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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Územní plán obce Slavětín - se zpracovává na základě smlouvy o dílo č. 15/2005 z 25.8.2005 
uzavřené mezi objednavatelem - Obec Slavětín a zhotovitelem Ing. arch. Vandou Ciznerovou 
autorizovaným architektem ČKA 01013, Labská 25, 625 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování územního plánu obce Slavětín v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  a vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Zadání územního plánu obce Slavětín, splňující současně funkci souborného stanoviska, schválilo 
Zastupitelstvo obce Slavětín dne 13.9.2006 na 6. zasedání zastupitelstva. Urbanistická studie 
v rozsahu konceptu územního plánu byla vypracována v červenci 2000.  

Podle § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.: "Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, 
u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona 
upraví, projednají a vydají. Vzhledem k tomu je návrh územního plánu již upraven dle zákona 
č.183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek. 

MAPOVÉ PODKLADY 

Územní plán obce Slavětín je zpracován nad digitální odvozeninou státního mapového podkladu. 
Mapové dílo bylo doplněno o výškopis dle státní mapy 1 : 5 000 – odvozené. Grafické zpracování 
zakázky bylo provedeno na počítači v prostředí grafického programu MicroStation ve formátu DGN. 

OSTATNÍ PODKLADY 

 Územní plán velkého územního celku Olomoucká aglomerace - Terplan Praha (01/1997), který byl 

schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16. 7. 1997 a jeho závazná část byla vyhlášena 
nařízením vlády č. 212 ze dne 16. 7. 1997 a 1. změna ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace, 
schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28.11.2002. 

 "Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ (schválen zastupitelstvem 
Olomouckého kraje 25.10.2001). 

  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje ( Voding , Hranice 09/2004) 

 Územní technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability 
ČR, MMR ČR, MŽP ČR 1996. 

 Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 – základní informace o obci Slavětín 

 Odvozená mapa radonového rizika ČR z r. 1990. 

 Územní plán obce Měrotín (Ing.arch. Vanda Ciznerová, 12/2004) 

 Koncept územního plánu města Litovel (Ateliér URBI, 07/2001) 

 Územní plán Bílá Lhota, Ing.arch. Věra Malá, 02/2004) 

 Územní plán Luká  (Ing.arch. Tibor Tárkányi, 10/2005) 

 Generální řešení plynofikace obcí oblasti Slavětín - Luká - Savín. 

 Generel územního systému ekologické stability (Help Forest s.r.o. Olomouc, Ing. Lekeš 1994). 
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A. Vyhodnocení koordinace využívání území   

z hlediska širších vztahů v území, včetně 

souladu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

 
ŠIRŠÍ VZTAHY 

Jedná se o obec Olomouckého kraje, která leží asi 10 km jihozápadně od Litovle. Je ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Litovel. 

V obci je minimální občanská vybavenost, nachází se zde obecní úřad, smíšené zboží, mateřská 
škola. Spádovost za základní občanskou vybaveností je do Litovle, za vyšší občanskou vybaveností je 
stabilizovaná na Olomouc.  

Katastrálním územím obce Slavětín prochází silnice II/373 Chudobín - Konice - Jedovnice - Brno, 

III/37313 Senice na Hané - Slavětín - Doly, III/37335 Luká - Javoříčko - Slavětín. 

Jižním okrajem zastavěné části obce prochází silnice II/373 a to ve směru severovýchod - jihozápad. 
Tato silnice je mezi obcemi Nasobůrky, Sobášov připojena na II/635, která je v Nasobůrkách 
mimoúrovňově připojena na rychlostní silnici I/35 (R - 35) Frýdlant - Hradec Králové - Olomouc - 
Valašské Meziříčí. Tato tranzitní silnice v území je zařazena mezi vymezené evropské tahy jako E - 
442 v trase Karlovy Vary - Teplice - Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Žilina. Připojení na 
nadřazenou tranzitní silnici je od obce vzdáleno cca 8 km.  

Nejbližší tělesa železničních tratí jsou v Litovli, a to severně města je vedena elektrifikovaná 

dvoukolejná železniční trať Česká Třebová - Olomouc, která je součástí II. tranzitního rychlostního 
koridoru na síti českých drah.  

Obec je plynofikována. Je provedena  VTL přípojka DN 100 napojená na DN 500, PN 40 č. 642080 
Olomouc – Mohelnice a regulační stanice v k.ú. Hradečná. Odtud je veden výstup STL plynovodu DN 
110, který je rozdělen na dvě větve z nichž jedna větev vede až do obce Slavětín. V obci není 
vybudován vodovod. Obec je zásobena z individuálních vodních zdrojů. Obec nemá vybudovanou 
ČOV. Území obce je v současné době napájeno odbočkou z venkovního vedení VN 22 kV č. 79, které 
bylo rekonstruováno.  

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÁ KRAJEM 

Řešené území je z hlediska širších vztahů součástí území, řešeného Územním plánem velkého 
územního celku Olomoucké aglomerace (Terplan Praha 01/1997), který byl schválen usnesením vlády 
č. 422 ze dne 16.7.1997 a jeho závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16.7.1997 
a 1. změnou ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace (Terplan Praha, 12/2001), která byla schválena 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 28.11.2002 usnesením č. UZ/12/25/2002. 

Ze závazné části ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace a 1. změny ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace 
vyplývají tyto záměry:  

Nadregionální biokoridor NRBK K 93, velká část katastru se nachází v ochranné zóně nadregionálního 
biokoridoru (zde je uplatňován  tzv. koridorový efekt ochrany všech existujících a přírodě blízkých 
významných krajinných segmentů). Na katastru se nachází regionální biocentrum RBC 1959 Pod 
Šuminou. Katastru se dotýká územní záměr přivaděče vodovodního systému Pomoraví.  

Obec je zařazena mezi obce v „pásmu ohrožení“, tj. obce jejichž dosavadní vývoj hodnocený vývojem 
počtu obyvatel je velmi nepříznivý.  
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Obec  byla vytipována v ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace mezi vybrané obce, u nichž alespoň část 
území má územní předpoklady pro rekreaci a cestovní ruch. Směrné kapacitní rámce rekreačního 
využití uvádějí směrnou kapacitu 150 lůžek. Směrná návštěvnost je 290 návštěvníků denně. Stávající 
lůžkové kapacity jsou 20 lůžek. V současné době není nabídka atraktivit pro cestovní ruch a rekreaci 
zastoupena. Není reálné zvýšit rekreační poteciál obce. 

Byl zpracován „Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“. Pro obec Slavětín z tohoto 
programu nevyplývají konkrétní požadavky, mající vliv na územně plánovací dokumentaci, mimo 
obecnou část, dopravní a technickou infrastrukturu a oblast rozvoje kulturní krajiny, zemědělství 
a venkova a zlepšení stavu životního prostředí, které budou řešeny územním plánem v jednotlivých 
oddílech odpovídajícím způsobem. 

Je respektován a upřesněn Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Olomouckého kraje ( Voding , Hranice 
09/2004). 

 

ÚZEMNÍ PLÁNY SOUSEDNÍCH OBCÍ 

Litovel – místní část Savín (Ateliér URBI, koncept ÚPO, 07/2001) 

Je zajištěna návaznost RK 1426. 

Bílá Lhota - k.ú. Hradečná, Pateřín  (ÚPO Bílá Lhota, Ing.arch. Věra Malá, schváleno 02/2004) 

Je zajištěna návaznost trasa NRBK  K 93. 

Bouzov – k.ú Kovářov u Bouzova  (ÚPNSÚ Ing.arch. Jiří Šperlich 07/1995) 

Je zajištěna návaznost trasy vedení VN a ochranného pásma hradu Bouzova.  

Luká – k.ú. Střemeníčko, k.ú. Veselíčko, k.ú. Ješov  (Územní plán obce Luká, včetně Březina, 
Javořičko, Ješov, Střemeníčko, Veselíčko ,  Ing.arch. Tibor Tárkányi 10/2005) 

Je respektován návrh na rozšíření přírodního parku Kladecko-Javoříčko-Bouzov,Veselíčko, zajištěna 
návaznost trasy lokálního biokoridoru 6 LBK Javoříčka  (označení v ÚPO Luká 11-LBK 2) 
a respektována  plocha občanské vybavenosti O1 – vymezená pro tělovýchovu a sport.  

 

B. Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu 
 

Návrh územního plánu je v souladu s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. upraven. Jedná se proto 
o splnění požadavků Zadání územního plánu. 

Požadavky Zadání územního plánu, které současně plní funkci souborného stanoviska lze obecně 
považovat za splněné s následujícími připomínkami resp. vysvětlením (označení bodu podle číslování 
v Zadání): 

N) Okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů. 

Bytový fond 

Návrh ÚPO Slavětín je rozšířen o lokalitu B4 vzhledem nové trase el. vedení VN 22 kV.  

Lokalita  B1 byla navržena ke zvětšení o pozemek p.č. 112/2. 

Výměra lokality B2 byla zmenšena, vzhledem k realizaci trasy el. vedení VN 22 kV a umístění 
trafostanice TS Slavětín 2. 

Rekreace a cestovní ruch 
Je navržena plocha rekreace a sportu v souladu s návrhem územního plánu obce Luká, k.ú. 
Veselíčko. 
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II.    KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO     

ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 

DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE 

VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

A.  Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno správním územím obce Slavětín, které je totožné s katastrálním územím 
Slavětín. Plocha řešeného území v souhrnu činí 490 ha.  

 

Vzhledem k tomu, že v době odevzdání dokumentace nebyl zpracován rozbor udržitelného rozvoje 
území, je tato problematika součástí jednotlivých kapitol. 

B.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

a ochrany hodnot území 

B. 1. Přírodní podmínky 

HORNINY A RELIÉF 

Naprostou většinu území budují jednotvárná souvrství mořského spodního karbonu-kulmu: břidlice, 
droby a slepence. Z těchto vrstev ostrůvkovitě vystupují sedimenty devonského stáří tvořené zejména 
útesovými vápenci tvořících Javoříčský a Mladečský kras. Z pokryvů mají význam především sprašové 
hlíny a svahoviny. Geomorfologické zařazení: 

provincie: Česká vysočina 

 subprovincie: IV Krkonošsko-jesenická soustava 

  oblast: IV C Jesenická podsoustava 

   celek: IV C-1 Zábřežská vrchovina 

    podcelek: IV C - 1 C  Bouzovská vrchovina 

     okrsek: IV C-1C-a  Ludmírovská vrchovina 

Nadmořská výška převážně pahorkatinného reliéfu řešeného území se pohybuje kolem 450 metrů. 
Nejvyšší bod dosahující nadmořské výšky 481 metrů je  v polích severozápadně od obce, nejnižší 
nadmořskou výšku má tok Hradečky v lesích na severovýchodním okraji katastru (330 m). 
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BIOGEOGRAFICKÉ POMĚRY 

Dle členění ČR (Culek a kol. 1996)  se řešené území nachází v přechodné zóně bioregionu 1.53 
Šumperský bioregion. Biota náleží k 3. a 4. vegetačnímu stupni. Potenciální vegetace je tvořena  
bučinami a  ostrůvkovitě i dubohabřiny, na prudkých svazích suťové lesy (lipové javořiny), na vlhčích 
místech pak různými typy hygrofilních lesů. 

Hlavní skupiny typů geobiocénů 

Querci-fageta - dubové bučiny (QF) 3 AB 3 

AKTUÁLNÍ STAV BIOCENÓZ: 

Značná část ploch je využívána zemědělsky, zejména jako orná půda, zvláště v členitějším reliéfu jako 
louky a pastviny, příslušející převážně do chudších společenstev svazu Arrhenatherion. Lesní porosty 
byly již v minulosti většinou přeměněny na jehličnaté, především borové, ale i smrkové monokultury. 
Část lesů byla v minulosti obhospodařována jako pařeziny, takže došlo k ústupu buku a dodnes zde 
převládají výmladkové doubravy a habrové doubravy. Porosty s přirozenou dřevinnou skladbou se 
zachovaly jen výjimečně zejména v karpatské části Moravy.  

VÝZNAM A OHROŽENÍ:  

Z hlediska zemědělské i lesní produkce se jedná o podprůměrně až průměrně produktivní lokality. Pro 
ochranu genofondu mají nadprůměrný význam pouze zbytky přirozených lesních porostů a přírodě 
blízká travinná společenstva. 

Nejvýznamnější ohrožení představuje opakované pěstování jehličnatých monokultur, při kterém 
dochází k zakyselování půd a k ochuzování biocenóz o druhy s mezotrofní tendencí. V těchto 
podmínkách dochází k totální likvidaci případného ojedinělého zmlazení listnatých dřevin zvěří. 
Zakládání smrkových monokultur v podmínkách této skupiny je zcela nevhodné. Smrčiny se zde 
málokdy dožijí mýtného věku, neboť trpí suchem a v období gradace kůrovců odumírají. 

CÍLOVÝ STAV BIOCENÓZ VE SKLADEBNÝCH PRVCÍCH ÚSES:  

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. 

Querci-fageta typica - typické dubové bučiny (QFt) 3 B 3 

AKTUÁLNÍ STAV GEOBIOCENÓZ: 

 Díky příznivým podmínkám pro zemědělské využití je převážná část typických dubových bučin 
na plošinách a mírných svazích přeměněna na pole. Na členitějším reliéfu jsou časté ovocné sady 
s převažujícími jabloněmi a švestkami, daří se zde ještě ořešáku vlašskému . Poměrně vzácně se 
zachovaly mezofilní trvalé travní porosty, zejména polokulturní ovsíkové louky. I ve společenstvech 
travinnobylinných lad převažuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), charakteristicky se zde 
vyskytují některé teplomilnější druhy  s těžištěm výskytu v nižších vegetačních stupních - např. mařinka 
psí (Asperula cynanchica), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), divizna rakouská (Verbascum 
austriacum), devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium), mochna jarní (Potentilla 
neumanniana) aj. V liniových dřevinných společenstvech na agrárních terasách a na lesních okrajích 
se ze stromů typicky uplatňují habr (Carpinus betulus) a babyka (Acer campestre), na rozdíl od lesních 
společenstev je druhově bohaté keřové patro, v němž obvykle dominuje trnka (Prunus spinosa), často 
se vyskytují růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Crataegus laevigata), řešetlák počistivý 
(Rhamnus catharticus), líska obecná (Corylus avellana). 
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Jen na necelé pětině plochy typických dubových bučin zůstaly zachovány lesní porosty. Zejména 
v Středomoravských Karpatech a v Podkomorských lesích u Brna zůstaly zachovány rozsáhlejší zbytky 
přirozených dubobukových porostů. V přírodě blízkých porostech karpatské části Moravy bývá 
pravidelně pěstován velmi kvalitní modřín (Larix decidua), tvořící nadúroveň listnatých porostů. 
V hercynské části ČR je dřevinná skladba typických dubových bučin většinou zcela změněna ve 
prospěch jehličnanů. V borových porostech je charakteristická přirozeně vzniklá spodní etáž dubu 
a habru, buk se v těchto porostech vyskytuje jen zcela výjimečně. Poměrně často zde byly založeny 
smrkové monokultury. O jejich nevhodnosti na lokalitách typických dubových bučin svědčí jejich 
destrukce kůrovcem v první polovině 90. let. V podrostu kulturních smrčin se masově šíří neofyt 
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Dřevinná skladba je změněna i v porostech výmladkového 
původu, kde došlo k vymizení buku a ke vzniku porostů charakteru dubohabrových hájů. 

VÝZNAM A OHROŽENÍ:  

Zemědělské kultury i lesní porosty jsou zde dobře produktivní. Právě v této skupině mají těžiště 
výskytu typické druhy organismů středoevropských listnatých lesů. Přírodě blízké segmenty mají proto 
velký význam pro ochranu jejich genofondu. 

Nejvýznamnější ohrožení genofondu představuje přeměna listnatých lesů na jehličnaté monokultury. 
V jejich druhé a třetí generaci mizí typické druhy rostlin i z podrostu. Přirozené zmlazení listnatých 
dřevin bývá často likvidováno zvěří, takže dochází k narušení přirozeného vývoje lesních biocenóz 
nejen v hospodářských lesích, ale i v chráněných územích. 

CÍLOVÝ STAV BIOCENÓZ VE SKLADEBNÝCH PRVCÍCH ÚSES: 

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. 

 

Fraxini-alneta aceris inferiora et superiora - javorové jasanové olšiny nižšího a vyššího stupně 

(FrAlac inf, FrAlac sup) (2)3 BC 4(5a), 4-5 BC 4(5a) 

AKTUÁLNÍ STAV BIOCENÓZ: 

Zachované přírodě blízké lesní porosty se vyznačují pestrou dřevinnou skladbou, při umělém 
zalesňování zpravidla vznikají nesmíšené jasanové, klenové a smrkové porosty. Přeměnou na louky 
vznikla mezofilní společenstva zejména psárkových luk svazu Alopecurion. Tam, kde po regulaci 
vodních toků došlo k trvalému snížení vlhkosti půd, jsou nyní většinou kulturní louky a dokonce i pole. 
Zemědělsky nevyužitelné jsou javorové jasanové olšiny v úzkých úžlabinách. 

VÝZNAM A OHROŽENÍ : 

Produkční potenciál lesních porostů i agrocenóz je mírně nadprůměrný. Přírodě blízké segmenty 
umožňují existenci rozsáhlé škály mezofilních druhů i řady druhů vlhkomilných. Z hlediska ochrany 
genofondu je zvláště významné především to, že javorové jasanové ošiny patří k druhově nejbohatším 
společenstvům hercynských i karpatských pahorkatin, vrchovin a hornatin. V jejich dřevinném patře se 
může vyskytovat většina druhů dřevin středoevropského listnatého lesa. 

Hlavní ohrožení spočívá v nadměrném vysušení půdního profilu v důsledku regulací toků a odvodnění. 
Luční společenstva jsou ohrožena ruderalizací, zbytky lesů přeměnou na druhově jednotvárné porosty. 
Javorové jasanové olšiny v úzkých úžlabinách často slouží jako deponia komunálních odpadů a zbytků 
po těžbě dřeva. 



SLAVĚTÍN 11 

CÍLOVÝ STAV BIOCENÓZ VE SKLADEBNÝCH PRVCÍCH ÚSES: 

Biocentra i biokoridory této skupiny by se měly vyznačovat pestrou dřevinnou skladbou, ve které se 
uplatňují jak dřeviny vlhkomilné, tak i mezofilní. Základními dřevinami při nových výsadbách jsou jasan 
ztepilý, javor klen a ve vlhkých částech olše lepkavá. Ostatní dřeviny, odpovídající přirozené skladbě 
lze doplňovat podle místních podmínek. Jedle je vhodná pouze do stinných úžlabin. Smrk může tvořit 
pouze jednotlivou příměs, vzniklou přirozeným zmlazením a neměl by být vysazován. Cílovým stavem 
biocenter je vertikálně zapojený jednotlivě výběrný les. 

Při navrhování lokálních ÚSES je třeba javorové jasanové olšiny v úžlabinách buď využít pro vedení 
lokálních biokoridorů vlhkomilné a mezofilní bioty, nebo je alespoň zařadit do sítě interakčních prvků. 

 

HYDROGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Převážná část území je odvodňována Hradečkou, ústící již mimo řešené území do Mlýnského potoka, 
který je pravostranným přítokem Moravy. Malá, jihovýchodní část katastru je odvodňován do Moravy 
Mlýnským potokem přes potok Savínský. Jihozápadní část řešeného území se svažuje do údolí 
Javoříčky -  přes Špraněk a Třebůvku je tato část také odvodňována do řeky Moravy. 

Podle regionalizace povrchových vod (Vlček, 1971) se řešené území nachází na rozhraní oblasti 
nejméně vodné a málo vodné (se specifickým odtokem 0-3 a 3-6 litry za vteřinu z km

2
), s malou 

retenční schopností a se silně rozkolísaným odtokem. 

KLIMATICKÉ POMĚRY 

Řešené území leží na rozhraní dvou klimatických oblasti MT 10 a  MT 11, pro které je charakteristické 
dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. 
Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Podrobnější charakteristiky jsou uvedeny v tabulce.  

 

 

tab. 1  Charakteristiky klimatických poměrů  

Charakteristika Průměrná hodnota 

Průměrná teplota v lednu:     -2 až -3 
0
C 

Průměrná teplota v červenci:  17 až 18 
0
C 

Průměrná teplota v dubnu:  7 až 8 
0
C 

Průměrná teplota v říjnu:  7 až 8 
0
C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:  MT 10: 100 -120, MT 11: 90 -100 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou:  50 – 60 

Počet letních dnů:  40 – 50 

Počet dnů jasných:  40 – 50 

Počet dnů zamračených:  120 – 150 

Počet dnů s teplotou vyšší než 10 
0
C:   140 – 160 

Počet mrazových dnů:  110 – 130 

Počet ledových dnů:  30 - 40  

Srážkový úhrn ve vegetačním období:  MT 10: 400-450 mm, MT 11:350-400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období:  200 - 250 mm 
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SESUVNÁ ÚZEMÍ 

V zájmovém území podle podkladu ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace není registrováno sesuvné 
území. Vlivem vodní nebo větrné eroze může dojít k sesuvům.  

RADONOVÉ RIZIKO 

Podle odvozené mapy radonového rizika ČR 1 : 200 000 se řešené území nachází v kategorii 
radonového rizika z geologického podloží 2Cm - střední riziko, metasedimenty kulmu. Údaje z mapy 
slouží k vymezení rizikových oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci 
radonového rizika na jednotlivých stavebních plochách.  

 

B. 2.  Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí 

OVZDUŠÍ 

Velký význam pro kvalitu ovzduší v zastavěných částech má provětrávání území, ovlivňující rozptyl 
emisí z místních zdrojů. Provětrávání v Slavětíně je vlivem polohy poměrně dobré. Negativní vliv 
na rozptyl emisí mají též inverze. 

Kvalitu ovzduší v Slavětíně lze charakterizovat jako poměrně dobrou, sezónně zhoršovanou 
spalováním fosilních paliv v lokálních topeništích. 

Řešení spočívá v zavedení ekologičtějších způsobů vytápění a zamezení spalování odpadů 
v topeništích. Dalším zdrojem znečištění je provoz Okresní správy silnic. 

Podle Rozptylové. studie Olomouckého kraje - Imisní situace v  žádné oblasti zhoršené kvality ovzduší 
(OZKO) nedochází dle krajského modelu k překračování zákonného imisního limitu. Na základě 
výpočtu dochází k největšímu znečišťování ovzduší látkami PM10 na území města Prostějov, kde 24 

hodinová koncentrace dosahuje 38,4 g/m
3
, což je 76,8 % výše imisního limitu. Následuje město 

Přerov s 25,4 g/m
3
. 

Následující tabulka ukazuje příspěvky jednotlivých zdrojů emisí znečištění pro obec Měrotín, která leží 
v blízkosti řešeného území. Jsou tu znázorněny příspěvky jednotlivých zdrojů REZZO. Krajská 
rozptylová studie nezohledňuje emise vznikající mechanickými procesy, celkové imisní koncentrace 
z ní vyplývající jsou tedy významně podhodnoceny.  

tab. 2  Příspěvky zdrojů znečištění REZZO k imisním koncentracím PM10 OZKO – okres Olomouc  

Obec 

Hodnoty  max. 
denních 

koncentrací PM10 
z krajské 

rozptylové studie 

[g/m
3
] 

Příspěvky zdrojů 
emisí k této 

hodnotě [g/m
3
] 

Příspěvky 
zdrojů emisí k 
této hodnotě 

[%] 

Specifikace zdroje 

Měrotín 10,4 

0,3 3,2 

DCD IDEAL s.r.o. – kotelna 

Slavětín 

2,2 21,3 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 

7,4 71 REZZO III 

0,3 3,2 REZZO IV 

0,1 1,3 REZZO I – ostatní 

 

Podklad: Rozptylové studie Olomouckého kraje 

VODA 

Hlavním zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod jsou ve Slavětíně komunální odpadní 
vody. 
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Zemědělství se na znečištění vod podílí smyvem z polí. 

ZÁVĚR 

 vybudovat místní kanalizační síť s návazností na ČOV 

 nepřipustit zakládání nezpevněných polních hnojišť, 

 nepřipustit zornění stávajících trvalých travních porostů zejména podél vodotečí 

 v rámci protierozních opatření zatravnit enklávu zemědělské půdy v lesích při JV okraji 
katastru  

Součástí ochrany povrchových vod je rovněž zachování či obnova jejich přirozených ekologických 
a krajinotvorných funkcí. S výjimkou nově zastavovaných ploch neprovádět odvodnění pozemků. 

 

PŮDA 

PŮDNÍ POMĚRY 

V řešeném území převládají dle morfogenetického klasifikačního systému půdy kambizemní. 
Na zemědělském půdním fondu jsou dle zmapovaných  bonitačních půdně ekologických jednotek 
zastoupeny následující typy půd: skupina půd hnědozemních, skupina hnědých půd, skupina půd 
mělkých a skupina půd velmi sklonitých.  

tab. 3  Přehled hlavních půdních jednotek (HPJ) v katastru obce 

HPJ 12 Hnědozemně, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě 
oglejených forem na svahových hlínách; středně težké 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 zrašeliněnými, které jsou těžké až 
velmi těžké, zamokřené a po odvodnění vhodné pouze pro louky. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, SKLÁDKY 

Zákon č. 125/97 Sb. o odpadech stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání 
s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti 
nakládání s odpady. 

Na katastru obce Slavětín se nacházely dvě divoké skládky stavební suti (SZ od obce v trati 
Za bránkou a JZ na okraji lesa v trati Pod Boží mukou). V současnosti již neexistuje žádná. 

tab. 4  Přehled cílů Programu odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

Číslo Cíl 
Cílové 

datum 
Časový horizont cíle* 

1. Využívání odpadů 

a) V zájmu dosažení cíle zvýšit 
využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 
55% všech vznikajících odpadů do roku 2012 a 
zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 
50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. 

b) Podporování rozvoje trhu 
s recyklovanými výrobky 

c) Dosažení využívání 50% (75%) 
hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních 
odpadů do 31.12.2005 (2012) 

31.12.2005 

 

31.12.2010 

 

31.12.2012 

krátkodobý 

 

střednědobý 

 

střednědobý 

2. Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení 

k nakládání s odpady 

a) Dobudování jednotné a přiměřené 
sítě zařízení, s využitím současných zařízení, na 
požadované technické úrovni 

b) Podpora vzniku regionálních 
integrovaných systémů nakládání s odpady a 
jejich propojení do jednotné a přiměřené sítě 
zařízen 

stále průběžný 

3. Ukládání odpadů na skládky 

a) Snížení hmotnostního podílu 
odpadů ukládaných na skládku o 20% do roku 
2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem 
dalšího postupného snižování 

b) Zvýšení provozní a technologické 
úrovně provozovaných skládek 

31.12.2010 střednědobý 

4. Snižování množství biologicky rozložitelných odpadů 
(BRKO) ukládaných na skládky 

a) Snižování podílu BRKO 
ukládaných na skládky tak, aby tento podíl činil 
v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 
2013 nejvíce 50% hmotnostních, výhledově 
v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních 
z celkového BRKO vzniklého v roce 1995. 

b) Zvyšování množství materiálově 
využívaných druhů odpadů tvořících BRKO 
vytříděných z komunálního odpadu 

31.12.2010 

 

31.12.2013 

 

31.12.2020 

střednědobý 

 

střednědobý 

 

dlouhodobý 

5. Nebezpečné odpady 

a) Předcházení vzniku 
nebezpečných odpadů a snížení jejich měrné 
produkce o 20% do roku 2010 ve srovnání 
s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování 

b) Minimalizování vlivu 
nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní 
prostředí ve všech fázích nakládání s nimi 

31.12.2010 střednědobý 
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6. Vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení 
podle části čtvrté zákona o odpadech 

a) Odpady s obsahem PCB/PCT a zařízení je 
obsahující 

Odstranění odpadů PCB/PCT a zařízení 
s obsahem PCB/PCT nebo jejich dekontaminace 
do roku 2010 

b) Odpadní oleje 

Zajištění využití 38% (50%) hmotnostních 
z ročního množství olejů uvedeného na trh do 
roku 2006 (2012) a dále zvyšovat množství 
zpětně odebraných použitých odpadních olejů  

c) Použité baterie a akumulátory 

 Omezování negativních vlivů baterií 
a akumulátorů na životní prostředí 

 Zajištění využívání 
s upřednostněním recyklace použitých olověných 
akumulátorů z 85% (95%) hmotnostních 
z ročního množství uvedeného na trh do roku 
2005 (2012) 

 Dosažení u použitých průmyslových 
Ni-Cd akumulátorů úplného využití kovové 
substance do 31.12.2005 a u použitých 
přenosných baterií dosažení úrovně sběru 
v množství 100g na obyvatele do roku 2006, 
z toho materiálově využívat 50% 

31.12.2005 

 

31.12.2006 

 

31.12.2010 

 

31.12.2012 

 

 

krátkodobý 

 

krátkodobý 

 

střednědobý 

 

střednědobý 

 

 

7. Kaly z čistíren odpadních vod 

a) Omezení produkce 
kontaminovaných kalů z čistíren komunálních 
odpadních vod  

b) Zvýšení podílu kalů z ČOV 
využívaných zejména v zemědělství (podle 
možností především v místě vzniku) 

stále průběžný 

8. Odpady s obsahem azbestu 

Zabránění rozptylu azbestu a azbestových vláken do 
složek životního prostředí stále průběžný 

9. Autovraky 

Zvyšování zpracování všech autovraků vozidel 
kategorie M1 a N1 a tříkolových motorových vozidel 
s cílem nejpozději od 1.ledna 2006 (2015) opětovně 
používat a využívat nejméně v míře 85% (95%) 
průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za 
kalendářní rok a opětovně používat a materiálově 
využívat v míře nejméně 80% (85%) průměrné 
hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní 
rok, s výjimkou vozidel vyrobených před 1.lednem 
1980, pro které je míra opětovného použití a 
materiálového využití na 70% jejich průměrné 
hmotnosti 

31.12.2015 dlouhodobý 

10. Vyřazená elektrická a elektronická zařízení 

a) Zvýšení úrovně sběru tříděných 
vyřazených elektrických a elektronických zařízení 
na 4kg na osobu za rok z domácností do 31. 
prosince 2006 

b) Zvýšení zpětného odběru 
použitých elektrických a elektronických 
spotřebičů a zařízení s tím, že nejpozději do 
31.prosince 2006 bude u následujících toků 
odpadů odevzdaných do zpracovatelských 

31.12.2006 krátkodobý 
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zařízení dosaženo těchto uvedených cílů 

11. Pneumatiky 

Zvyšování zpětného odběru odpadních pneumatik na 
60% (80%) hmotnostních z ročního množství 
uvedeného na trh do roku 2006 (2012), s cílem jejich 
využití s upřednostněním materiálového využití 

31.12.2006 

 

31.12.2012 

krátkodobý 

 

střednědobý 

12 Výrobky obsahující polyvinylchlorid 

předcházení vzniku odpadů a omezování jejich 
množství zvyšováním podílu recyklovaných výrobků 
PVC 

stále průběžný 

13. Odpady z obalů 

a) předcházení vzniku odpadů 
z obalů 

b) zvyšování materiálového 
využívání vzniklých odpadů z 
obalů 

stále průběžný 

 

HLUK 

V obci se v současné době nenachází významnější zdroj nadměrného hluku. 

B. 3. Ochrana přírody a krajiny 

KRAJINNÝ RÁZ 

Krajinný ráz, jehož ochrana je zakotvena v zákoně č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je dán 
přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti. 

Pro katastrální území Slavětína je typická od pradávna člověkem intenzívně využívaná zemědělská 
krajina. I když se míra zornění oproti minulosti výrazně nezměnila, zmizela scelením pozemků mozaika 
jednotlivých kultur, typická pro drobnou držbu půdy. 

Na současném stavu krajiny se negativně projevily následující zásahy: 

 scelování pozemků orné půdy do velkých celků, které jsou  postihovány větrnou a vodní erozí, 

 přeměna druhové skladby lesních porostů, 

 absence dřevinné vegetace podél většiny komunikací. 

ANALÝZA TRVALÝCH VEGETAČNÍCH FORMACÍ 

Trvalé vegetační formace jsou v katastrálním území Slavětína zastoupeny především lesy, zahradami 
a sady, trvalými travními porosty. V menší míře doprovodnými a břehovými porosty vodotečí, 
doprovodnou vegetací komunikací. Tyto vegetační formace plní v krajině řadu funkcí - ekologickou, 
hygienickou, půdoochranou, vodohospodářskou a estetickou. Celkový podíl těchto ploch je díky 
souvislé ploše lesů je v katastru nadprůměrný, ale zastoupení těchto ploch je nerovnoměrné (centrální 
část řešeného území je souvisle zorněná s minimem trvalých vegetačních prvků).    

Lesní porosty zaujímají souvisle severozápadní třetinu katastrálního území Slavětína, druhý souvislý 
lesní komplex pokrývá část jihovýchodní. V druhové skladbě dominují jehličnaté dřeviny - především 
smrk, místy borovice lesní a modřín opadavý.  V nivě Hradečky, podél katastrální hranice se Savínem 
a uprostřed porostu na SZ orientovaných svazích jsou v lesním porostu identifikovány dvě lokality 
s výskytem původního nížinného ekotypu smrku (orientačně zakresleno do mapy v měřítku 1:5000). 
Z listnatých dřevin jsou  zastoupeny hlavně buk lesní, dub zimní i letní, habr obecný, v porostu v nivě 
Hradečky i jasan ztepilý a vrba křehká.  
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Zahrady a sady jsou dominantním vegetačním prvkem především v intravilánu obce a plochách na něj 
bezprostředně navazujících, tvoří přirozený přechod mezi zastavěným územím a přilehlými poli.   
V řešeném území jsou zahrady a sady mozaikovitě střídány s drobnými záhumenkovými políčky 
a loučkami, často jsou dosud pěstovány vysokokmenné ovocné dřeviny - hlavně jabloně a  hrušně, 
dále třešně, slivoně a ořešáky. V některých zahradách rostou jako výrazné pohledové dominanty staré 
mohutné stromy - hlavně lípy, ale i dub a douglasky, nápadně převyšující okolní porosty i zástavbu.   

Břehové a doprovodné porosty jsou reprezentovány porosty podél Hradečky. Východně od obce, 
v pramenné části je tok lemován nesouvislou linií vrb. V úseku, procházejícím západní části obce bylo 
koryto v nedávné době čistěno a oboustranně souvisle osázeno (olše lepkavá, javor babyka, vrba 
křehká, jasan, z keřů hloh, svída krvavá a líska). Níže pod obcí je Hradečka lemována vzrostlým 
porostem vrby křehké, jasanu ztepilého a topolu osiky.   

Trvalé travní porosty jsou zachovány  v úzkých lemech podél polních cest a silnic, souvisleji pak v nivě 
Hradečky. Významně jsou travní porosty zastoupeny také v sadech a zahradách. Druhové složení 
těchto porostů je poměrně chudé, v místech, kde nejsou pravidelně koseny začínají dominovat 
ruderální druhy. Část louky v trati Nad bránkou postupně zarůstá dřevinami - hlavně olší lepkavou, 
vrbou křehkou a jívou, bezem černým a růží šípkovou. 

Doprovodná vegetace silnic a cest mimo zastavěné území a mimo les je tvořena již výše zmíněnými 
travino-bylinnými pásy v různém stupni ruderalizace. Pouze jediná komunikace východně od obce je 
lemována alejí třešní.   

PAMÁTNÉ STROMY 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. za památné stromy. 

V katastru Slavětín nebyly dosud vyhlášeny žádné památné stromy. 

ZÁVĚR 

Pro zachování krajinného rázu je nutné v řešeném území především: 

 zvýšit podíl porostů s přirozenou dřevinnou skladbou v lesích, 

 zachovat alespoň současný rozsah trvalých travních porostů a jejich pravidelné kosení, 

 podle potřeby průběžně obnovovat vysokokmenné ovocné dřeviny v zahradách a sadech, 

 podél zpevněných komunikací dosadit aleje okrasných dřevin (např. lípy, javory). 

 

B. 4.  Požadavky vyplývající ze základních demografických, 
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů 

 

Statistické údaje dokládají stagnaci přírůstku obyvatel. Jedná se o typický jev pro většinu území ČR. 
Nárůst obyvatel lze předpokládat pouze na základě možnosti výstavby nových bytových jednotek, 
ale rozvoj bytové výstavby bude silně ovlivněn  majetkoprávními vztahy a ekonomickou situací. V roce 
2020 je předpokládaný počet obyvatel 200. 

Aktuální počet obyvatel v obci Slavětín (1991) je uveden v tabulce. 

tab. 5  Trvale bydlící obyvatelstvo (2001) 

Trvale bydlící obyvatelstvo 

Celkem ženy 0-14 
let 

5-14 
let 

15-19 

let 

20-29 
let 

30-39 

let 

40-49 

let 

50-59 

let 

60-64 

let 

65-74 

let 

75 a 
nezj. 

194 95 9 17 16 34 22 23 24 14 19 16 
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tab. 6  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo  (2001) 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

celkem Ekon. 
aktivní 

Zaměst. prac.důchod. Ženy 
MD 

Nezam. Ek.Neaktiv. Neprac.důch. Stud. Nezj. 

194 81 62 0 0 19 113 63 30 0 

 

Pracovních příležitostí v obci je minimum, hlavní vyjížďka za prací je do Litovle a Olomouce.  

ZÁVĚR 

Potřeba nové výstavby je v současné době minimální. Většinou jde o odstranění nechtěného soužití 
dvou generací a zlepšení malého plošného standardu (m

2
/ osobu). Žádné další požadavky vyplývající 

ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce nejsou. 

 

B. 5. Ochrana památek 

V území souvisí jednak s respektováním evidovaných a neevidovaných stavebních památek a  

s respektováním charakteru dosavadní zástavby obce a to jak z hlediska architektonických forem, tak 

z hlediska urbanistického vývoje obce. 

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Řešené území  je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, je nutno zajistit podmínky jeho ochrany. 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  

Památky zapsané v Státním seznamu nemovitých kulturních památek: 

V řešeném území nejsou  žádné evidovány. Katastrem prochází ochranné pásmo hradu Bouzov. 

Památky místního významu 

Jsou evidovány, viz tabulka a zakresleny ve výkresu č. 4 – Koordinační výkres - 1 : 2 000. 

tab. 7  Seznam nemovitých kulturních památek místního významu 

Označení 
ve výkresu 

č. 2c 

Název Místo Popis 

1 kaple sv. 
Cyrila a 

Metoděje 

na konci obce 
u silnice 
do Luké, 

parc. č. 58 

Kaple centrální dispozice vybudovaná na půdorysu 
osmihranu, krytá cibulovou střechou s makovicí a 
křížkem ve vrcholu. Fasády členěny lizénovými 
rámy, prolomeny půlkruhově zaklenutými okny 
s plochými šambránami. V průčelí pravoúhlý vstup 
s portálem. Zdvojená profilovaná korunní římsa 
probíhá po celém obvodu stavby. Drobná sakrální 
architektura z roku 1887. 

2 kamenný kříž před č.p. 76, 
parc.  č. 9 

Na dvoudílném hranolovém podstavci osaszen 
kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného Krista. 
V dolní části podstavec pojednán reliéfem Panny 
Marie Bolestné, horní část nese reliéfní symboly 
umučení Krista. Kamenická práce z 1. poloviny 19. 
století. 

 



SLAVĚTÍN 19 

3 litinový kříž v předzahrádce 
č.p. 1,  

parc. č. 1 

Litinový kříž s korpusem Ukřižovaného Krista osazen 
na dvoudílném podstavci hranolového tvaru 
se soklem z lomového kamene. Dolní část 
podstavce členěna mělkou nikou s novogotickými 
prvky, v ní reliéf Panny Marie. Nad přesahující 
profilovanou římsou se podstavec zužuje. V patě 
kříže plastika anděla, břevno nese oválnou kartuš 
s nápisem a letopočtem 1876. 

4 arkádové 
náspí 

u č.p. 1,  
parc. č. 4 

Součást statku tvoří přízemní hospodářská budova 
s náspím z režného zdiva, jež je neseno třemi 
pískovcovými sloupy na nízkých hranolových 
podnožích. Arkádové náspí z poloviny 19. století. 

5 kamenný kříž na křižovatce u 
obecního 

úřadu,  
parc. č. 67 

Kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného krista 
na dvoudílném podstavci hranolového tvaru. V dolní 
části podstavec členěn půlkruhově klenutou nikou 
s reliéfem panny Marie Bolestné. Po stranách 
kanelované pilastry s dekorativně pojednanými 
hlavicemi. Nad přesahující  římsou zúžená část 
podstavce s plastickým monogramem IHS. Drobný 
soklík s volutami v bocích nese vlastní kříž. 
Kamenická práce datovaná nadačním nápisem 
do roku 1906. 

6 pomník 
obětem 

světových 
válek 

před č.p. 41, 
parc. č. 56 

Hranolový pomník z lomového kamene osazen 
v průčelní nice pamětní deskou se jmény a 
fotografiemi obětí. V období protektorátu byl původní 
pomník demontován, znovuobjeven v roce 1968. 

 

ZÁVĚR 

Žádné požadavky na ochranu těchto památek nejsou. Budou i nadále udržovány.  

C.  Přehled a charakteristika vybraných ploch 

zastavitelného území 

C. 1.  Plochy bydlení 

STÁVAJÍCÍ STAV 

tab. 8  Bytový fond obce 

Trvale 
obydlené 

domy 

Trvale obydlené byty Ostatní 
domy 

Neobydlené 
byty 

Objekty pro individuální 
rekreaci 

 celkem z toho 
v rodinných 

domech 

I. a II. 
kategorie 

  celkem z toho 
vyčleněné 
chalupy 

abs. abs. abs. % abs. % abs. abs. abs. abs. 

69 69 69 100 54 81,9 0 11 3 1 
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tab. 9  Technické vybavení bytového fondu obce 

Byty celkem z toho 

 s vodovodem s kanalizací s ústředním a etážovým topením 

69 64 9 55 

 

tab. 10  Vývoj domovního a bytového fondu obce 

 Trvale obydlené byty Počet bytů postavených 

celkem z toho I. a II. kategorie v období 

abs. abs.  [%] do roku 
1919 

1920 - 
1945 

1946 -
1971 

1971 -
1980 

1981 - 
1991 

1991 -
2001 

69 55 85,9 49 4 8 4 1 3 

 

Průměrný počet osob na 1 byt  je 2,79  (v roce 2001).  

Navrhovaný počet osob na 1 byt v roce 2020 je 3,0. 

Potřeba nové výstavby je v současné době minimální. Většinou jde o odstranění nechtěného soužití 
dvou generací a zlepšení malého plošného standardu (m

2
/ osobu). 

NÁVRH 

Stanovení prognostických údajů pro vývoj počtu obyvatel a s tím související výstavbou a přestavbou 
bytového fondu je v současné době vývoje našeho hospodářství značně obtížné, migrační zájem je 
nepředvídatelný spolu s odhadem míry potřebné rezervy. Návrhové lokality budou mít spíše charakter 
námětů a úvah o možném urbanistickém dotváření obce. 

Podle potřeb obyvatel probíhají přestavby a dostavby jednotlivých RD individuálně na základě 
územního a stavebního řízení stavebního úřadu. V zastavěné části se nacházejí  proluky i objekty 
vhodné k přestavbě. Na plošný rozvoj území obce váže i plošný rozvoj sítí základní technické 
infrastruktury na jejímž financování (i údržbě) se bude podílet každý daňový poplatník. Žádoucí je proto 
udržet kompaktní zástavbu ve vazbě na historický půdorys obce. Nezbytné je respektovat krajinářsko-
estetická kritéria, zájmy ochrany krajiny, primárních zdrojů a hygienu prostředí. 

Jsou vymezeny plochy pro novou obytnou zástavbu.  

tab. 11  Přehled ploch navržených k zástavbě RD - Lokality bydlení 

Označení 
lokality 

Parcela Současně 
zastavěné 

území 

Počet RD Poznámka 

B1 113/4, 113/5, 
113/2 

uvnitř 4   dotvoření jednostranně obestavěné ulice 

B2  vně 2 v současné době součást honu, na protilehlé straně 
ulice je sportovně rekreační areál, v jarním období zde 
bývá zvýšená hladina spodní vody  

B3 36/26 uvnitř 1 obecní parcela, v současnosti pronájem jako zahrada 

B4 102/1 vně 4 dotvoření jednostranně obestavěné ulice 

Počet RD celkem 11 - 
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Přehled lokalit učených k přestavbě nelze uvést. Jedná se o individuální řešení konkrétní situace 
ve vazbě na majetkoprávní a ekonomickou situaci.  

tab. 12  Orientační bilance navrženého řešení 

Plochy bydlení 

Současný stav   

 Stávající počet BJ 66 

Návrhové období   

 Přírůstek BJ 11 

 Úbytek BJ 0 

 Celkem 77 

 

Při navrhování lokalit bydlení nebyl znám konkrétní investor. Z tohoto důvodu existuje více variant 
řešení zejména co do počtu navrhovaných rodinných domů.  

POPIS PLOCH 

Lokalita B 1 

Předpokládaný počet:  4 RD 

Nachází se v jižní části obce v současně zastavěném území. Dotčené parcely: 113/2, 113/4, 113/5 
a 112/2. Napojení této lokality bude ze stávající místní komunikace a částečně z nové místní 
komunikace, která vznikne v trase stávající účelové komunikace. Dojde k vytvoření oboustranně 
obestavěné komunikace. Pohledově exponované při příjezdu od Ješova. 

Lokalita B 2 

Předpokládaný počet:   2 RD 

Nachází se v jihozápadní části obce části obce, mimo současně zastavěné území obce. Dotčená 
parcela: část stávajícího honu č. p. 286. Podél západní části lokality je navrženo venkovní vedení 
VN 22 kV. Napojení lokality je ze stávající místní komunikace. Je nutné vybudovat technickou 
infrastrukturu. Na protilehlé straně navržené ulice je sportovně-rekreační areál. V jarním období bývá 
v lokalitě zvýšená hladina spodní vody. 

Lokalita B 3 

Předpokládaný počet:  1 RD 

Jedná se o proluku navazující na sportovně-rekreační areál. Dotčená lokalita je součástí obecní 
parcely 36/26.  Nachází se v jihozápadní části.  

Lokalita B 4 

Předpokládaný počet:  4 RD 

Jedná se o dostavbu jednostranně obestavěné silnice III. třídy směrem na obec Luká. Dotčená lokalita 
parcela je součástí honu p.č. 102/1.  Nachází se v jižní části obce.  

ZÁVĚR  

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.  
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C. 2. Plochy rekreace 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec se nachází v rekreačně velice atraktivním území. Obec  byla vytipována v ÚPN VÚC Olomoucká 
aglomerace mezi vybrané obce, u nichž alespoň část území má územní předpoklady pro rekreaci 
a cestovní ruch. Směrné kapacitní rámce rekreačního využití uvádějí směrnou kapacitu 150 lůžek. 
Směrná návštěvnost je 290 návštěvníků denně. Stávající lůžkové kapacity jsou 20 lůžek (podklad ÚPN 
VÚC Olomoucká aglomerace). V současné době není v obci nabídka atraktivit pro cestovní ruch 
a rekreaci zastoupena.  

V současné době je na katastru vymezena jedna plocha individuální rekreace. 

Úroveň podmínek pro místní rekreaci je dobrá. Obec se nachází na značené cyklotrase.  

NÁVRH 

Nové plochy nejsou navrženy.  

Je předpoklad využití dalších objektů bydlení pro rekreaci. Směrnou kapacitu 150 lůžek není možné 
vzhledem k ekonomickým možnostem realizovat. Směrnou návštěvnost 290 návštěvníků vzhledem 
k uzavření pohostinství rovněž nelze realizovat. 

ZÁVĚR 

Obec má územní rezervy pro další rozvoj rekreace. 

 

C. 3. Plochy občanské vybavenosti 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Slavětín má základní občanskou vybavenost. 

A/ VZDĚLÁNÍ 

Mateřská škola   v obci - kapacita 25 dětí  

ZŠ - I.  a II. stupeň  Luká 

ZŠ - II. stupeň   Luká 

B/ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

zdravotní středisko  Luká, Měrotín 

dětský lékař   Litovel, Bouzov 

C/ ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

knihovna   v obci - 20 m
2
, 1650 svazků  

kulturní sál   v obci není 

tělocvična   v obci není  

hřiště    v obci – fotbalové, výletiště 

ostatní aktivity   výletiště  

D/ MALOOBCHODNÍ SÍŤ 

prodejna smíšeného zboží  - cca  50 m
2
 

E/ STRAVOVÁNÍ 

pohostinství - v současné době uzavřeno  
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F/ SPRÁVA A ŘÍZENÍ 

obecní úřad   v obci 

pošta    v obci 

farní úřad a hřbitov  Měrotín 

matrika    Bouzov 

stavební úřad   Litovel 

úřad práce   Litovel 

finanční úřad   Litovel 

policie    Litovel 

katastrální úřad   Olomouc 

soud, státní zastupitelství Olomouc 

okresní úřad, školský úřad Olomouc 

okresní hygienická stanice Olomouc 

 

Součástí těchto ploch jsou plochy sídelní zeleně: 

1. OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Ploše dominují tři exempláře lípy malolisté, vysazené kolem kamenného kříže. Dále byl prostor osázen 
především okrasnými jehličnany - zerav západní, tis červený, borovice kosodřevina, jalovec čínský, 
smrk ztepilý, z listnatých keřů tavolník. Úprava doplněna lavičkami. 

Jedna z lip vyžaduje zdravotní řez (prosychá), ostatní dřeviny nevyžadují žádné zásahy nad rámec 
běžné údržby. 

2. PROSTOR PŘED KAPLÍ 

Malá plocha symetricky osázena tavolníkem nízkým. Pečlivě udržovaná úprava, kterou nelze 
z prostorových důvodů výrazně měnit.  

3. HŘIŠTĚ 

Travnaté hřiště ze tří stran lemované výsadbou dřevin. Na mezi k cestě byla vysazena alej mladých 
třešní, protilehlá strana hřiště je lemována skupinou vrby jívy. K soukromému políčku drátěný plot, 
za kterým jsou hustě vysazeny borovice lesní a modřín. Nenáročná úprava, celkově zapadající 
do daného prostředí. 

NÁVRH 

Nová občanská vybavenost může vznikat ve všech plochách území v souladu s podmínkami funkčního 
využití těchto ploch.  

Potřeba nových ploch není. Doporučujeme podpořit znovuobnovení pohostinství. Objekt se nachází ve 

výhodné poloze na křižovatce dvou státních silnic, při trase do Javořických jeskyní, dále tudy prochází 

cyklistická trasa.  

Územní plán navrhuje plochu O1 v souladu s návrhem ÚPO Luká. Jedná se o legalizaci stávající 
plochy hřiště, které slouží pro obec Veselíčko.  

 

C. 4. Plochy veřejných prostranství 

STÁVAJÍCÍ STAV  

Vzhledem k velikosti ploch byla v územním plánu vymezena pouze plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň. Jedná se o plochu zeleně podél vodoteče Hradečka. 
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NÁVRH 

Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. 

C. 5. Plochy dopravní infrastruktury 

STÁVAJÍCÍ STAV  

V řešeném území se nachází pouze liniové prvky – silnice II. a III. třídy, místní komunikace a účelové 
komunikace. Parkoviště a odstavné plochy jsou součástí ploch jiného využití. 

NÁVRH 

Dopravní struktura v území je vyhovující. V územním plánu je navržena plocha dopravní infrastruktury 
– silniční doprava, plocha čerpací stanice pohonných hmot. 

 

C. 6. Plochy technické infrastruktury 

STÁVAJÍCÍ STAV  

V řešeném území se nachází pouze liniové prvky.   

NÁVRH 

V souvislosti s řešením technické infrastruktury v obci je navržena plocha technické infrastruktury – 
čistírna odpadních vod. 

C. 7. Plochy výroby a skladování 

STÁVAJÍCÍ STAV  

Na katastru se nenachází žádná průmyslová výroba. V bývalém areálu zemědělského družstva jsou 
podnikatelské aktivity - firma DCD - Ideál, s.r.o. Vyrábí se zde pěnový polystyrén a heraklit. Je zde 
43 pracovních příležitostí. Ve zbývajících objektech bývalého družstva v současné době nejsou žádní 
podnikatelé. 

Součástí těchto ploch jsou plochy sídelní zeleně: 

Výrazná úprava díky linii vzrostlých topolů rostoucích podél hranice areálu. Směrem k silnici a uvnitř 
podniku pak výsadby okrasných jehličnanů - borovice kleč, smrk pichlavý, borovice vejmutovka. 
V současnosti nevyžadují dřeviny žádné radikální zásahy. Vzhledem ke krátkověkosti topolových 
kultivarů výhledově počítat s jejich náhradou vhodnějšími dlouhověkými dřevinami.  

NÁVRH  

Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. 

ZÁVĚR 

Ve stávající ploše výroby a skladování jsou územní rezervy pro další rozvoj pracovních příležitostí na 
pozemcích p.č. 61 a 50. 

C. 8. Plochy vodní a vodohospodářské 

STÁVAJÍCÍ STAV  

Na katastru jsou takto vymezeny pouze plochy vodoteče Hradečka a Javoříčka. 

NÁVRH  

Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. 
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C. 9. Plochy zemědělské  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Struktura zem. půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. V katastru obce se 
nachází 234,32 ha zemědělské půdy. V katastrálním území Slavětín hospodaří Bouzovská 
zemědělská společnost. Jedná se o  intenzívně zemědělsky využívanou půdní držbu. Některé 
pozemky jsou soukromou držbou, na které hospodaří majitelé. 

Pro obec Slavětín nebyly zpracovány jednoduché pozemkové úpravy ani komplexní pozemkové 
úpravy. 

V obci není provozována živočišná výroba. Bývalý objekt zemědělského družstva na jihovýchodním 
okraji obce slouží nyní pro podnikatelské aktivity. 

V obci hospodaří soukromý zemědělec. Počet dobytka krávy - 4 ks, býci - 8 ks, prasata 15 ks a 3 kusy 
koz. Nepředpokládá se další rozšiřování chovu. Živočišná výroba je provozována v rámci ploch 
bydlení. Byl proveden orientační výpočet dle vyhlášky o ovzduší platí imisní limit pro amoniak, kdy 
živočišná výroba nesmí obtěžovat svým zápachem okolí. 

NÁVRH 

Nejsou navrženy nové plochy s touto funkcí.  

ZÁVĚR 

Plochy jsou stabilizované a bude docházet pouze ke změnám kultur. 

 

C. 10. Plochy lesní  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou tvořeny pozemky ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Patří mezi ně především plochy s lesními porosty, 
plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, nebo dočasně odstraněny 
na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty bez vlastní 
parcely.  

Funkce lesů je dána zejména příslušností do jedné ze tří kategorií lesů dle zákona č. 289/1995 Sb. 

(lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení). 

Pozemky určené k plnění funkce lesa na katastru Slavětín jsou na výměře 232,74 ha, jedná se o lesy 

hospodářské. 

Vlastním hospodařením se územní plán nezabývá. Žádné zásahy do lesního hospodářství nejsou 

navrženy. 

NÁVRH  

Územní plán nenavrhuje k zalesnění žádné pozemky. 
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D.  Návrh koncepce dopravní infrastruktury, 

technické infrastruktury  

D. 1. Dopravní infrastruktura 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

SILNICE 

Slavětín je dopravně obsloužen silnicí III/373, která prochází obcí ve směru severovýchod - jihozápad 
a silnicí  III/37313, která obcí prochází ve směru jih - sever. Silnice  III/37335 začíná na silnici III/37313 
severozápadně obce. 

Silniční síť je základním dopravním skeletem, podél kterého probíhal stavební rozvoj obce. Nejstarší 
část vznikla kolonizací podél nynější silnice III/37313 na jižním svahu údolí místní vodoteče. Jedná se 
o potok Hradečku, který západně návsi pramení.  

Obec vznikla jako lánová ves, s ulicovou návsí. I malé obecní pozemky na návsi byly zastavěny 
bezzemky a tím je silnice III/37313 ve své trase pevně fixována. Některé obytné objekty se těsně 
přimykají k vozovce, která je i ve směrových obloucích maximálně 6 m široká. Na severním okraji 
zástavby obce zůstala zachována návesní uzávěra.  

Další stavební rozvoj v 18. a 19. století pokračoval obytnými domy domkářů a bezzemků podél 
upravených tras původních vozových cest, nyní krajských  silnic a místních komunikací směrem na 
Savín, Ješov a Kovářov. 

V obci zanikla náves zastavěním v původní historické části obce, která  je terénně složitá a ve velkém 
sklonu. Nová dostavba realizovaná podél komunikací vytvoření návsi neumožnila. Tak se 
společenským centrem obce stala křižovatka silnic II/373 a III/37313. 

Tato křižovatka je dopravní závadou, neboť v rozhledovém poli je umístěn historický objekt zájezdního 
hostince, nyní mimo provoz, obytný dům a kamenný kříž - boží muka. V blízkosti křižovatky je ještě 
umístěn obchod, hasičská zbrojnice a obecní úřad a zastávka autobusu. V tak malém prostoru není 
zabezpečen pohyb chodců mimo vozovku a dostatečné plochy pro parkování. Vzhledem 
ke stabilizované zástavbě není možno řešit bezpečnost křižovatky jinak, než dopravním značením 
a důsledným vyvedením chodců z prostoru křižovatky.  

Ze silnice II/373 je na východním okraji obce situován vjezd do části původní zemědělské farmy, která 
nyní slouží jako výrobna pěnového polystyrénu - firma DCD - Ideál, s.r.o..  

Mimo zastavěnou část obce navrhujeme upravovat silnice III. třídy v kategorii S 7,5/60(50), 
v zastavěné části obce pak ve funkční skupině B a typu MO2p 14,5/11/50, mimo konec trasy popsaný 
v předešlé stati, který bude mít upravenou šíři vozovky dle šířkových možností mezi zástavbou. 

Průjezdné úseky silnic III. třídy obcí navrhujeme zařadit do funkční skupiny B  jako sběrné bez 
omezení přístupu k objektům. Použití pro hromadnou dopravu je bez omezení, směrově může být 
vozovka nerozdělená, křižovatky jsou úrovňové. 

MÍSTNÍ  KOMUNIKACE 

Obec se stavebně rozrůstala mimo silnice podél dvou větví místních komunikací vedených směrem na 
Ješov. Podél těchto místních komunikací navrhujeme i další stavební rozvoj v lokalitách  B1 – B4. 
Místní komunikaci od kaple navrhujeme upravovat ve funkční skupině C a typu MO2k 7,5/7,5/30, jako 
dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Severněji vedenou místní komunikaci pak ve funkční 
skupině C a typu MO1k 4/4/30, jako jednopruhovou obousměrnou. Každých 80 - 100 m je nutno zajistit 
výhybnu. 

Ostatní místní komunikace jsou vlastně krátké přístupové komunikace k jednotlivým zemědělským 
usedlostem ve funkční skupině C a typu MO1k 4/4/30 jako jednopruhovoé obousměrné komunikace. 
Veřejná část těchto komunikací je zakončená u vrat areálu usedlosti.  
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Ze silnice III/37313 severně objektu obecního úřadu jsou dva vjezdy do areálu bývalé farmy ve funkční 
skupině C a typu MO1k 4/4/30. Pro obec je navržena čistírna odpadních vod východně zástavby na 
vodoteči Hradečka. Podél ní bude jako dopravní obsluha ze silnice III/37313 do areálu čistírny 
vybudována komunikace rovněž ve funkční skupině C a typu MO1k 4/4/30. Všechny místní 

komunikace navrhujeme začlenit do funkční skupiny C  jako obslužné.  

 

PĚŠÍ  TRASY   

Základem pěších tras v obci je vedení chodníku minimálně  jednostranně podél silnic. Tyto chodníky 
však nejsou souvislé v celém průjezdném úseku silnic obcí.  

Mimo zpevněných chodníků podél silnice jsou v obci vyšlapané pěší spojky, které zkracují obyvatelům 
pohyb po obci. Ty zachováváme beze změny. 

Obcí není v současnosti vedena žádná turistická trasa. Nejblíže prochází jižně řešeného území modrá 
turistická značka z Choliny (vlaková zastávka), přes  Ješov, Javoříčské jeskyně, Bouzov do Loštic. 
Na tuto turisticky atraktivní značku se může obec připojit v Ješově. 

Západně a severozápadně řešeného území je vedena červená turistická značka přes Ludmírov, 
Javoříčko, Bílá Lhota.  

CYKLOTRASY 

Obcí je vedena cykloturistická trasa č. 6025 po silnici III/37313, pak místní a účelovou komunikací na 
silnici III/37335. Její průběh je : 

Bouzov (připojeno na trasu č.512 Jeseník - Znojmo) - Javoříčské Jeskyně - Slavětín - Loučka - 
Náměšť na Hané - Ústín - Olomouc 

Jižně obce přes Ješov je vedena trasa č. 6037, která je spojkou tras č.6025 a 5028 v Krakovci. 

V Bouzově je cyklotrasa č.6025 připojena na č. 512, která je vedena do CHKO Litovelské Pomoraví 
a na Moravskou stezku č. 51.  

Vedení cyklotras je zřejmé z výkresu Širších vztahů 1 : 25 000. Obec leží v turisticky atraktivní oblasti, 
ale nevyužívá zcela svých možností. 

DOPRAVA  V KLIDU 

V obci nejsou žádná parkoviště ani zpevněné plochy, které by jako parkoviště byly dopravně označeny. 
Při objektu obchodu, hasičky a obecního úřadu je vybudována zpevněná plocha o kapacitě  cca 12 aut.  

V předprostoru hostince, který je však mimo provoz je zpevněný pruh o kapacitě cca 8 aut. Tento pruh 
je vybudován v návaznosti na zastávkový pruh. 

Bilance potřeby parkovacích ploch: 

Pohostinství ( 60 míst)..............................................................................8 míst  

Obchod ( 40 m
2
).......................................................................................2 místa 

Obecní úřad ( 60 m
2
) ...............................................................................4 místa 

Vypočtená potřeba pro pohostinství a obchod je zajištěna při automobilizaci 1: 3,5 na stávajících 
parkovištích. Pro případné zprovoznění kulturního sálu, který je rovněž v objektu bývalého hostince, 
by však tyto parkovací plochy nedostačovaly. Bylo by nutno provést přehodnocení parkovacích ploch. 

V severní části obce podél silnice III/37313 jsou ve vhodných místech zřízeny odstavné pruhy 
pro obyvatele okolních domů. 

Pro výrobní areál ve farmě (DCD - Ideál, s.r.o.) je v ploše dopravní infrastruktury vybudováno 15 
parkovacích míst. Další případnou zvýšenou potřebu si musí majitel firmy zajistit na svém pozemku. 

Garážování automobilů je v obci řešeno individuálně v obytných domech.  
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ÚČELOVÁ  DOPRAVA 

V centru obce je areál zemědělské farmy, pouze částečně využívané ke svému původnímu účelu. 
Pozemky jsou obsluhovány po stávajících trasách polních cest, které zůstaly v krajině po provedeném 
sloučení pozemků. Vyústění účelové dopravy je pouze na silnici III/37313, ze zastavěné části  obce 
nelze vyloučit.  

Pozemky jednotlivých zemědělských usedlostí byly obsluhovány soukromými cestami. Tyto cesty se 
však již přestaly užívat. V krajině byly připojeny na veřejně přístupné účelové komunikace, které jsou 
vesměs zachovány. Účelové komunikace navrhujeme upravovat v kategorii P 4/30.  

HROMADNÁ  DOPRAVA 

AUTOBUSOVÁ  DOPRAVA 

Slavětín je dopravně obsluhován linkami  dopravní firmy Connex Morava a.s. Ostrava: 

tab. 13  Autobusová doprava 

Číslo linky a název prac. dny neděle sobota 

780692  Kladky-Luká-Litovel-Konice (IDSOK) 2 0 0 

890773  Litovel-Luká-Konice 21 6 5 

890780  Litovel-Luká, Javoříčko-Luká,nám. 5 0 0 

930449 Mohelnice - Bouzov - Luká  (IDSOK) 6 0 0 

CELKEM 34 6 5 

 

V pracovní dny je obec obsloužena v pracovní dny 34-mi spoji v obou směrech a v neděli 6-ti a sobotu 
5-ti spoji. Autobusová doprava je pro obsluhu obce dostatečně četná a tedy vyhovuje. 

Zastávky: 

Slavětín, restaurace - je umístěna při křižovatce silnic II/373, III/37313 a III/37335. Jednostranně 
směrem na Savín je umístěna na zastávce čekárna pro cestující se zvýšeným chodníkovým 
obrubníkem a  se zastávkovým pruhem. V opačném směru je vybudován zastávkový pruh a chodník 
se zvýšeným obrubníkem a čekárna chybí.  

Slavětín,rozc. - mimo obec na křižovatce silnic, bez vybavení. 

VLAKOVÁ  DOPRAVA 

Nejbližší vlaková zastávka je cca 9 km vzdálená pro obec Myslechovice, na trati č. 273 Litovel - Senice 
na Hané. Nejbližší rychlíková stanice je Červenka na trati č. 270 Česká Třebová - Olomouc.  

Autobusová doprava nemá návaznost na dopravu vlakovou. Vlaková doprava je pro dopravní obsluhu 
obce nepodstatná.  

DOPRAVNÍ  ZAŘÍZENÍ 

Přímo v obci nejsou v současnosti žádná dopravní zařízení, nejbližší čerpací stanice pohonných hmot 
je cca 10 km  v Litovli, kde jsou rovněž umístěny základní motoristické služby (servis). Kompletní 
vybavenost pro motoristy je v Olomouci, cca 30 km od obce.  

Na východním okraji obce je držena územní rezerva pro čerpací stanici pohonných hmot levostranně 
při silnici II/373. Na toto území bylo vydáno územní rozhodnutí v roce 1997. Doposud nebyla zahájena 
stavba. Vzhledem k tomu, že obcí projíždí zájezdová a turistická doprava na Bouzov a do Javoříčských 
a Mladečských jeskyní považuje se umístění ČSPHM v obci ekonomicky i dopravně vhodné. Návrh je 
ponechán i v případě, že původní žadatel od záměru ustoupil. 

Na výjezdu z obce na Litovel je při silnici II/373 areál Správy a údržby silnic, která je základnou 
pro údržbu silniční sítě v okolí. 
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OCHRANNÁ PÁSMA A NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU 

SILNIČNÍ  DOPRAVA 

Ochranné silniční pásmo je mimo průjezdní úsek  obce pro silnice II. a  III. třídy 15 m od osy.    

Paprsky rozhledového pole jsou  na hlavní silnici II/373  100 m a na vedlejší III/37313 a III/37335, 55 m 
od středu křižovatky, mimo průjezdní profil v obci. Na silnicích v průjezdním úseku zastavěnou části 
obce je rozhledové pole 35 m od středu křižovatky pro rychlost 50 km/hod. Na místních komunikacích 
pak pro rychlost 30 km/hod, tj. 20 m  od středu  křižovatky. Objekty umístěné v rozhledovém 
trojúhelníku jsou dopravní závadou, pokud není možno je likvidovat a stavbu odsunout za čáru 
rozhledu, je třeba křižovatku řešit alespoň dopravním značením. 

OCHRANNÁ PÁSMA A NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU 

SILNIČNÍ  DOPRAVA 

Ve výkresové části jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnici II. a III. třídy  15 m mimo 
zastavěnou část obce.   

. 

Hygienické hlukové pásmo a jejich výpočet   

II/373, stanoviště č. 7 - 4010 jižně obce 

tab. 14  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 IOA24 IM24 I24 

250 865 14 1129 

 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno: 

Těžká 1,17; osobní 1,19; motocykly 0,9; celkem 1,19 

 

tab. 15  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015 

INA24 IOA24 IM24  I24 

292 1029 13 1334 

 

 

tab. 16  Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % 

 

v km/hod 

168 41 5 11 21,9 45 

 

IOAd 

 

INAd  

 

ndNa=In/16 

 

ndOA = In/16 PNA % 

 

v km/hod 

861 251 16 54 21,9 45 
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tab. 17  Faktory  F 2015 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

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

54 16 11 5   

 

tab. 18  L x v zastavěné části obce pro rok 2015 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

55,7 1 50,3 1 

50,0 6,7 40,0 11,3 

55,0 1,7 45,0 6,3 

60,0 0 50,0 1,3 

 

 

tab. 19  Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den noc 

LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 

50 32 40 100 

55 12 45 33 

60 0 50 10 

 

Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdním  úseku obce pro rok 2015. Výpočet je proveden 
dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice není obestavěna 
kompaktně, v ulici je zástavba proložena zahradami mezi obytnými objekty 

Pro posouzení je použito korekce + 10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území 
hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 50 

dB(A) v noci 10 m a 60 dB(A) ve dne 0 m od osy silnice. Tyto hodnoty platí pro část silnice II/373 jižně 
od křižovatky se silnicí III/37313. 

 

II/373, stanoviště č. 7 - 4000 severovýchodně  obce 

 

tab. 20  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 

 

IOA24 IM24 I24 

 
423 1419 22 1864 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno: 

Těžká 1,17; osobní 1,19; motocykly 0,9; celkem 1,19 
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tab. 21  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015 

INA24 IOA24 IM24  I24 

 

 
495 1689 20 2204 

 

tab. 22  Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % 

 

v km/hod 

168 60 8 21 22,5 45 

 

IOAd 

 

INAd  

 

ndNa=In/16 

 

ndOA = In/16 PNA % 

 

v km/hod 

1521 435 27 95 22,5 45 

 

tab. 23  Faktory  F 2015 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

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

95 27 21 8   

 

 

tab. 24  L x v zastavěné části obce pro rok 2015 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

58,0 1 52,5 1 

50,0 9,0 40,0 13,5 

55,0 4,0 45,0 8,5 

60,0 0 50,0 3,5 

 

 

tab. 25  Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den noc 

LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 

50 65 40 140 

55 22 45 55 

60 0 50 18 
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Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdním  úseku obce pro rok 2015. Výpočet je proveden 
dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice není obestavěna 
kompaktně, v ulici je zástavba proložena zahradami mezi obytnými objekty 

Pro posouzení je použito korekce + 10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy, která je v území 
hlavní pozemní komunikací. Ve výhledovém období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 50 

dB(A) v noci 18 m a 60 dB(A) ve dne 0 m od osy silnice. Tyto hodnoty platí pro část silnice II/373 
severovýchodně od křižovatky se silnicí III/37313. 

 

III/37313, stanoviště č. 7 - 4800 severozápadně  obce 

 

tab. 26  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 

INA24 IOA24 IM24 
I24 

 

 203 558 7 768 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno: 

Těžká 1,1; osobní 1,14; motocykly 0,9; celkem 1,14 

 

tab. 27  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015 

INA24 IOA24 IM24 
I24 

 

 223 636 6 865 

 

tab. 28  Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % 

 

v km/hod 

95 26 3 12 19,4 45 

 

IOAd 

 

INAd  

 

ndNa=In/16 

 

ndOA = In/16 PNA % 

 

v km/hod 

541 197 12 34 19,4 45 

 

tab. 29  F 2015 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

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

34 12 12 3   
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tab. 30  L x v zastavěné části obce pro rok 2015 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

54,3 1 48,6 1 

50,0 5,3 40,0 9,6 

55,0 0,3 45,0 4,6 

 

tab. 31  Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den noc 

LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 

50 25 40 85 

55 0 45 22 

 

Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdním  úseku obce pro rok 2015. Výpočet je proveden 
dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice není obestavěna 
kompaktně, v ulici je zástavba proložena zahradami mezi obytnými objekty 

Pro posouzení je použito korekce + 5 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice III. třídy. Ve výhledovém 

období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 45 dB(A) v noci 22 m a 55 dB(A) ve dne 0 m od 
osy silnice. Tyto hodnoty platí pro část silnice II/37313 severozápadně od křižovatky se silnicí II/373. 

Navrhovaná lokalita B1 byla posouzena z hlediska limitu hluku v chráněném venkovním prostoru 
jednak na hluk vzniklý silniční dopravou na místní komunikaci a na hluk vzniklý silniční dopravou na 
silnici II/373. Hluk z provozu na místní komunikaci nedosáhne limitu 45 d B(A) v noci a 55 dB(A) ve 
dne. Hluk z provozu na silnici II/373 je posuzován jako hluk z dopravy na hlavní pozemní 
komunikaci; limitu 55 dB(A) v noci se dosáhne 10 m od osy silnice, ve dne limit nebude překročen. 
Vyznačené hlukové pásmo podél silnice II/373 10 m od osy nezasáhne tedy stavební pozemky likality 
B 1. 

Navrhovaná lokalita B4 byla posouzena z hlediska limitu hluku v chráněném venkovním prostoru na 
hluk vzniklý silniční dopravou  na silnici II/37313.  Hluk z provozu na silnici II/37313 dosáhne limitu 45 
dB(A) v noci 22 m od osy silnice, ve dne limit 55 d B(A) nebude překročen. Hlukové pásmo podél 
silnice II/37313 je vyznačeno 22 m od osy a zasáhne tedy stavební pozemky likality B 4. 

 

LETECKÁ DOPRAVA 

Na návrší severně obce při státní silnici je polní zemědělské letiště. Ochranné pásmo polního letiště 
v katastrálním území obce Kovářov je vymezené dle obecných předpisů pro pracovní letiště. 
(Ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy v délce 1000 m oběma směry od obou koncových hran 
letištní dráhy, ve sklonu roviny 1 : 50 v úseku 500 m od hrany dráhy rozšířené oběma směry v úhlu 15°. 
Přechodovou plochu oběma směry od delší hrany dráhy ve sklonu 1 : 7 do výšky 5 m, tj. 35 m 
širokou.). Ochranná a technická pásma nebyla vyhlášena. 

ZÁVĚR  

Stávající dopravní skelet bude zachován, je navrženo pouze dobudování místních komunikaci.  
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D. 2.   Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Slavětín nemá v současné době veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních 
studní. Dle místního šetření lze konstatovat, že požadované ochranné pásmo nelze u všech těchto 
zdrojů akceptovat.  

Stávající způsob zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci je nevyhovující a je tedy nutno situaci 
řešit výstavbou veřejného vodovodu.   

Firma DCD Ideál, s. r. o. má vlastní zdroj vody - vodárna v údolí Hradečky a dva vrty ve výrobním 
areálu.  

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

Je pouze z individuálních a veřejných studní. Po vybudování vodovodu bude řešeno osazenými 
hydranty.  

Potřeba vody - stávající: 

a/ obyvatelstvo  Qp = 196 x 80 = 15 680 l/den, což je 0,181 l/s 

b/ občanská a technická vybavenost  Qp = 196  x 10  = 1 960 l/den, což je 0,023 l/s 

Celková potřeba  Qp
c
 = 0,181 + 0,023  = 0,204 l/s 

Maximální denní potřeba  Qm = Q
c
p  x kd = 0,204 x 1,5 = 0,306 l/s 

Maximální hodinová potřeba  Qh = Qm x kh = 0,306 x 1,8 = 0,551 l/s 

Roční potřeba vody  QR = 17,64 m
3
/den x 365 = 6 438,60 m

3
/rok 

NÁVRH  

Obec Slavětín bude v budoucnu napojena na vodovod Pomoraví. Z Nové Vsi je navrženo rozšíření 
skupinového vodovodu o místní část Savín, obec Slavětín a místní část Luké - Ješov. Pro potřeby výše 
uvedené větve je nutno stávající AT stanici přestavět na čerpací stanici , která bude čerpat vodu přes 
rozvodnou síť Nové Vsi do navrhovaného vodojemu Nová Ves 2 x 25 m

3
 max. hl. 330 m n.m. 

Ve vodojemu Nová Ves bude čerpací stanice, která bude čerpat vodu do navrhovaného vodojemu 
Savín 2 x 25 m

3
 (403,00 – 400,25). Vodojem v Nové vsi bude sloužit pro místní část Nová Ves a jako 

akumulace pro čerpání do Savína. Ve vodojemu Savín je navržena čerpací stanice, která čerpá vodu 
do vodojemu Ješov 2x75 m

3
(490,75 – 480,00). Z vodojemu Ješov bude gravitačně zásoben Ješov 

a Slavětín. Přiváděcí řad DN 100 z rozvodné vodovodní sítě v Nové Vsi  do vodojemu Nová Ves je 
délky 1173 m. Přívodní řad z vodojemu Nová ves do vodojemu Savín je délky 1190 m. Z vodojemu 
Savín do Slavětína je přívodní řad délky 1524 m a ze Savína do vodojemu Ješov je řad délky 1160 m. 
Rozvodná síť po obci Ješov je délky 1400 m.   

Na přívodný řad bude navazovat  rozvodná vodovodní síť obce, která bude zhotovena v profilech DN 
80 – 100 v celkové délce 1 900 m. 

ZÁVĚR 

Výstavba vodovodu se předpokládá jako poslední etapa výstavby vodovodu Savín  - Ješov – Nová 
Ves. V rámci Návrhu PRVKÚK se výstavby předpokládá po roce 2015 s ohledem na ekonomické 
náklady. 

PODKLADY 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Olomouc  04/2004 

Místní šetření a projednání s DOOS 05/2006 



SLAVĚTÍN 35 

ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je provozována jako jednotná a je v majetku obce. 
Převážná část kanalizace je z roku 1930. Kanalizace je zaústěna do vodoteče Hradečka. Povrchové 
vody intravilánu obce jsou do kanalizace napojeny přes vpusťové šachty, nebo přes stávající systém 
uličních vpustí. Dimenze kanalizace v obci se pohybuje ve velikosti DN 300 až DN 600. Trubní vedení 
nevykazuje požadovanou těsnost, dochází k nátoku balastních vod, kanalizační šachty jsou 
v nevyhovujícím technickém stavu (stupadla, poklopy, absence kynet). Stoková sít je rovněž zatížena 
množstvím nánosů. Kanalizační šachty ve většině případů neodpovídají ČSN 75 6101 - Stokové sítě 
a kanalizační přípojky.  

V době intenzívních přívalových dešťů jsou splachy z  extravilánu obce (zemědělsky obdělávaná půda) 
unášeny do této kanalizace, přičemž zanášejí a zahlcují dešťové vpusti a sedimentují ve spodní části 
kanalizace. Likvidace odpadních vod je v obci řešena individuálním způsobem, a to septiky respektive 
žumpami.  

 

tab. 32  Základní údaje 

  2000 2015 

Počet trvale bydlících  obyvatel napojených na 
kanalizaci 

obyv. 0 0 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV obyv. 0 0 

Počet EO obyv. 196 196 

Produkce odpadních vod m
3
/d 21,45 21,45 

BSK5 kg/d 12 12 

NL kg/d 11 11 

CHSK kg/d 23 23 

NÁVRH  

Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se neuvažuje s výstavbou kanalizace a centrální ČOV do roku 
2015. Likvidace odpadních vod do té doby bude řešena individuálně. Na základě zjištěných informací 
o stavu kanalizační sítě v obci je třeba zaevidovat podrobně problémové úseky a zjednat jejich 
nápravu.  

Návrh řešení stávajícího stavu spočívá v rekonstrukci nevyhovujících úseků stávající dešťové 
kanalizace a  ve vybudování splaškové kanalizace s výstavbou vlastní ČOV, umístěné severovýchodně 
od zástavby na pravém břehu Hradečky. Na základě konzultace  se zastupiteli obce a místního šetření 
byla upřesněna poloha na parcelu  č. 448/2. V této lokalitě lze zajistit přístupovou komunikaci podél 
vodoteče přes parcely 21/2, 21/4, 13/3 a 13/8. 

Územním plánem jsou navrženy lokality bydlení B1 – B4 o celkovém počtu 33 obyvatel. 

Technické řešení  

Veškerá přepojení i navrhované kanalizační stoky budou provedeny z potrubí PVC, které bude 
splňovat veškeré podmínky pro použití do aplikovaného prostředí. Uložení kanalizačního potrubí bude 
odpovídat platným ČSN i předepsaným směrnicím výrobců kanalizace. Po provedení uložení potrubí 
a jednotlivých objektů na síti bude provedena zkouška kanalizace dle ČSN 75 6909. 

Předpokládaná délka splaškové kanalizace z trub PVC 250 a 300 mm je 450 m. Dešťová kanalizace 
bude rekonstruována dle potřeby.  

Veškeré objekty na kanalizační síti budou použity typové dle platných směrnic a nařízení. 
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Čistírna odpadních vod 

Velikost zastavěného území pro čistírnu odpadních je cca 12 x 8 m , při zajištění ochranného pásma 
20 m od objektu. Objekt čistírny bude navržen pro 200 EO. 

 

Hodnoty výsledného znečištění vypouštěných odpadních vod: 

 BSK5 ... prům. 10 mg/l ... max. 15 mg/l 

 CHSK ... max. 60 mg/l 

 NL ... max. 20 mg/l 

 

Výpočet množství dešťových vod 

Rozloha zastavěného území     22,00 ha 

Koeficient odtoku      0,3 dle ČSN 7561 01 

Intenzita 15 min. deště      130 l / s / ha 

Celkový odtok dešťových vod     458  l / s 

 

Výpočet množství extravilánových vod 

Území ohrožené vodní erozí     60 ha 

Koeficient odtoku      0,10 dle ČSN 75 6101  

Intenzita 15 min. přívalového deště    130 l / s / ha 

Celkový odtok přívalového deště z území   780 l / s 

ZÁVĚR 

S výstavbou kanalizace a centrální ČOV se počítá po roce 2015. Do té doby bude likvidace odpadních 
vod řešina individuálně. V následujícím období je uvažováno s rekonstrukcí stávající kanalizace na 
jednotnou a s výstavbou vlastní ČOV situovanou severovýchodně od zástavby na pravém břehu 
Hradečky. 

PODKLADY 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Olomouc - Voding Hranice           09/2004 

Místní šetření 10 -11/2004 

Platné ČSN, THP ukazatele, odborná literatura pro vodní hospodářství - zásobení vodou 

VODOTEČE 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obcí Slavětín protéká vodoteč Hradečka, Č.H.P. 4-10-03-009. Tato vodoteč ve správě ZVHS, oblasti 
povodí Moravy a Dyje,  pracoviště Olomouc. Dále je na katastru vodoteč  Javoříčka č. pov. 4-10-02-
111, která je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblasti povodí Moravy a Dyje, 
pracoviště Prostějov. 

NÁVRH 

Na základě požadavků dotčených organizací tj. Zemědělské vodohospodářské správy, oblasti povodí 
Moravy a dyje a Povodí Moravy a.s., které byly požádány o sdělení svých zájmů a zařízení v řešeném 
katastru, se neuvažuje s žádnou novou investicí v této oblasti.  

PODKLADY 

Místní šetření a projednání s DOSS. 
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INUNDACE 

Zátopové území pro stoletý průtok nebylo na žádnou vodoteč vyhlášeno. 

VODNÍ NÁDRŽE 

SOUČASNÝ STAV 

V obci Slavětín se nenachází žádná vodní nádrž.  

NÁVRH 

V oblasti budování nádrží není uvažováno s žádným dílem.  

ZÁVLAHY 

V zájmovém území není evidováno a tudíž ani provozováno žádné závlahové zařízení. 

ODVODNĚNÍ 

Na katastru obce jsou odvodněny pozemky z roku 1974 (nad obcí) a 1978 ( pod obcí ) které byly 
předány do majetku místního ZD. Toto zařízení je zakresleno ve výkresu. Při návrhu inženýrských sítí 
bude toto území respektováno. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné pásmo kanalizace – do průměru 500 mm včetně, 1,50 m, u průměru nad 500 mm 2,50 m 
na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Ochranné pásmo vodovodu -  do průměru 500 mm včetně, 1,50 m, u průměru nad 500 mm 2,50 m 
na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku při výkonu správy vodních toků dle § 49  odst. 
(2) Zákonu 254/2001 Sb.  

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné 
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku 
a to u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

Ochranné pásmo vodního zdroje - 1. stupně (vodárna na parcele č. 450 a 451) neexistuje 
dokumentace. 

Ochranné pásmo navržené ČOV se řídí ČSN 75 6402 a v tomto případě činí 20 m. 

Katastrem obce prochází pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 2a a 2b.  

D. 3. Protierozní ochrana 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době nejsou v katastru obce prováděna žádná opatření v rámci protierozní ochrany.  

Agrotechnické úpravy 

Pro snížení vlivu eroze v Pod boží mukou, kromě již navržených opatření, je možné nepříznivý faktor 
zmírnit v oblasti zvolení vhodné vegetace a agrotechniky. Tento vliv je možné poměrně dobře ovlivnit 
zvolením vhodného druhu vegetace, způsobem orby, střídáním plodin, předělovitostí prostranství 
a pod.  

Osevní postup je tedy vhodné zachovat při střídání pšenice po obilninách a jetelovinách, případně 
jeteloviny. Dále je důležité zachovat orbu po vrstevnicích, což je základní opatření pro zmírnění eroze. 
Při dodržování těchto základních agrotechnických opatření bude míra erozního ohrožení na úrovni 
první třídy - půda neohrožená. 
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Na části pozemku –p.č. 60/1 je navrženo zatravnění. Na části navrhované lokality je již realizováno. 

 

D. 4. Elektrická energie 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Nadřazená energetická síť 

Síť 400 kV: 

Řešeným územím prochází vedení 400 kV. 

Síť vysokého napětí - VN 

Území obce Slavětín je v současné době napájeno odbočkou z venkovního vedení VN 22 kV č.79, 
s napěťovou hladinou  22 kV, 50 Hz, stř. 3 x25 Cu. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce tohoto 
vedení. Byla zrušena trafostanice ve výrobní firmě a realizovány dvě nové trafostanice. Byla upravena 
trasa vedení VN 22 kV č.79. 

tab. 33  Transformační stanice 22/0,4 kV -  označení dle výkresové dokumentace 

Označení Umístění Výkon (kVA) 

TS Slavětín 1 U silnice II/373 400 kVA 

TS Slavětín 2 U místní komunikace 400 kVA 

 

Distribuční síť nízkého napětí - NN 

Stávající  technické řešení sítě NN 

Rozvody nízkého napětí 4 x 400/230 V jsou vesměs venkovního provedení vodiči AlFe , 3x50+35 + 16 
(VO),4x35 AlFe6  na betonových  i dřevěných patkovaných sloupech podél komunikací. Odtud jsou 
závěsnými kabely  4x16 napojeny přes střešníky jednotlivé rodinné domy. Ukončení kabelů 
venkovního vedení je v pojistkových skříních SIL na jednotlivých objektech, v pilířích na hranici parcely 
nebo ve skříních SIL na sloupech.  

Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě NN je na hranicích možností  pro stávající 
zástavbu. Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje.  

NÁVRH 

tab. 34  Energetická bilance jednotlivých lokalit 

Označení lokality Počet rodinných domů Soudobý příkon /kW/ 

Lokalita B1 4 12,0 kW 

Lokalita B2 2  6,0 kW 

Lokalita B3 1   3,0 kW 

Lokalita B4 4 12,0 kW 

Celkem 11 36,0 kW 

 

Při posuzování bylo bráno v úvahu, že výstavba je navržena pro celé období do roku 2020 a nebude 
probíhat najednou.  
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Napojení nové výstavby je navrhováno přímo  na stávající distribuční síť, případně na prodloužení 
stávající větve venkovního vedení NN. Jednotlivé rodinné domy postupně jak bude probíhat výstavba 
budou připojeny  závěsnými kabely  4x16  přes střešníky  na jednotlivých domech, nebo pomocí svodů 
po stávajících podpěrách sítě NN. Ukončení kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních PS 
na jednotlivých objektech, v pilířích na hranici parcely nebo ve skříních PS63 na sloupech. Při 
posuzování bylo bráno v úvahu, že výstavba nebude probíhat najednou. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Stávající veřejné osvětlení obce sleduje trasy distribučních rozvodů NN. Vesměs se jedná 
o výložníková svítidla, která jsou umístěna na podpěrných bodech sítě NN spolu s vedením NN. 
Veřejné osvětlení je napojeno ze samostatné skříně VO kabelem AYKY 4x35. Rozvody na sloupech 
jsou provedeny vodiči AlFe 16 a 25 mm 

2
.  

Nové venkovní osvětlení je uvažováno ze stávajících rozvodů sítě VO přes přechodovou pojistkovou 
skříň a zemním kabelem do nových stožárů VO. 

NÁVRH 

Nadřazená energetická síť 

V návrhovém období zůstanou zachovány trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní. 

Síť 400 kV - 110 kV: 

V návrhovém období se neuvažuje s budováním nových zařízení napěťové hladiny . 

Síť 22 kV: 

Síť nebude rozšířena.  

Síť NN: 

Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou.  

 

OCHRANNÁ PÁSMA  

Ochranné pásmo stožárové transformovny VN  

Na katastru obce se nachází celkem dvě trafostanice. Ochranné pásmo trafostanic je vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 7,0 m.  

Ochranné pásmo  venkovního vedení velmi vysokého napětí (VVN 35-400 kV) 

V řešeném území se nachází VN 400 kV. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 20 m na každou stanu 
od krajního vodiče. 

Ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí(VN 1-35 kV) 

Území obce Slavětín je v současné době napájeno z venkovního vedení VN 22 kV s napěťovou 
hladinou  22 kV, 50Hz. Ochranné pásmo nadzemního vedení ve vzdálenosti 7,0 m od krajního vodiče.  

 

Závěr 

Neuvažuje s budováním nových zařízení napěťové hladiny 400 - 110 kV. Dle sdělení SME a.s. je stav 
rozvodné soustavy 22 kV přenosově i mechanicky dobrý s dostatečnou rezervou, která pokryje 
požadavky na příkon i pro návrhové období. 

Mechanický i přenosový stav distribuční sítě NN je dobrý. Současným potřebám odběrů síť NN 
vyhovuje.  
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D. 5. Spoje 

STÁVAJÍCÍ STAV 

DÁLKOVÉ KABELY 

Katastrálním územím obce prochází  trasa dálkového  optického kabelu (DOK) Vilémov - Bílá Lhota. 
Dálkový kabel je zaveden do Poštovního úřadu. Územím prochází dálkový kabel  Litovel - Bouzov 
č. 72034. Vychází z poštovního úřadu - telefonní ústředny. 

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SÍŤ 

V obci byla provedena pokládka nové telefonní sítě - metalické kabely. Místy byla ponechána stávající 
telefonní síť, která byla naspojkována na novou tlf. síť. Rozvod sítě po obci je veden převážně 
po jedné straně zástavby. Z telefonní ústředny vychází  kabely pro napojení jednak místní telefonní 
sítě, ale i přívodní kabely pro napojení obcí Luká, Střemeníčko.  

MÍSTNÍ ROZHLAS 

V obci je v současné době proveden rozvod místního rozhlasu venkovním vedením, které je upevněno 
na podpěrných bodech venkovního vedení NN popř. VO. 

DISTRIBUCE TELEVIZNÍHO SIGNÁLU 

V řešeném území je zajištěna následujícími TV vysílači: 

Radíkov, Zlín, Praděd, Brno. 

NÁVRH 

DÁLKOVÉ KABELY 

Dálkové kabely v dané lokalitě nebudou uvažovanou výstavbou dotčeny.  

MTS 

V území, které je připravováno pro novou výstavbu je třeba rezervovat prostor pro pokládku 
telefonních sítí ( přednostně zelené pásy a nezpevněný prostor). 

Případné rozšíření telefonní sítě zajišťuje SPT TELECOM na vlastní náklady.  Pro budování 
podzemních sítí v zastavěném území platí ustanovení normy ČSN 73 60 05, které je nutno dodržet.  

MÍSTNÍ ROZHLAS  

V území, kde bude realizována nová výstavba, bude provedeno rozšíření rozvodu místního rozhlasu 
souhlasně se stávajícími rozvody v obci. 

 

D. 6.  Plynofikace 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec je plynofikována. Na katastru se nachází vedení středotlakého plynovodu, jedná se o jednu ze 
dvou větví, která ústí z výstupu STL plynu 110 z regulační stanice VTL/STL RS 1000/2/1 – 440 na 
katastru obce Hradečná. 
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MALOODBĚR 

tab. 35  Odběr maloodběratelů plynu 

Popis odběratele Spotřeba hodinová 
[m

3
. hod

-1
] 

Spotřeba roční 
[tis. m

3
. rok

-1
] 

Obecní úřad 3 6 

Mateřská škola 3 6 

Smíšené zboží, pošta 1,5 3 

Hostinec 2,5 5 

Snášel Jiří 2 3 

Celkem 12 23 

 

tab. 36  Odběr plynu obyvatelstva 

Popis odběratele Hodinové maximum 
[m

3
. hod

-1
] 

Roční maximum 
[1000 m

3
. rok

-1
] 

počet plynof. b.j. 73 110 219 

Celkem 110 219 

 

STŘEDNÍ ODBĚR 

Tato kategorie je v současném provozu neobsazena. Odběr MJM je doposud pod hranicí kategorie, 
zbývající subjekty nejsou připojeny vůbec. 

ODBĚR VELKOODBĚRATELŮ 

tab. 37  Velkoodběratelé plynu 

Popis odběratele Spotřeba hodinová 
(m

3
. hod

-1
) 

Spotřeba roční 
(tis. m

3
. rok

-1
) 

Plastik DCD, a.s. 
Slavětín 

300 550 

Celkem 300 550 

 

tab. 38  Roční potřeba zemního plynu 

Odběr kategorie Spotřeba hodinová 
[m

3
. Hod

-1
] 

Roční spotřeba 
[tis. m

3
. rok

-1
] 

Maloodběratelé 12 23 

Obyvatelstvo 110 219 

Plastik DCD, a.s. 
Slavětín 

300 550 

Celkem roční potřeba 792 
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NÁVRH 

Pro navrhované lokality budou provedeny nové rozvody plynovodního potrubí lPE dle jejich umístění. 
Napojení bude provedeno ze stávajícího STL rozvodu provedeného v obci.   

Celková bilance potřeby plynu pro navrhované lokality: 

Lokalita B1               4 RD          

Lokalita B2   2 RD     

Lokalita B3   1 RD     

Lokalita B4           4 RD     

Celkem RD   11 RD     

Vzhledem k tomu, že rozvod plynu je realizován v celé obci, nepředpokládá se v tomto ohledu s další 
výstavbou. Případné prodloužení plynovodních řádů apod., které vyvstane na základě návrhu nových 
lokalit je nutné předem konzultovat s provozovatelem sítě tj. Sm plynárenská, a.s. Takto nově vzniklé 
návrhy tras plynu budou individuálně řešeny projektantem, koordinovány s výstavbou přístupové 
komunikace k RD a ostatních inženýrských sítí a jsou podmíněny aktualizací generelu plynofikace. 

PODKLADY 

Stávající zpracované generely, 

Projekt ke stavebnímu povolení „Plynofikace obce Hradečná, Měrotín, Nová Ves, Slavětín, Savín 
a Ješov, 

Jednání s SmP a.s. Ostrava, pracoviště Olomouc, projektová dokumentace stavby, 

Místní šetření a projednání s DOSS, 

Platné ČSN, THP ukazatele, platné a související ČSN 7360 05, 3864 10, 3864 17, 3864 13, zákon 
458/2000 Sb. 

ZÁVĚR 

Zásobování obyvatelstva plynem je v současné době bezproblémové a není třeba v této věci provádět 
další opatření. V případě rozšíření zástavby je možné provést napojení ze stávajících rozvodů, ale je 
podmíněné aktualizací generelu plynofikace. 

D. 7. Zásobování teplem 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 
elektrické energie. Lokální vytápění rodinných domů je řešeno individuálními kotli. Objekty občanské 
vybavenosti a podnikatelských aktivit mají samostatné kotelny. 

NÁVRH 

Stávající koncepce zásobování teplem bude zachována i v návrhovém období. 

 

D. 8. Nakládání s odpady 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Zákon č.  185/2001 Sb. v platném znění o odpadech, stanovuje povinnosti právnických a fyzických 
osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. 
pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. Krajská koncepce nakládání s odpady předpokládá na 
lokální úrovní budování komplexních ekologických dvorů zajišťující třídění a separaci odpadů a velké 
třídící a recyklační linky ve větších přirozených centrech. 
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Nakládání s komunálním odpadem v obci Slavětín je upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze 
platných zákonných předpisů. Kromě běžného svozu komunálního odpadu, organizuje obec 
separovaný sběr plastů a 1x ročně svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V Slavětínu se 
s výstavbou samostatného ekologického dvora neuvažuje. 

NÁVRH 

Stávající koncepce nakládání s odpadem bude zachována i v návrhovém období. 

Pro obec Slavětín je základním cílem, který je nutno postupně naplňovat OBECNĚ ZÁVAZNÁ 
VYHLÁŠKA Olomouckého kraje č. 2/2004ze dne 17. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část.  

E.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání 

ložisek nerostů a ploch pro jeho technické 

zajištění 

Na katastru nejsou evidovány žádné prognózní zdroje surovin, výhradní ložiska nerostných surovin, 
chráněná ložisková území ani dobývací prostor.  

F.  Návrh místního územního systému ekologické 

stability 

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází  z předpokladu, že je třeba od sebe 
vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů a současně je 
nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná přirozená stanoviště 
společenstev, pro dané území charakteristických.  

V zákoně č.112/1992 o ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability, který je tvořen sítí biocenter, biokoridorů a soustavou interakčních prvků. 

Prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb. k zákonu č.114/1992 Sb. definuje:  

biocentrum - jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

biokoridor - jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, 
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
ostatních částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Často plní i funkci 
protierozní, krajinotvornou a estetickou. 

Generel ÚSES byl pro řešené území zpracován v roce 1994, Help Forest s.r.o. Olomouc, Ing. Lekeš. 
Na katastrálním území je místní územní systém tvořen především mezofilními společenstvy, pouze 
okrajově společenstvy vodními. Vzhledem k nízkému zastoupení trvalé vegetace v území (mimo lesní 
porosty) je MÚSES v současnosti nefunkční - řada prvků musí být teprve založena na orné půdě.   

Vzhledem k platnému ÚTP ČR MMR a MŽP (1996) bylo v rámci ÚPD nutné přepracování koncepce 
ÚSES. Na katastrálním území obce Slavětín je územní systém zastoupen na lokální, regionální 
i nadregionální úrovni. V severní části území je vedena osa nadregionálního biokoridoru K 93 
mezofilních společenstev, na ni se napojuje regionální biokoridor RK 1426 v regionálním biocentru, 
které částečně sem zasahuje - RBC 1959 Pod Šuminou. Vzhledem k vysokému podílu trvalé vegetace 
v území (hlavně lesa) je možno skladebné části územního systému považovat v současnosti za 
částečně funkční. 
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Přehled skladebných částí územního systému ekologické stability krajiny: 

BIOCENTRA: 

RBC 1959 Pod Šuminou - Částečně funkční regionální biocentrum orientačně vymezené v lesním 
porostu o minimální výměře 30 ha musí být upřesněno lesním hospodářským plánem. Cílovým 
společenstvem jsou lesní společenstva 3. dubobukového a 4. bukového vegetačního stupně. 

LBC 1 Brdo - Částečně funkční lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru. Minimální 
výměra 3 ha. Ve stávajícím lesním porostu zvýšit pěstebními zásahy zastoupení dřevin přirozené 
druhové skladby. 

BIOKORIDORY 

K 93 - Biokoridor nadregionálního významu reprezentující mezofilní hájová společenstva. Jeho osa 
prochází lesním komplexem při severním okraji řešeného území. Minimální šířka 50 metrů s vloženými 
lokálními biocentry vzdálených 700 m. 

RK 1427 - Částečně funkční regionální biokoridor, vycházející z RBC Pod Šuminou - v řešeném území 
jen úsek v délce 150 metrů. 

RK 1426 - Převážně funkční regionální biokoridor, vymezený v šířce 50 m stávajícím lesním porostem 
v údolí Hradečky. V úseku délky cca 50 m  přerušen ornou půdou. 

LBK 1 - Částečně funkční lokální biokoridor, vymezený generelem ÚSES k.ú. Luka. Délka koridoru 
v řešeném území 750, minimální šířka 15 m. Cílová společenstva jsou lesní a vodní.   

Interakční prvky jsou navrženy pouze v místech jednoznačně daných, především podél stávajících 
cest, jako linie, které mohou být tvořeny jak dřevinami ze zástupců společenstev dané STG, tak liniemi 
vysokokmenných ovocných dřevin (hlavně v blízkosti obce). Bohatší síť interakčních prvků může být 
navržena až v rámci komplexních pozemkových úprav.  Jednoznačně daná a co nejdříve vysazená by 
měla být alej podél zpevněné zemědělské komunikace východně od obce. Vhodnou dřevinou jsou 
např. lípy nebo javor klen.  

V dalších pracích, např. na projektu revitalizačních opatření v krajině, vznikne potřeba doplnit územní 
systém ekologické stability o další stabilizační, přírodě blízká společenstva. Funkci interakčního prvku 
může plnit doprovodná vegetace vodotečí, komunikací, protierozní meze, travnaté průlehy a další 
přírodě blízké formace. Návrh vymezuje pouze nezbytné interakční prvky, které je možno realizovat 
bez dalších stupňů projektů formou např. náhradních výsadeb aj. 

Ostatní, rovněž důležité prvky pro zachování krajinných hodnot v území, je nutné navrhovat při řešení 
komplexních pozemkových úprav, kdy projektant zná rozvržení půdní držby, nutná protierozní opatření 
aj. 

Interakční prvky jsou navrženy ve třech kategoriích: 

 zapojená liniová společenstva s přirozených dřevin a keřů nebo  stromořadí s přirozených dřevin 

 stromořadí ovocných dřevin 

 bylinná společenstva, místy s dřevinami a keři. 

 

Plošné nároky na skladebné části ÚSES: 

biocentra  0,00 ha zemědělského půdního fondu 

biokoridory  0,795 ha zemědělského půdního fondu 

interakční prvky  0,619 ha zemědělského půdního fondu 

 

 

Tabulková část ÚSES  

Přehled skladebných částí územního systému ekologické stability krajiny 
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tab. 39  Biocentra 

Pořadové číslo: 1   (ÚTP ČR RBC č.1959) 

Název: RBC Pod Šuminou 

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biocentrum částečně funkční 

Geobiocenologická typizace: 3 AB 3, 3 B 3, 3 C 4-5 

Prostorové parametry: 30 ha, část na k.ú., Nová Ves, Savín 

Současný stav společenstev: lesní porosty s převahou jehličnanů (smrk ztepilý), niva toku Hradečky  

Stupeň ekologické stability:  3 

Znehodnocení: změny druhové skladby lesních porostů  

Návrh opatření: postupná úprava druhové skladby lesních porostů dle STG 

Cílová společenstva: společenstva dubových bučin a typických dubových bučin, javorových jasenin  

 

Pořadové číslo: 2   (BC 1) 

Název: LBC Brdo 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum částečně funkční na NRBK  

Geobiocenologická typizace:  3 B 3, 3 BC 3 

Prostorové parametry: 3 ha 

Současný stav společenstev: lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou  

Stupeň ekologické stability: 3 

Znehodnocení: změny druhové skladby v lesních porostech  

Návrh opatření: postupná úprava druhové skladby v lesních porostech podle STG 

Cílová společenstva: typické dubové bučiny, lipojavorové dubové bučiny                      

 

tab. 40  Biokoridory 

Pořadové číslo: 3   (NRBK K 93) 

Název: NRBK č. 93  (Uhersko – K 132) 

Funkční typ a biogeografický význam: nadregionální biokoridor částečně funkční - mezofilní hájová 
osa 

Geobiocenologická typizace: 3 B 3, 3 AB 3  

Prostorové parametry: šířka minimálně 40 m  

Současný stav společenstev: lesní porosty s převažujícím smrkem, vtroušeny jsou listnáče  

Stupeň ekologické stability: 3 

Znehodnocení: změny druhové skladby dřevin v lesních porostech                                                    

Návrh opatření: postupná úprava druhové skladby dřevin v lesních porostech podle STG  

Cílová společenstva: společenstva dubových bučin a typických dubových bučin                                                       

 

Pořadové číslo: 4   (RBK 1427) 

Název: RBK  (Pod Šuminou – Třesín) 

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biokoridor částečně funkční  
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Geobiocenologická typizace: 3 AB 3, 3 B 3, 3 C 4-5 

Prostorové parametry: šířka minimálně 40 m, délka 150 m v k.ú. Slavětín  

Současný stav společenstev: lesní porosty s převahou smrku a nivou toku Hradečky Z listnatých 
dřevin jsou  zastoupeny hlavně buk lesní, dub zimní i letní, habr obecný, v porostu v nivě Hradečky i 
jasan ztepilý a vrba křehká.  

 

Stupeň ekologické stability: 3  

Znehodnocení: změny druhové skladby dřevin v lesních porostech  

Návrh opatření: postupná úprava druhové skladby dřevin v lesních porostech podle STG 

Cílová společenstva: dubové bučiny, javorové dubové bučiny, javorové jaseniny  

 

Pořadové číslo: 5   (RBK 1426) 

Název: RBK  (Špraněk – Pod Šuminou) 

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biokoridor částečně funkční  

Geobiocenologická typizace:  3 AB 3, 3 B 3, 3 BC 4-5 

Prostorové parametry: šířka minimálně 40 m, v délce cca 50 m přerušen ornou půdou   

Současný stav společenstev: lesní porosty a jejich okrajová společenstva, v druhové skladbě 
převažuje smrk s příměsí borovice, roztroušeně se vyskytuje modřín, dub, habr, jeřáb, na okraji růže 
šípková, bez černý, hloh, trnka obecná 

Stupeň ekologické stability: 3 

Znehodnocení: změny druhové skladby v lesních porostech a narušení vedením VVN lesním 
porostem a přes nivu Hradečky  

Návrh opatření: postupná úprava druhové skladby dřevin v lesních porostech podle STG 

Cílová společenstva: dubové bučiny, javorové dubové bučiny, javorové jaseniny, typické bukové 
doubravy  

 

Pořadové číslo: 6    

Název: LBK Javoříčka 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor převážně nefunkční  

Geobiocenologická typizace: 3 BC 4-5 

Prostorové parametry: šířka minimálně 15 m, délka 750 m v k.ú. Slavětín, dále v k.ú. Veselíčko a 
Luká  

Současný stav společenstev: upravený vodní tok s fragmenty břehového porostu – zmlazující olše a 
vrby, bez černý, ruderalizovaná bylinná společenstva  

Stupeň ekologické stability: 2-3 

Znehodnocení: úpravy vodního toku, narušení břehového porostu, ruderalizace   

Návrh opatření: výsadba dřevin podle STG, ve stávajících břehových porostech podpora zmlazení  a 
zachování přírodě blízké druhové skladby, omezení splachů ze zemědělských ploch  

Cílová společenstva: javorové jasanové olšiny, jasanové olšiny                        
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tab. 41  Interakční prvky 

Interakční prvky 

Pořadové číslo: 1    

Název: IP podél silnice na Kovářov 

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek nefunkční  

Geobiocenologická typizace: 3 B 3 

Prostorové parametry: délka 560 m   

Současný stav společenstev: orná půda  

Stupeň ekologické stability: 1 

Znehodnocení: -   

Návrh opatření: liniová výsadba pásu dřevin podle STG nebo ovocných dřevin  

 

 

Pořadové číslo: 2    

Název: IP v místní trati Za brankou 

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek nefunkční  

Geobiocenologická typizace: 3 B 3 

Prostorové parametry: délka 516 m   

Současný stav společenstev: orná půda  

Stupeň ekologické stability: 1 

Znehodnocení: ruderalizace   

Návrh opatření: liniová výsadba dřevin podle STG nebo ovocných dřevin  

 

 

Pořadové číslo: 3    

Název: IP podél silnice na Ješov 

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek nefunkční  

Geobiocenologická typizace: 3 B 3 

Prostorové parametry: délka 255 m   

Současný stav společenstev: orná půda  

Stupeň ekologické stability: 1 

Znehodnocení: -   

Návrh opatření: liniová výsadba dřevin podle STG nebo ovocné dřeviny  

 

 

Pořadové číslo: 4    

Název: IP Od záhumní až k Sychrovu 

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek částečně funkční  

Geobiocenologická typizace: 3 B 3 
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Prostorové parametry: délka 739 m   

Současný stav společenstev: doprovodná dřevinná vegetace ovocných vysokokmenů třešní   

Stupeň ekologické stability: 2-3 

Znehodnocení: mezernatost aleje   

Návrh opatření: dosadby aleje třešněmi  

 
 

Pořadové číslo: 5    

Název: IP podél cesty od Ješova do Kovářova 

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek nefunkční  

Geobiocenologická typizace: 3 B 3 

Prostorové parametry: délka 1 024 m   

Současný stav společenstev: orná půda   

Stupeň ekologické stability: 1 

Znehodnocení: -   

Návrh opatření: liniová výsadba dřevin podle STG nebo ovocných dřevin   
 

 

 

 

G.  Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Návrh řešení požadavků civilní obrany v rámci územního plánu obce Slavětín je zpracován v vyhláškou 
MV č.380/2002. Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

A) OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ  

Průlomová vlna obci nehrozí.  

Pro vodní toky na katastru není stanoveno záplavové území.  

B) ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Zóna havarijního plánování nebyla v obci vyhlášena. 

 

C) UKRYTÍ OBYVATEL V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Obec nemá zpracovaný aktuální plán ukrytí obyvatelstva. Ukrytí obyvatel bude zajištěno v provizorních 
úkrytech – sklepech. Pro 1 ukrývanou osobu je nutno počítat dle příručky: (tzv. úkryty PRÚ – BS) 
1,5 m

2
 na jednotlivou osobu. 

 

tab. 42  Bilance potřebných ploch pro ukrytí obyvatelstva - stav 

Počet obyvatel Požadovaná plocha Stávající stav 

203 304,5 m
2
 cca 560, 0 m

2
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tab. 43  Bilance potřebných ploch pro ukrytí obyvatelstva - návrh 

Lokalita Počet BJ  Počet 

obyvatel 

Požadovaná 

plocha 

Poloha 

B1 4 12 48 m
2
 mimo důležité dopravní trasy 

B2 2 6 12 m
2
 mimo důležité dopravní trasy  

B3 1 3 3 m
2
 mimo důležité dopravní trasy  

B4 4 12 48 m
2
 u silnice III/37313  

Celkem 11 33 49,5m
2
  

LOKALITA B1 

(V1 + V2) : 2  + 6 m 

(6 + 8) : 2 + 6 m   =   13 m 

Pro lokalitu A je požadovaná šířka ulice pro nezavalitelnost 13 m. Nově navrhované objekty mohou být 

podsklepeny. 

LOKALITA B2, B3, B4 

(V1 + V2) : 2  + 6 m 

(8 + 8) : 2 + 6 m   =   14 m 

Pro lokalitu B je požadovaná šířka ulice pro nezavalitelnost 14 m. Nově navrhované objekty mohou být 

podsklepeny. 

D) EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ  

V případě nutné evakuace směrem na území obce je možné zajistit nouzové ubytování osob v objektu 
mateřské školy.   

V případě nutné evakuace směrem mimo obec je možné ubytování Litovli. 

E) SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY. 

Skladování materiálu CO je řešeno centrálně v rámci kraje mimo území obce. 

F) VYVEZENÍ A SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
A ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ  

Na katastru obce se neskladují nebezpečné látky.  

G) PLOCHY POTŘEBNÉ PRO ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE, PRO 
ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE, VZNIKLÝCH PŘI 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.  

V území obce se předpokládá jako možné riziko mimořádné události automobilový provoz 
na průjezdné silnici II/373 Chudobín-Konice-Jedovnice-Brno-Líšeň, III/37313 Senice n. Hané – Slavětín 
– Doly a III/37335 Luká – Javoříčko – Slavětín. Zvláštní plochy nebudou vyhrazeny. Zdravotní 
zabezpečení obyvatelstva za krizových situací a při mimořádných událostech je v Litovli. 

H) OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ  

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky. 

H) NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Zásobování elektrickou energií za krizových situací není řešeno územním plánem. 

Při kontaminaci lokálních zdrojů pitné vody budou zajištěny mobilní cisterny pitné vody nebo rozvoz 
balené vody a sanace a dekontaminace lokálních pitných zdrojů.  
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III.    INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU 

S INFORMACÍ JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ  

 

VYHODNOCENÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh územního plánu obce Slavětín  je upraven dle § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.: "Územní 
plány obcí, regulační plány a jejich změny, u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona upraví, projednají a vydají.  

V době zpracování ÚPO Slavětín nebyly zásady územního rozvoje vydány.  

Orgánem ŽP nabyl uplatněn požadavek na toto vyhodnocení. 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

ÚZEMÍ NATURA 2000.  

V řešeném území se nenachází lokality soustavy NATURA 2000.  

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ 

OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

V době odevzdání územního plánu nebyly zpracovány. 

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, 

SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ 

V době odevzdání územního plánu nebyla analýza zpracována. 

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU 

K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁMÍ 

Byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. 

Je vytvořen vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. 

 

 je navrženo řešení likvidace odpadních vod a zásobování vodou 

 je navržen územní systém ekologické stability 

 v řešeném území jsou územní rezervy pro rozvoj ploch výroby a skladů a následně vytváření 
pracovních příležitostí, jsou navrženy nové plochy bydlení 

 dopravní vazby a prostupnost území odpovídá velikostní kategorii sídla 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 

Není provedeno, vzhledem k tomu, že v době zpracování nebyly zásady územního rozvoje zpracovány. 


