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Zpracovatelský tým:     

Urbanismus:  ing. Arch. J. Richtrová, ČKA 03254 
   Ing. Arch. P. Ženčák 
   Ing. B. Burianová  
Dopravní řešení: ing. P. Staněk 
USES:   ing. Arch. M. Bednařík 
Voda, kanál, plyn: J. Bednařík 
Elektro:   Ing. Z. Rozsypal 
 

 

AA))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  ZZAASSTTAAVVĚĚNNÉÉHHOO  ÚÚZZEEMMÍÍ  
 
Celé zastavěné území leží v katastrálním území Vilémov u Litovle (místní části 

Vilémov a Prátná) a je stanoveno k 1.12.2008. Hranice zastavěného území je vyznačena ve  
všech grafických přílohách. 

 

BB))  KKOONNCCEEPPCCEE  RROOZZVVOOJJEE  ÚÚZZEEMMÍÍ  OOBBCCEE,,  OOCCHHRRAANNYY  AA  RROOZZVVOOJJEE  

JJEEHHOO  HHOODDNNOOTT  
 

B.1 Koncepce rozvoje území obce  

 
Kvalitní přírodní prostředí určuje již několik posledních desítek let funkci samotné 

obce, tedy prolínání venkovského bydlení a rekreace. Vilémov spadá do okrajové části 
Hané, kde rovina přechází v pahorkatinu (východní svahy Drahanské vrchoviny).  

Vilémov však nemůže díky velikosti obce nabídnout svým obyvatelům vybavenost ani 
pracovní příležitosti, za kterými je nutné dojíždět především do Litovle, do Náměště na Hané 
a 20 km do Olomouce.  

Vzhledem k charakteru oblasti a vlastního sídelního útvaru je jeho rozvoj zaměřen na 
zlepšení podmínek pro trvalé bydlení a podporu v únosné míře sportovních i rekreačních 
rodinných aktivit, které by mohly zlepšit pracovní příležitosti i vybavenost obce. Okolí 
Vilémova je dominantní nezalesněnými intenzivně obhospodařovanými ovocnými sady. Do 
budoucna se zde nepředpokládá rozvoj výroby či umístění většího zemědělského podniku, 
neuvažuje se již ani o další výstavbě velkých rekreačních objektů. Drobná komerční 
občanská vybavenost či výrobní aktivity by měly vznikat pouze formou živnosti při rodinných 
domech. Pro rozvoj služeb a výroby jsou navrženy pouze menší plochy v návaznosti na 
stávající areály. 

 

B.2  Ochrana a rozvoj hodnot v území  

 
 PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Ochrana těchto hodnot vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny (dále jen zákon 114“) a žádné další ochranné opatření není tímto územním plánem 
ustanoveno. Navrhované řešení územního plánu přírodní hodnoty neovlivní.  
    
Významné krajinné prvky – VKP, ekologicky významné krajinné prvky- EVSK 

Lesy spolu s vodními toky, rybníky, údolními nivami jsou významnými krajinnými 
prvky dle ust. § 3 odst. b) zákona. Dále jsou takto registrovány v souladu s § 3 a 6 zákona 
114 přítomné mokřady, remízy, meze, trvalé travní plochy, atd.  

 
EVSK 1 - Na příhonu, významný krajinný prvek (VKP) 

VKP č. 5, registrován OÚ Olomouc 18.3.1994, č.j. ŽP 2283/94/Tu 
 

EVSK 2  ekologicky významný krajinný prvek 
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EVSK 3  ekologicky významné liniové společenstvo 
 
EVSK 4, ekologicky významný krajinný prvek 

 
Dle § 4 odst. 2 zákona se využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést 
k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho 
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody. Významné krajinné prvky nejsou samostatně vyznačeny 
v grafické části, ekologicky významné prvky označeny jsou. 

Podrobněji k jednotlivým prvkům USES se věnuje kapitola E.3. 
 

 KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY  
 
Hodnotou území je urbanisticko-architektonické uspořádání objektů tvořící náves. 

Přístavby či dostavby musí citlivě uchovat a dotvořit toto schéma území. 
 

Nemovité kulturní památky: 
 563 2662/1 Farní kostel sv. Kateřiny –z r. 1758, na návsi, baroko 
 564 2663 Smírčí kříž u čp. 42- historická památka ze 16. století 
 565 2662/2 Litinový kříž u farního kostela sv. Kateřiny –z r. 1838, moravská 

novogotická litina z r. 1838 
 
památky místního významu: 

 č.1044-  Pravoslavný kostel z r. 1931 
 č. 1045- kaple – boží muka z ½ 19. století v horní části obce 
 č. 1046- kamenný kříž z 2/2 19. století na místním hřbitově 
 č. 1047- kamenný kříž z r. 1900 v horní části obce 
 č. 1048- socha sv. Jana Nepomuského z r. 1859 na dolním konci obce 
 č.1049 - dřevěný kříž 

Na území nejsou známy archeologické nálezy. 
 

CC))  UURRBBAANNIISSTTIICCKKÁÁ  KKOONNCCEEPPCCEE  
 
Výměra celého území Vilémova je 855 ha. Vilémov se nachází na svažitém terénu, 

na mírném západním svahu. 
Zástavba je soustředěna  podél protáhlé návsi, jsou zde i usedlosti se zahradami 

v zadních dvorních částech. Na jižní a východní straně obce již vznikala individuální 
zástavba s většími zahradami. V centru obce- návsi je významný farní kostel sv. Kateřiny. 
Zástavba v okrajových částech obce je soustředěna podél komunikací III. třídy a místních 
obslužných komunikací. 

Výrobně- zemědělský areál je v jižní části obce, momentálně působí velmi 
neudržovaně. Na něj navazuje menší návrhová smíšená výrobní plocha. 

 
Kulturními významnými objekty jsou také Středisko duchovního setkání (Monastýr 

Zesnutí Přesvaté Bohorodice) a Pravoslavná akademie v JZ části obce při výjezdu z 
Viémova. 

 
Objekty pro rekreaci – chaty se zde vyskytují minimálně, rekreace individuální je zde 

spíše formou chalup, vzhledově nenarušuje charakter Vilémova. 
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Obec má tedy základní funkci bydlení, tu si i nadále ponechá. Zájmem obce je tuto 
funkci podporovat a do obce nalákat nové obyvatele. Kromě obnovy stávající zástavby chce 
nabídnout novým obyvatelům i možnost nové výstavby v níže uvedených lokalitách.  

Přednostně je třeba dále zintenzivňovat využití stávajícího bytového fondu 
(neobydlené objekty, dostavby proluk).  

Rozvojové plochy bydlení jsou vymezeny tak, aby jednotlivé parcely navazovaly na 
stávající bydlení a bylo umožněno stavět v návaznosti na původní charakter Vilémova. 
(Rozsáhlost původních statků a stodol umožňuje drobnou zemědělskou činnost včetně 
chovu domácích zvířat případně vznik živností). Návrh je zřejmě svou velikostí 
nadhodnocen, nicméně ukazuje vhodný směr rozvoje obce v případě majetkové 
nedostupnosti některých ploch. Současně je možnost napojení těchto nových návrhových 
lokalit na inženýrské sítě. Většina návrhových ploch navazuje přímo na zastavěné území a je 
výměrou menší. Je vhodná pro výstavbu rodinného domu zejména pro „starousedlíky“ a 
jejich rodinné příslušníky. Majetkoprávně není možné považovat tyto lokality pro obec jako 
prioritní, protože neovlivní aktuálnost jejich využití. Výjimkou je lokalita Z3, která je možná 
velikostí nadhodnocena, ale ukazuje směr rozvoje bydlení. Tato lokalita je dostupná 
z hlediska inženýrských sítí, je dostupná majetkoprávně a je atraktivní z hlediska polohy. 
Z hlediska optimálního využití tohoto rozsáhlejšího území je nutné požadovat vypracování 
územní studie, která by se zabývala optimální parcelací a etapizací v území tak, aby nedošlo 
ke znehodnocení celistvosti území při nenaplnění představ o budoucí výstavbě. 

Pro návrhové plochy pro bydlení je stanovena etapizací priorita zastavění. V 1. etapě 
jsou zahrnuty plochy, které budou přednostně zastavěny před plochami z etapy 2.  Snahou 
je nadhodnocený návrh ploch pro bydlení optimalizovat z hlediska využití stávající 
zemědělské půdy a lépe navazovat na stávající zastavěné území. 

(pozn. podrobněji k návrhu lokalit k bydlení viz. Odůvodnění- E-vyhodnocení 
důsledků záborů ZPF) 

Stávající charakter bydlení je v rodinných domech. Většina je staršího data, ať už jde 
o hospodářské usedlosti, rodinné domy nebo původní rekreační objekty. Rodinné domy jsou 
stavebně ve velmi dobrém stavu a jen velmi malá část je zchátralá či uvažovaná k asanaci. 
Navrhovaný územní plán v podstatě respektuje stávající urbanistickou koncepci, rovněž 
většinu stávajících funkčních ploch. 

Pomyslný střed Vilémova se nachází u obecního úřadu, u restaurace, v místě křížení 
komunikací a autobusové zastávky. Pouze částečně plní funkci návsi - centrálního místa 
setkávání.  Je nutné vhodnými úpravami toto pomyslné centrum rehabilitovat. Proto je 
navrhována změna využití travnaté plochy uprostřed obce na veřejné prostranství 
s jednotným architektonickým záměrem. Součástí těchto úprav je přemístění autobusových 
zastávek a výstavba menšího parkoviště, které má sloužit např. i pro veřejné akce pořádané 
v obci.  

Plochy pro sport a rekreaci (funkčně zařazené do občanské vybavenosti)  tvoří 
travnaté fotbalové hřiště v horní západní části obce a okolí vodní nádrže v dolní- východní 
části obce. Územní plán nenavrhuje žádnou změnu týkající se této funkce. 

Základní  občanskou vybavenost najdeme v obci, tzn. Obecní úřad, základní školu 
a mateřskou školu.  

 Za vyšší a některou základní vybaveností bude třeba i v budoucnosti nadále 
dojíždět.  

 
Výšková hladina odpovídá převážně přízemním objektům a nepřesahuje 

dvoupodlažní zástavbu s podkrovími v sedlových střechách. 
 

C.1 Zastavěné území 

 
Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech z Grafické části. 
Do zastavěného území jsou v souladu s § 2 odst. 1 stavebního zákona zahrnuty 

všechny zastavěné stavební pozemky tzn. pozemky evidované v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 
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souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Dále k nim byly přičleněny ostatní 
plochy využívané pro veřejnou vybavenost.  

Z hlediska využití se jedná zejména o plochy bydlení a individuální rekreace, 
občanské vybavenosti a smíšené výroby.  

Zastavěné území je poměrně stabilní, ovšem v některých případech má ještě 
nevyužité rezervy ve formě proluk a nevyužitých objektů. Při výstavbě v tomto území je 
vhodné, aby nové stavby vytvářející nebo dotvářející uliční prostory ladily s charakterem 
zástavby dotčené lokality v základních prostorových charakteristikách. V současné době 
funguje v plochách bydlení několik živností, stejným způsobem se předpokládá také další 
rozvoj komerční občanské vybavenosti a drobné výroby, která by měla i nadále vznikat 
pouze formou živností při rodinných domech ovšem tak, aby nenarušovala funkci bydlení. 

Občanskou vybavenost tvoří farní kostel sv. Kateřiny, pravoslavný kostel z r. 1931, 
obecní úřad Vilémova, mateřská škola, základní škola,  restaurace, Středisko duchovního 
setkání a Pravoslavná akademie.  

Plochy občanské vybavenosti dále doplňují na západní straně obce na kopci plocha 
upravená a využívaná jako sportovní hřiště a na východní dolní straně obce malá část plochy 
podél vodní nádrže. 

      
Výstavba nových objektů speciálně určených pouze pro občanskou vybavenost se 

nepředpokládá. 
Komerční občanská vybavenost může vznikat formou živnosti při RD, ale nesmí 

narušovat funkci bydlení. 
 
Centrální veřejné prostranství je tvořeno podél původní historické zástavby 

protáhlou návsí v celé západní části obce. Další stávající veřejná prostranství jsou pouze 
menší plochy zahrnuté zejména do ploch bydlení  a dopravní infrastruktury.  

 
Na jihovýchodním okraji obce se nachází areál zemědělské a průmyslové výroby, 

pouze částečně využívaný. 
Z výrobních a zemědělských areálů jsou větší a funkční : 
-ZD Senice na Hané - Sady Vilémov (areál obsahuje i čerpací stanici), 
-Recova palírna, 
-zámečnická dílna „u vodárny“. 
  

C.2  Zastavitelné plochy 

 
Hranice zastavěného a zastavitelného území je vyznačena ve všech výkresech v 

Grafické části.  
 
Tabulka navrhovaných lokalit: 

lokalita 

výměra 

lokality 

číslo 

parcely k.ú 

stav 
fce dle 
platné 

úp návrh fce využití dle KN 

výměra 

dle KN 

kód 

BPEJ 

Z1 8806 
123 Vilémov 

Zu bydlení orná půda 2197 51200 

124/1 Vilémov orná půda 2003 51200 

124/2 Vilémov orná půda 1534 51200 

130 Vilémov orná půda 1636 51200 

ST.166 Vilémov zastavěná plocha a nádvoří 8 X 

1546 Vilémov ostatní komunikace 1428 X 

Z2 22396 
105/1 Vilémov 

Zu bydlení 
zahrada 2012 51110 

106/1 Vilémov zahrada 1826 51110 

107/1 Vilémov zahrada 1899 51110 

107/2 Vilémov orná půda 2758 51110 

107/3 Vilémov zahrada 1134 51110 
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107/4 Vilémov zahrada 1136 51110 

110/1 Vilémov ovocný sad 1785 51110 

110/2 Vilémov zahrada 902 51110 

111 Vilémov ovocný sad 4380 51110 

663/3 Vilémov orná půda 4684 51110 

Z3 47884 620/1 Vilémov 
Pi 

bydlení ovocný sad 128851 X 

Z4 15803 
1/1… Vilémov 

Zu bydlení 
trvalý travní porost 10880 51110 

        51512 

1/20.. Vilémov jiná plocha 400 X 

1/22.. Vilémov orná půda 792 51110 

        51512 

1/23.. Vilémov orná půda 940 51110 

        51512 

1/24.. Vilémov orná půda 1000 51110 

        51512 

1/25… Vilémov orná půda 448 51512 

1/28.. Vilémov orná půda 1786 51512 

1/29.. Vilémov orná půda 1436 51512 

1/30.. Vilémov orná půda 746 51512 

Z5 4540 1/26.. 
Vilémov 

Zu smíšená 
orná půda 311 51512 

1/27.. 
Vilémov orná půda 193 51512 

1/28.. 
Vilémov orná půda 1786 51512 

1/29.. 
Vilémov orná půda 1436 51512 

1/30.. 
Vilémov orná půda 746 51512 

1/31.. 
Vilémov orná půda 1758 51512 

Z6 8155 760/1 
Vilémov 

Zu smíšená 
orná půda 991 51110 

760/5 
Vilémov orná půda 1522 51110 

 761/1 
Vilémov orná půda 616 51100 

 761/2 
Vilémov orná půda 304 51100 

 761/3 
Vilémov orná půda 328 51100 

761/4 Vilémov orná půda 316 51100 

761/5 Vilémov orná půda 448 51100 

761/6 Vilémov orná půda 455 51100 

761/11 Vilémov orná půda 430 51100 

761/12 Vilémov ovocný sad 779 X 

762/1 
Vilémov ovocný sad 952 51100 

Z7 7068 40 
Vilémov 

Zu bydlení 
trvalý travní porost 3345 51110 

41 
Vilémov orná půda 3723 51110 

Z8 4021 1288/1 
Vilémov 

zu bydlení 
zahrada 1067 51110 

1288/3 
Vilémov zahrada 843 51110 

1290/1 
Vilémov zahrada 1841 51110 

1290/4 
Vilémov zahrada 270 51110 

Z9 3234 
 760/1 Vilémov 

zu bydlení 
orná půda 991 51110 

 760/5 Vilémov orná půda 1522 51110 

        51100 

761/8 Vilémov orná půda 425 51100 

761/9 Vilémov orná půda 741 51100 

761/10 Vilémov orná půda 674 51100 

761/11 Vilémov orná půda 430 51100 

761/12 Vilémov ovocný sad 779 X 

Z10 2090 64/1 
Vilémov 

Zu bydlení 
orná půda 997 52614 

 64/2 
Vilémov orná půda 1093 52614 
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Z11 2117 208/4 
Vilémov 

Pi bydlení 
orná půda 1997 51512 

  
      52604 

209/1 
Vilémov zahrada 239 51512 

Z12 9386 
185/6 Vilémov 

Zu bydlení 
orná půda 920 52614 

185/7 Vilémov orná půda 219   

185/8 Vilémov orná půda 648   

185/9 Vilémov zahrada 1068   

185/10 Vilémov zahrada 1977 52604 

        52614 

        53716 

185/11 Vilémov orná půda 1255 52604 

        53716 

185/12 Vilémov orná půda 1161 52604 

        53716 

185/13 Vilémov orná půda 351 52604 

        53716 

185/14 Vilémov orná půda 1271 52604 

        53716 

185/16 Vilémov orná půda 516 52604 

        53716 

Z13 1601 185/15 Vilémov Zu bydlení zahrada 1601 52604 

Z14 7995 144/1 
Vilémov 

Zu bydlení 
orná půda 3429 X 

144/2 
Vilémov orná půda 212 X 

144/3 
Vilémov orná půda 146 X 

144/4 
Vilémov orná půda 312 X 

144/5 
Vilémov orná půda 455 X 

144/6 
Vilémov orná půda 116 X 

145 
Vilémov orná půda 3325 51200 

  
      52611 

Z15 3078 588 Vilémov Pi bydlení zahrada 13055 51200 

 
U všech lokalit kromě Z5,Z6 a Z16 se jedná o venkovskou zástavbu, která 

předpokládá velikost pozemku pro 1 RD cca 1 500- 2 500m2, zastavěnost max. 25%, 
pěstování plodin v zahradách zejména pro vlastní potřebu a hospodářské objekty zejména 
v zadních částech parcel.  

Pro plochy smíšené výrobní jsou navrhovány: 
Z5 -jako plocha navazující na stávající výrobu rozličného charakteru neomezující 
potřeby takto malé obce  
Z6- menší výrobní areál navazující na stávající palírnu a sloužící jejímu rozvoji. 
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Ze zastavitelných ploch jsou vyjmuty plochy lokality Z16, která je návrhově zařazena 
do zemědělských ploch. Stávající plochy byly určeny pro skládku, dobývací prostor a jako 
výrobní plocha. Jejich využitelnost je navrhována pouze pro  zachování přírodního 
charakteru krajiny, nevyužívat nadále ke skládkování  a výrobě. 

 

lokalita 
výměra 
lokality 

číslo 
parcely k.ú 

stav 
fce dle 
platné 

úp návrh fce využití dle KN výměra dle KN 
Z16 9459 

151 Vilémov 
  zemědělská 

zbořeniště 282 

1181/3 Vilémov ostatní plocha 1186 

1182/1 Vilémov ostatní plocha 187 

1182/2 Vilémov ostatní plocha 191 

1183/2 Vilémov ostatní plocha 645 

1184/2 Vilémov ostatní plocha 256 

1185 Vilémov ostatní plocha 342 

1186/2 Vilémov ostatní plocha 777 

1186/3 Vilémov ostatní plocha 1410 

1189/2 Vilémov ostatní plocha 838 

1190 Vilémov ostatní plocha 306 

1191/2 Vilémov ostatní plocha 263 

1192/2 Vilémov ostatní plocha 658 

1203 Vilémov ostatní plocha 448 

1204/2 Vilémov ostatní plocha 1706 

 
 

C.3 Plochy přestavby  

 
Nejsou vymezeny. 
 

C.4 Systém sídelní zeleně 

 
Obec v současnosti nemá sídelní zeleň vyhrazenou jako samostatnou funkci. 

Vzhledem k velikosti, struktuře obce a bezprostředním styku s volnou přírodou se návrh 
omezuje na zeleň uplatněnou v  ploše veřejného prostranství.  

V těsné blízkosti obce se nacházejí interakční prvky územního systému ekologické 
stability. Plošný prvek navazuje na výstavbu v Prátné a interakční prvky liniové jsou součástí 
struktury polních a záhumenních cest. 

 

DD))  KKOONNCCEEPPCCEE  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY    
 

D.1 Dopravní infrastruktura – doprava a dopravní zařízení 

 
D.1. 1      ÚVOD - ZÁKLADNĺ KOMUNIKAČNĺ SYSTÉMY 
D.1. 2.    NÁVRH 

2.1.  Doprava silniční 
2.1.1. Návrh řešení komunikačního systému, vazba na nadřazenou silniční síť a          
          místní komunikační systém 
2.1.2. Kategorizace silniční sítě a typy příčného uspořádání místních komunikací 
2.1.3. Ochranná pásma, hluk z dopravy 
2.1.4. Doprava klidová 
2.1.5. Hromadná silniční doprava 

2.2.  Doprava zemědělská a lesní 
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2.3.  Doprava pěší a cyklistická 
2.4.  Doprava vodní 
2.5.  Doprava letecká 
2.7.  Doprava železniční 

D.1.3.       ZÁVĚR 

 
D.1.1      ÚVOD - ZÁKLADNĺ KOMUNIKAČNĺ SYSTÉMY 

Dotčeným katastrálním územím obce Vilémov prochází v současnosti tyto silnice: 
III/37314 Senice – Vilémov  
III/37315 Senička – Vilémov 
III/37316 Vilémov – Olbramice 

Silniční síť jako nosný komunikační systém je doplněna systémem místních 
komunikací, zemědělských, lesních a účelových komunikací a trasami a komunikacemi 
nemotoristické dopravy. 

 
D.1.2. NÁVRH 

2.1.    Doprava silniční 
2.1.1. Návrh řešení komunikačního systému, vazba na nadřazenou silniční síť a          
          místní komunikační systém 

 
Stávající silniční síť v území je v zásadě stabilizována. Zajišťuje spojení obcí 

v regionu a převádí dopravní vztahy na nadřazenou síť, kterou v širší návaznosti 
reprezentuje rychlostní silnice I/35 ve spojení Olomouc – Mohelnice.  

Ze silnic III. Třídy je nejvýznamnější III/37315, která prochází zastavěnou částí obce 
a vytváří základ její dopravní kostry. 

V rámci Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého 
kraje jsou v jeho části Návrh dostavby vedeny dvě navržené úpravy: 

OLIIIU11 ÚPRAVA NAPOJENÍ III/37316 NA III/37315 A NA III/37314, VILÉMOV 
OLIIIU12 SMĚROVÁ ÚPRAVA NA III/37315, VILÉMOV 
Tyto úpravy jsou zahrnuty i do územního plánu obce. Detailní řešení je věcí 

podrobnějšího stupně dokumentace. Zadáním je nutnost zvýšit bezpečnost dopravy v těchto 
křižovatkách a přizpůsobit je požadavkům stávajících norem. V úpravě připojení III/373116 
na III/37314 bude nutno respektovat požadavek na další připojení místní komunikace na 
III/37316. V úpravě směrového vedení III/37315 v centru obce je nutno v koordinaci 
s celkovou úpravou prostoru zajistit mimo úpravu průjezdního úseku rovněž realizaci 
zastávkových pruhů a další úpravy, směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích – prvky zklidnění. 

 
Obecně budou všechny průjezdní úseky, jejichž rozsah se po plánované dostavbě a 

rozšíření zastavěného území obce zvětší, upravovány dle zásad zklidňování dopravy a 
zvyšování bezpečnosti na průjezdních úsecích silnic ve smyslu ČSN 7326110 a TP 145 pro 
funkční skupinu C. 

 
Ostatní místní komunikace jsou vázány úzce na svou obslužnou funkci ve funkční  

skupině C. Vytváří v zónách obslužné osy a zpřístupňují objekty. Jsou povětšinou tvořeny 
jednopruhovými komunikacemi, částečně s nezpevněným povrchem a na hranici intravilánu 
často přecházejí v polní cesty.  

Budou upravovány podle ČSN 736110 Projektování místních komunikací v zásadě 
ve stávajících trasách a jejich úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění 
nejzávažnějších dopravních závad a ke zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek. 
Navržené obslužné komunikace jsou vázány především na rozsáhlejší rozvojové plochy. 

Podrobnosti viz situace. 
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2.1.2. Kategorizace silniční sítě a typy příčného uspořádání místních komunikací 
Dle návrhu kategorizace silniční sítě se extravilánové úseky silnic III. Třídy v 

řešeném území předpokládají v kategorii S7,5/60 dle ČSN736110 Projektování silnic a 
dálnic. 

Úseky silnic v intravilánech obcí a místní komunikace budou upravovány v typech 
příčného uspořádání dle ČSN 736110, odpovídajících funkční skupině a navazujícím 
dopravním poměrům v obci. V zásadě budou jako hlavní použity typy MO2 a MO1. 

 
2.1.3. Ochranná pásma, hluk z dopravy 

Podél silničních komunikací budou respektována ochranná pásma v extravilánu a to 
podle $ 30 Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. v těchto vzdálenostech od osy 
komunikací: 

15,0 m od osy silnice III. tř. 
 
Otázka stavebních čar je záležitostí urbanistického návrhu při respektování 

charakteru stávající zástavby. Pro zajištění bezproblémového užívání je nutno v rámci 
dostaveb respektovat odstup, vyplývající z nutnosti prostupu územím pro dopravu a 
infrastrukturu a dále je nutno respektovat hlukové podmínky v oblasti hluku z dopravy. 

 
V prostorech křižovatek bude nutno respektovat ČSN 736102 „Projektování 

křižovatek na silničních komunikacích“ z hlediska rozhledových polí v prostorách křižovatek. 
Konstrukce rozhledového pole je otázkou detailního řešení prostoru křižovatky v okamžiku 
realizace konkrétního záměru, o němž bude nutno z pozice rozhledu v křižovatce 
rozhodnout. 

 
2.1.4. Doprava klidová 

 
Při zpracování územní dokumentace je nutno uvažovat u všech potenciálních zdrojů 

dopravy parkovací a odstavná stání. Postup při určení nezbytného počtu stání stanoví pro 
konkrétní záměr ČSN 736110. Z hlediska územního plánu jsou stanoveny hodnoty 
součinitelů výpočtu. 

Ka = 1,0 pro stupeň automobilizace 1:2,5 
Kp = 1,0 pro obec o 5 000 obyvatel 
 
Při navrhování ploch pro odstavování a parkování automobilů i garáží je nutno 

respektovat hygienické požadavky na ochranu životního prostředí a je nutno postupovat dle 
platných norem pro tyto stavby.  

Je nezbytné zajistit odpovídající počet parkovacích stání pro vozidla imobilních 
občanů. 

Stávající i navržené plochy sloužící klidové dopravě byly zaznačeny v mapové části. 
 

2.1.5. Hromadná silniční doprava 
 
Hromadná doprava osob je v území zajišťována linkami Veolia Transport Morava. 
890740 Olomouc – Vilémov – Bílsko - Loučka  
890776 Litovel – Bohuslavice – Konice 
890730 Lutín - Senice na Hané – Vilémov - Cholina - Loučka 
 
V obci se nachází tyto zastávky: 
Vilémov, náves 
Vilémov, Na Prátné 
Vilémov, rozc. Olbramice 
Zastávky budou stavebně upravovány v souvislosti s úpravou komunikační sítě a 

prostoru návsi a budou dovybaveny přístřešky a zastávkovými pruhy. 
Podrobná situace zastávek viz mapová část. 
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V mapové části jsou zakresleny izochrony dostupnosti zastávek hromadné dopravy 
10 min. Je zřejmé, že dostupnost je dostatečně v území zajištěna s výjimkou nezápadnějšího 
okraje zástavby. Realizace stavebních úprav komunikací pro zajištění bezproblémového 
provozu přeložené autobusové linky však v tomto prostoru není reálná. 

 
2.2.    Doprava zemědělská a lesní 
Zemědělská a lesní účelová doprava probíhá dnes zčásti po účelových 

komunikacích, zčásti též po místních komunikacích. Intenzita provozu zemědělské techniky 
je výrazně závislá na sezónních pracích.  

 
2.3.    Doprava pěší a cyklistická 
Pěší doprava probíhá dnes zčásti na samostatných chodnících, které jsou 

vybudovány v centru a zčásti tam, kde to umožňuje nízká intenzita dopravy, i na vozovce.  
Průjezdní úseky silnic musí být v každém případě vybaveny celistvou pěší 

komunikací podél celého úseku. 
 
V rámci koncepce cyklistických tras je v území vedena cykloturistická trasa č.3 

Mikroregionu Litovelsko. Současně existuje trasa Luká- Ješov procházející po stávajících 
lesních cestách v západní části katastru. 

 
2.4.    Doprava vodní 
Nevyskytuje se. 
 
2.5. Doprava letecká 
Nevyskytuje se. 

 
2.7.   Doprava železniční 
Nevyskytuje se. 
 
D.1.3. ZÁVĚR 
 
Dopravní řešení návrhu obce Vilémova vychází z potřeb řešení problematických 

prvků stávající dopravní situace. Dopravní závady v průjezdních úsecích budou řešeny 
převážně zklidněním dopravy a stavební úpravou uličního profilu. Je respektován záměr 
úpravy napojení silnic v jižní části území dle Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy. 

 
Záměry komunikační sítě bude nutno vždy v rámci projektové i předprojektové 

přípravy ověřit technickými, případně urbanistickými studiemi ve vztahu k intenzitě provozu, 
očekávanými hlukovými exhalacemi a k ekonomickým ukazatelům. 
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D.2 Technická infrastruktura 

 
 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

 
Zásobování vodou 

 
Obec Vilémov má vybudovanou vodovodní síť. 
Pitná voda je přivedena do obce skupinovým vodovodním řadem z řídícího vodojemu 

Loučka-Hl=401.00 m.n.m. Na přívodní řad je napojena lokalita Prátná přes samostatnou 
armaturní a vodoměrnou šachtu. Přívodní řad je veden k okraji obce do objektu ZČS Vilémov 
ze které je dopravována voda výtlačným řadem do řídícího VDJ Vilémov o obsahu 2 x 
100m3, společného také pro obec Olbramice. U vodojemu je vybudována samostatná 
zesilovací stanice pro vyšší zástavbu obce Vilémov nad hranicí kóty 420.0 m.n.m. 
Z vodojemu je měřená voda rozvedena místní sítí do spotřebiště obce Vilémov a dále pak 
páteřní větví DN 100mm ve směru do Olbramic.  

Na kótě 380.00 m.n.m. je doporučeno vložit redukční šachty pro snížení HST ve 
spodní části obce, t.z.n. pro plánovanou lokalitu Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. 

Zásobení obcí pitnou vodou je řešeno podle komplexní vodohospodářské studie 
okresu  Olomouc s vazbou na celkové řešení Zásobení  Pomoraví pitnou vodou. 
 
 Vodovod užitkový 

Vodovod užitkový má vybudováno ZD Vilémov se zdrojem ( studnou) umístěnou  v 
dolní části obce. 

Rozvod užitkové vody je proveden v areálu ZD. 
 

Návrh k novým lokalitám 
 
Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

Z1,Z14 Vilémov Vodovodní síť bude rozšířena do navrhovaných lokalit. Napojení větví na 
stávající vodovod v prostoru stávající ZČS Vilémov. Alternativně bude 
provedeno napojení lokality ze stáv vodovodu ve směru Z14, Z1-/viz 
situace/. 

Z2,Z3,Z15 
 

Vilémov V prostoru oplocení ZČS je doporučeno vybudovat redukční šachtu na 
navrženém vodovodu vedeném do lokality Z2, Z3-snížení HST na 0.4 
MPa. 

Z4,Z5 Vilémov Na stávajícím vodovodu pro lokalitu Z4,Z5 a stávající zástavbu je 
doporučeno nad lokalitami v prostoru zatáčky komunikace vybudovat 
společnou redukční šachtu-snížení HST na 0.4 MPa. 

Z6-Z13 Vilémov Vodovodní síť bude rozšířena do navrhovaných lokalit. 

 
Kanalizace 
 
           V obci Vilémov je započato s vybudováním nové splaškové kanalizace s ukončením 
na  mechanicko-biologické ČOV.  

V roce 2008 je projekčně dokončen návrh splaškové kanalizace v obci. Výstavba 
centrální obecní ČOV již byla zahájena (rok 2008/9).  

Součástí zpracovávané projektové dokumentace a zahájené výstavby není rozsah 
splašková kanalizace, která bude postupně rozšiřována do lokalit navrhovaných tímto 
územním plánem. Lokality řešené novým územním plánem jsou součástí obce a nebo jsou 
situovány při jejím okraji a bude je možné návrhem nové stokové sítě podchytit, případně 
umožnit jejich prodloužení k vytvořeným lokalitám plánované zástavby. 

Systém zástavby se sklonem ke svodnici neumožňuje u všech objektů zajištění 
gravitačního odvádění splaškových vod. Objekty ve střední části obce sousedící těsně se 
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svodnicí budou likvidovat splaškové vody pomocí domovních čerpacích šachet a výtlačným 
systémem budou napojeny na gravitační systém stok s odvedením splašků do centrální 
obecní ČOV. 

Splaškové vody z místní části Prátná pak budou napojeny na gravitační stoku 
v celém rozsahu výtlačným systémem. 
 
Při budování kanalizace je třeba dodržovat a respektovat tyto  zásady: 
 -na splaškovou kanalizaci nesmí být napojeny vody střešní a vody ze zpevněných ploch, 
vody potoční, extravilánové a podzemní (drenáže od objektů), apod., které je nutno  
samostatně odvést do vodoteče, nebo do vsaku. 
 
 -odpadní vody ze živočišné výroby (i domácí zvířata), je nutno likvidovat  nezávadným 
způsobem mimo obecní kanalizaci a ČOV 
 
 -k odvedení dešťových vod do vodotečí je nutno využít pokud  možno otevřených (cestních 
příkopů) a tím snížit přítok  dešťových vod do kanalizace. 
Je nutné zajistit údržbu silničních a cestních příkopů, silničních krajnic, lapačů splavenin a 
zatrubněných úseků, aby povrchová dešťová voda byla odváděna mimo stávající nekapacitní 
zatrubněnou část obce. Týká se zvláště okrajových příkopů na začátku obce ve směru od 
Olbramic, kde dešťová voda je z okraje obce a komunikace navedena ve směru do obce bez 
možnosti odtoku.  
 
 -snížit přítok extravilánových vod v obci správným  obhospodařováním - vrstevnicová orba, 
volba plodin a pod. 
 
Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

TK 1- 
TK 15 

Vilémov Podmínkou pro odkanalizování nově navrhovaných lokalit je vybudování 
nové obecní splaškové kanalizace v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované v r. 2008.  
Lokality řešené novým územním plánem jsou součástí obce a nebo jsou 
situovány při jejím okraji a bude je možné návrhem nové stokové sítě 
podchytit, případně umožnit jejich prodloužení k vytvořeným lokalitám 
plánované zástavby. 
Odvádění splaškových vod od objektů zástavby je řešeno smíšeným 
kanalizačním systémem, gravitační a tlakovou kanalizací. 
Na konci gravitačního systému bude vybudována centrální obecní 
mechanicko-biologická ČOV pro 550 E.O. 
Dešťové vody z objektů v nově navrhované zástavbě budou řešeny 
vsakováním, ponecháním na místě. 

 
Lokalita ČOV, která je realizována během vypracování úpd: 

ČOV 
 

Vilémov Návrh ČOV-550 E.O. 
Průměrné denní množství splaškových vod - Q24 = 82.50 m

3
  

Maximální denní množství splaškových vod - Qmd = 123.80 m
3
 

Maximální hodinové množství splaškových vod - Qh = 13.40 m
3
 

Chemická spotřeba kyslíku – CHSK = 66 mg/l 
Biologická spotřeba kyslíku – BSK = 30 mg/l 
Nerozpuštěné látky – NL = 30.3 mg/l 

 
Vodní toky a plochy 

V centru obce je vodní nádrž  využívaná jako požární nádrž. Je podpovrchovou 
svahovou vodou z údolní nivy nad obcí. Přítok do nádrže je zatrubněn, není známa délka a 
přesné situování zatrubnění. 

Víceúčelová vodní nádrž ( přehrada je umístěna na toku Blata), původně pro 
závlahový systém /již nefunkční/, dnes pouze k rekreačnímu rybaření. 

Katastrem obce protéká při východní katastrální hranici potok Blata. 
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 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 
Stávající systém zásobování Vilémova zemním plynem zůstane zachován a je kapacitně 

vyhovující i do budoucna. Výhledově se počítá s rozšířením místní plynovodní sítě do lokalit 
řešených k zástavbě.  

Vilémov je zásobován zemním plynem ze skupiny plynofikovaných obcí Cholina, Bílsko,  
Vilémov, Olbramice. 
 
Rozvod zemního plynu je v obci řešen pod přetlakem 0.3 MPa. 
Rozšíření plynovodní sítě je nutné provádět pouze z trub  materiálového provedení PE 100-
SDR 11. 

 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

Z1,Z2 Vilémov Plynovodní středotlaká síť bude rozšířena do navrhovaných lokalit 

Z3 
 

Vilémov Nutno provést přeložku přívodního řadu plynovodu dn 90mm-
0.30MPa ve směru ke komunikaci, alternativně navrhnout budoucí 
zástavbu tak, aby k přeložení plynovodu nedošlo  

Z4,Z5 Vilémov Řešením zástavby Z5 umožnit vedení plynovodu do lokality Z4-Z6 

Z6-Z15 Vilémov Plynovodní středotlaká síť bude rozšířena do navrhovaných lokalit 

      
Další stávající   zdroje  tepla  jsou  lokální  nebo  malá  ústřední  vytápění  s 

 tepelnými  výkony do 20-25KW. Žádný ze stávajících zdrojů tepla nepřesáhne 50KW. Zdroje 
tepla lokální i s ústředním vytápěním musí v souladu se zákonem o ochraně ovzduší č. 
86/2002 Sb.a jeho novel a v souladu s nařízením č. 3/2004 Sb., příloha 1 Olomouckého kraje 
z 30.9.2004 dodržovat předepsané limity emisí, které produkují zdroje tepla. V nejbližší době 
budou tyto zdroje podléhat i povinným revizím dle připravované legislativy. 

S ohledem na zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., jeho novely č.177/2006 
a připravovanou novelu vyhl.č.291/2002 Sb., o certifikaci budov je požadavek na novou 
výstavbu jednoznačný. Všechny stavby musí mít již ve svém návrhu (Projekt na stavební 
povolení) dodrženou ČSN 730540, tabulka 3 doporučené hodnoty součinitele „U“ Wm2 °K. 
Nová výstavba by měla splňovat parametry výstavby „nízkoenergetických domů“ (NED) nebo 
„pasivních domů“ (PD).  

Zde je pak výhodné používat kromě plynu vytápění na bázi biohmoty (dřevěná 
štěpka, pelety) v kombinaci se zkapalněným plynem nebo el.energií. Podmínkou je dodržení 
obecně platných požadavků na NED i PD již při projektování těchto domů (orientace objektů, 
tvar, skladba průsvitných a neprůsvitných konstrukcí, dispozice vlastního domu). 

Z hlediska ochrany ovzduší  je nutné při nové výstavbě i rekonstrukcích   objektů 
maximálně využívat stávající plynofikaci obce s doplňkovou funkcí- využití obnovitelných 
zdrojů energie. 

 
 ELEKTRIFIKACE 

 
Zásobování elektrickou energii: 
Celé území obce Vilémov je napájeno z venkovního vedení VN 22 kV č. 79. 

Koncepce zásobování elektrickou energií je tvořena souhrnem stávajících zařízení pro 
přenos a distribuci elektrické energie, které budou respektovány a dále souhrnem 
navržených zařízení a opatření.  

Nové rozvojové plochy budou napojeny stávajícími vedeními NN ze stávajících 
trafostanic, které jsou navrženy k přezbrojení, případně novými vedeními NN z nově 
navržených trafostanic. Nová vedení NN v kompaktně zastavěném území jsou navrhována 
řešit přednostně podzemními kabely. Spolu s rozšiřováním sítě NN bude řešeno i venkovní 
osvětlení pro nové lokality pro bydlení. 
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Navržená zařízení: 
TE 1 – demontáž stávající zděné trafostanice DTS 3771 včetně přípojky VN 22 kV 
TE 2 – koridor pro přípojku venkovního vedení VN 22 kV a plocha pro výstavbu 
nové stožárové trafostanice místo zrušené DTS 3771 
TE 3 – koridor pro přeložku venkovního vedení VN 22 kV pro plochu Z1 
TE 4 – koridor pro přeložku venkovního vedení VN 22 kV pro plochu Z4 
TE 5 – koridor pro přípojku venkovního vedení VN 22 kV a plocha pro výstavbu 
nové stožárové trafostanice DTS-N1 
TE 6 – koridor pro přeložku venkovního vedení VN 22 kV pro plochu Z5 
TE 7 – přezbrojení stávající DTS 3774 pro napojení Z7 – Z11 – distribuční 
trafostanice, na které budou provedeny úpravy pro zvýšení výkonu trafostanice bez 
potřeby nové plochy. 
TE 8 – přezbrojení stávající DTS 3772 pro napojení Z12, Z13 – distribuční 
trafostanice, na které budou provedeny úpravy pro zvýšení výkonu trafostanice bez 
potřeby nové plochy. 
TE 9 – přezbrojení stávající DTS 3773 pro napojení Z14 – distribuční trafostanice, 
na které budou provedeny úpravy pro zvýšení výkonu trafostanice bez potřeby nové 
plochy. Respektovat stávajícího venkovního vedení VN 22 kV. 
 
Elektronické komunikace: 
Stávající kapacita přenosové sítě, digitální ústředny a přístupové sítě ve Vilémově je 

dostačující pro zajištění telekomunikačních služeb v řešeném území. 
Podle dostupných ústních informací od správců sítí zde nejsou realizovány žádné 

trasy radioreléových spojů.  
Musí být respektována veškerá stávající zařízení telekomunikací a radiokomunikací 

v řešeném území, jako jsou stávající dálkové optické kabely a místní metalické kabely 
společnosti Telefónica O2, stávající zařízení digitální ústředny společnosti Telefónica O2, 
stávající radiokomunikační stožáry a jiná zařízení jiných telekomunikačních operátorů. 

 
 

Označení 
lokality 

Katastrální 
území 

Specifické podmínky, prověření územní studií, poznámka 

TE 1 Vilémov Demontáž stávající DTS 3771 včetně přípojky VN 22kV 

TE 2 Vilémov Výstavba nové stožárové DTS a přípojky VN 22 kV (místo demontované 
DTS 3771) 

TE 3 Vilémov Přeložka venkovního vedení VN 22 kV (pro Z1) 

TE 4 Vilémov Přeložka venkovního vedení VN 22 kV (pro Z4) 

TE 5 Vilémov Výstavba nové stožárové DTS-N1 a přípojky VN 22 kV  

TE 6 Vilémov Přeložka venkovního vedení VN 22 kV (pro Z5) 

TE 7 Vilémov přezbrojení trafa DTS 3774 (pro Z7 – Z11) 

TE 8 Vilémovv přezbrojení trafa DTS 3772 (pro Z12 – Z13) 

TE 9 Vilémov přezbrojení trafa DTS 3773 (pro Z14) 

 
Veřejné osvětlení je provedeno výložníky se svítidly, které jsou upevněny na stožárech sítě 
NN.  
 
Ochranná pásma jsou stanovena v části odůvodnění-koncepce veřejné infrastruktury. 
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EE))  KKOONNCCEEPPCCEE  UUSSPPOOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ  KKRRAAJJIINNYY  
 

E.1 Popis řešeného území 

 
Koncepce řešení krajiny se odráží v jejím členění na jednotlivé plochy. Důraz je 

kladen na zachování a rozvoj přírodních hodnot popsaných v kapitole B.2 a E.2.  
Změnou ve využití v území je 16 návrhových ploch, které zasahují zejména do ploch 

zemědělských. Návrh respektuje principy ochrany přírody a krajiny, ochrany životního 
prostředí a ochrany zemědělského půdního fondu vyplývající z příslušných legislativních 
předpisů. V místě prvků USES nedochází ke změnám ve využití území. 

 

E.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití  

 
V řešeném území jsou vymezeny následující plochy: 

zemědělské   
- představují plochy zemědělsky obhospodařovaných pozemků bez ohledu na jejich kulturu, 
kde převládá funkce zemědělské produkce ( hlavně ovocné sady, orná půda, chmelnice, 
zahrady, louky  a pastviny) 

Vlivem návrhu nových zastavitelných ploch dochází k vyjmutí některých ploch 
z půdního fondu / podrobněji viz urbanistická koncepce C.2., F.1./.  

Současně je navržena plocha Z16, která nově stávající nesourodé výrobní plochy 
předurčuje k rekultivaci a souladu s okolní krajinou. 
 
lesní    
- představují plochy lesů, kde převládá funkce hospodářská  

Návrh územního plánu nemění stávající koncepci lesní krajiny. 
 
přírodní   
- jedná se o plochy pozemků (zemědělské, lesní a jiné), kde veškeré činnosti musí být 
prováděny v souladu se zájmy ochrany přírody a s ostatními funkcemi zastoupenými v dané 
zóně, kde jsou zájmy ochrany přírody nadřazeny zájmům ostatním. Jedná se o vymezené 
plochy USES. 
 
vodní a vodohospodářské   
- tvoří je samotné vodní toky a plochy s manipulačními pruhy, u vodních ploch rozšířené o 
plochy umožňující sport či rekreaci 
(Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat  po obou stranách toku pro 
možnost užívání volný nezastavěný  manipulační pruh o šířce 6m od  břehové čáry dle § 49 
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a vyhlášky č.470/2001 Sb. V řešeném 
území je nutno učinit při návrhu a vlastní realizaci zástavby nových ploch taková opatření, 
aby se minimalizovaly odvody dešťových vod, popř. zpomaloval jejich odtok.  ) 

 
 

E.3 Územní systém ekologické stability   ÚSES 

 
Popis stavu krajiny, kostra ekologické stability 
 Území je využíváno především zemědělsky a lesnicky. Zemědělská výroba dřívějších 
let se však na území podepsala dosti negativním způsobem. Na náhorní plošině a na 
jihovýchodních svazích původní rostlinný pokryv z velké části podlehl postupnému 
rozšiřování zemědělské výroby. Zcelování pozemků, odvodňování a umistování náhradních 
rekultivací do vyšších poloh a pramenných oblastí se nevyhly ani zdejšímu katastru. 
Prameniště a pestré luční porosty byly z velké části zničeny a nahrazeny extenzívně 
obhospodařovanými jabloňovými sady. Přesto si však krajina uchovala řadu pestrých enkláv, 
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mezi nimiž zůstaly ojediněle uchráněny i luční porosty. Lesní porosty v přístupnějších 
místech byly pozměněny směrem ke smrkovým monokulturám, na méně přístupných 
místech však zůstaly zachovány hodnotnější porosty se skladbou dřevin blízké přirozené. 
 Z hlediska hospodářského využívání krajiny je území (půdní fond) členěno na 
následující plochy: 

o zemědělská půda, která je  dále členěna na : -  ornou půdu,                                                                                -  chmelnice,  
- zahrady,  
- ovocné sady, 
- louky  a pastviny 

o lesní půda 
o rybníky       
o vodní plochy        
o ostatní plochy       
o zastavěné území      

 
 Ve vztahu k ekologické stabilitě krajiny mají zásadní význam prvky trvalé zeleně.  
Těmi jsou lesní porosty a trvalé travní porosty (louky, pastviny, stepi, lada) - břehové a 
doprovodné porosty vodních toků a vodních ploch - doprovodná zeleň komunikací - 
rozptýlená zeleň v krajině - zeleň sadů a zahrad - veřejná a vyhražená zeleň v obcích. 

Lesní porosty 
 Stanovištním typem naprosté většiny území jsou bučiny a dubiny různého typu. 
Vyskytuje se zde pestrá mozaika společenstev 3. dubobukového a 4. bukového vegetačního 
stupně. Příkladem jsou dubiny nad údolím Blaty (EVSK2) a u sinice na Bohuslavice (EVSK 
4). Porost je místy prosvětlený a na světlinách dochází ke zmlazování převážně listnatých 
dřevin. Partie plošin často tvoří smíšené porosty s převahou smrku na stanovištích dubových 
bučin. 
 Místy v nivách na vlhčích místech se ustavují společenstva olšin s převahou olše 
lepkavé (Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea.,S.purpurea, A.incana. Dále se 
vyskytují např. Rosa pendulina, Salix aurita, S. pentandra. Lesní porosty, které v případě, že 
jsou tvořeny převážně přirozenou druhovou skladbou dřevin, tvoří klimaxové stádium 
vegetace v území, mají v územním systému ekologické stability krajiny rozhodující význam. 
Neuvážené prosazování hospodářských zájmů mělo za následek zničení části původních 
stabilních lesů a jejich nahrazením smrkovými monokulturami. Jedním z cílů při 
prosazování ÚSES je proto postupná změna skladby vysazovaných lesů ve prospěch 
přírodě blízkých společenstev. 

Trvalé travní porosty  
 Zastoupení trvalých travních porostů evidovaných jako louky a pastviny je v řešeném 
území převažující na chudých skeletovitých půdách (např. VKP = EVSK 1), méně vhodných 
pro zemědělskou výrobu a na podmáčených glejových půdách a prameništích. Louky byly v 
minulosti naprosto převažujícím hospodářským elementem. V 50. - 60. létech došlo na 
značných plochách k zornění. Tato negativní tendence se projevuje dodnes. Louky v 
řešeném území se vyskytují převážně jako trvalé travní porosty v sadech s větším podílem 
kulturních směsí.  
 Převážná většina mezí byla rozorána, pole zcelena, většina prameništních luk byla 
zničena rekultivacemi. 
 Břehové a doprovodné porosty vodní toků a vodních ploch 
 Břehové a doprovodné porosty vodních toků a vodních ploch jsou významným 
krajinotvorným a ekostabilizujícím prvkem v krajině. V řešeném území je to horní tok Blaty se 
svými přítoky. Břehové porosty, tvořené zbytky původních olšin a vrbin plní funkci lokálních 
biocenter, biokoridorů a plošných interakčních prvků. Aby vodní toky mohly plnit svoji 
ekologickou a krajinotvornou funkci je nezbytné vrátit jim jejich přirozenou podobu. Jde jak o 
doprovodnou vegetaci, kterou v této oblasti tvoří břehové porosty olšin s  vrbami,  jasanem, 
dubem letním, jilmem, javory a bohatým keřovým patrem, tak o vlastní koryta toků. 
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Doprovodná zeleň komunikací  
Doprovodná zeleň polních cest a komunikací je tvořena převážně ovocnými stromy. 

Doprovodná zeleň cest má významné postavení a většina interakčních prvků je navrhována 
právě jako vegetační doprovod polních cest.  

Rozptýlená zeleň 
Za rozptýlenou zeleň v krajině je považována trvalá vegetace rostoucí volně mimo 

lesní půdní fond, která zároveň není doprovodem vodním toků a komunikací. Vyskytuje se 
např. na mezích, terénních hranách, skalních výchozech a na dalších plochách evidovaných 
vesměs v kategorii ostatních ploch. Patří sem i remízky, které nejsou zahrnuty do lesního 
půdního fondu. Porosty na těchto plochách mají v případě, že jejich druhová skladba 
odpovídá stanovištním podmínkám, pro ekologickou stabilitu krajiny velký význam. Charakter 
těchto porostů je však velmi různorodý a jejich skutečný ekologický význam s ohledem na 
druhovou skladbu je silně variabilní. V řešeném území jsou to buď remízky většinou s 
nepříliš vhodnou druhovou skladbou, nebo meze a terénní stupně většinou se starými 
ovocnými stromy, ojediněle se zapojenými keřovými porosty, které bývají ve většině případů 
ruderalizované (šípek). 

Zeleň sadů a zahrad  
Zeleň sadů a zahrad vesměs nemůže v krajině plnit ekostabilizující funkci především 

s ohledem na způsob a intenzitu využívání těchto ploch. Výjimkou jsou pouze extenzivní 
zatravněné sady, které mohou  při vhodném doplnění stromového a především keřového 
patra plnit  v krajině významnou funkci. V daném území má tato zeleň pro ÚSES význam. 

Veřejná a vyhrazená zeleň v obci je slabě zastoupena a nemůže plnit  funkci 
ekostabilizujících prvků. 

 
TABULKOVÁ  ČÁST 
 

V tabulkové části jsou popsány biocentra, biokoridory a ekologicky významné 
segmenty krajiny (jako části biocenter, biokoridorů nebo jako stávající interakční prvky).  
Nově navrhované interakční prvky nejsou v tabulkové příloze popsány. 
Příklady využití interakčních prvků:                         
- dosadba stávajících mezí keřovým patrem (krušina, zimolez, líska, jeřáb břek, šípek) 
- obnova travnatých ploch s keři i solitérními stromy v sadech, podél polí i lesních porostů 
- dosadba doprovodné vegetace podél cest vhodnou stromovou výsadbou (jeřáb, javor, lípa, 
dřín) 
- obnovení či vytvoření travnatých mezí s doprovodnými břehovými porosty podél toků 
(kalina, svída, bez, brslen) 
- vytvoření vsakovacích a protierozních vrstevnicových travních pásů nebo travnatých 
průlehů 
- založení keřnatých mezí (šípek, dřín, hloh) 
 

Biocentra 
označení, biogeografický význam: 

BC 1 - Pod Kamenicí  lokální biocentrum 

katastrální území:    Vilémov u Litovle 

mapový list:  24 - 21 - 10 

STG: 

4AB3 

stupeň ekologické stability: 3 (4) 

charakteristika, současný stav:     funkční biocentrum nad potoční udolnicí na SV zalesněném svahu 
jižně od vrchu Kamenice s převážně jehličnatými porosty (smrk, 
borovice s příměsí modřínu, jedle, buku, dubu zimního, javoru, jasanu 
a habru) 

výměra:    3,0 ha 

typ cílového společenstva: lesní, smíšené porosty typické jedlodubové bučiny 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 
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doporučení následných opatření:
   

postupné mýcení smrků a borovic, zcela zredukovat proschlé a 
přehuštěné výsadby těchto dřevin u asfalt. lesní cesty, provádět 
dosadbu dřevinami cílového společenstva ve kterém převažuje buk s 
příměsí dubu letního a jedle, místy javor klen, habr, modřín, lípa 
malolistá, z keřů: zimolez, líska obecná 

 
označení, biogeografický význam: 

BC 2 - Prátná  lokální biocentrum 

katastrální území:    Vilémov u Litovle 

mapový list:  24 - 22 - 06, 24 - 22 - 11 

STG: 

3BC4 

stupeň ekologické stability: 3 (4), 2 - sad 

charakteristika, současný stav:     částečně funkční a z části navržené biocentrum vymezené v nivě Blaty 
u části Prátná s břehovými porosty vrb, jasanů, topolů, s vtroušenou  
olší, dubem a javorem, při okrajích mokřadní loučky, nad přehradou 
vrbiny s topoly; návrh na rozšíření v zaplavované nivní sníženině 
v současnosti využívané jako rybízový sad 

výměra:    cílová výměra 3,0 ha 

typ cílového společenstva: lužní les s vlhkými loukami, vodní 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

funkční část stabilizovat dosadbou dominantními dřevinami cílového 
společenstva (dub letní, javor babyka, jasan), v časti přilehající obci 
vytvořit ochranné travnaté plochy s keři (kalina obecná, střemcha, bez 
hroznatý) a solitérními stromy s estetickou funkcí (habr, lípa malolistá); 
utlumit sadové hospodářství mezi říčkou Blatou a okresní silnicí 
Prátná-Bílsko s následným převedením jeho části na zamořenou nivní 
louku s keři jako součást biocentra 

 
označení, biogeografický význam: 

BC 3 - Lom u soutoku  lokální biocentrum 

katastrální území:    Vilémov u Litovle, Cakov 

mapový list:  24 - 22 - 11 

STG: 

3B3, 3BC3, 3BC4 

stupeň ekologické stability: 3 - 4 

charakteristika, současný stav:     funkční kontaktní biocentrum u soutoku Blaty s jejím přítokem, 
smíšené porosty (dub zimní, borovice, jasan, smrk, s příměsí habru, 
lípy, modřínu, jedle, javoru, břízy, krušiny, olše, osiky, akátu, višně, 
hrušně, lísky, hlohu, ptačího zobu, svídy, zimolezu) na geograficky a 
geologicky různorodých stanovištích: niva s vodotečemi, přilehlé 
svahové porosty, teplomilný vrcholek nad  opuštěnými kamenolomy 
(k.ú. Cakov),   

výměra:    3,5 ha, z toho cca 2 ha v k.ú. Vilémov 

typ cílového společenstva: lesní, vodní 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

zachování stávající dřevinné skladby a diverzity fytocenóz biocentra, 
případné dosadby dubu zimního, lípy a buku na úkor smrku (svahové 
porosty) a akátu (nad lomy v k.ú. Cakov) 

 
označení, biogeografický význam: 

BC 4  lokální biocentrum 

katastrální území:    Vilémov u Litovle 

mapový list:  24 - 21 - 15 

STG: 

3AB3, 3B3, 3B4, 3BC4 

stupeň ekologické stability: 3 - 4 
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charakteristika, současný stav:     funkční kontaktní biocentrum s rozmanitými typy stanovišť (STG) 
vymezené potoční nivou u silnice z Vilémova do Olbramic a vrcholkem 
s rozvolněnou dubinou s habry a borovicemi na jižním svahu, 
smíšenými porosty na západním a severním svahu (dub, buk, javor 
mléč a babyka, lípa, habr, borovice, osika, bříza) a břehovými porosty 
v nivě (jasan, krušina, smrk, vrba, líska, bez) 

výměra:    3,0 ha 

typ cílového společenstva: lesní, vodní 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

zachování stávající dřevinné skladby (zvláště u nejzachovalejší časti - 
dubiny), obnovit původní skladbu  částečně vykácených břehových 
porostů podél potoka (dub letní, jasan, javor mléč, líska); zamezit 
rozšiřování lesní školky s vysazenými borovicemi pod vrcholem u 
biocentra s následnou postupnou přeměnou druhové skladby dle STG, 
zamezit černé skládce ve starém lomu na úpatí kopce 

 
označení, biogeografický význam: 

BC 5 - Dubina  lokální biocentrum 

katastrální území:    Vilémov u Litovle 

mapový list:  24 - 21 - 15 

STG: 

3AB3 

stupeň ekologické stability: 4 

charakteristika, současný stav:     funkční biocentrum, smíšená dubina s vtroušenou borovicí, jedlí, 
habrem, lípou a babykou, v podrostu hloh, bez hroznatý, šípek, při 
okrajích luční společenstva; viz EVSK 4 

výměra:    3,2 ha 

typ cílového společenstva: lesní, luční, porosty habrové doubravy s lučinami  

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

zachování stávající dřevinné skladby, vytvoření ochranných travních 
pásů s keři; viz EVSK 4 

 
Biokoridory 

označení, biogeografický význam: 

BK 1  lokální biokoridor 

katastrální území:    Vilémov u Litovle, Luká 

mapový list:  24 - 21 - 10 

STG: 

4AB3 

stupeň ekologické stability: 3 (4) 

charakteristika, současný stav:     funkční kontaktní biokoridor vymezený údolnicí s převážně jehličnatými 
porosty (smrk s příměsí modřínu, jedle, borovice buku, dubu zimního, 
javoru a jasanu) 

délka:    0,8 km v řešeném území 

typ cílového společenstva: lesní, smíšené porosty typické jedlodubové bučiny 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

doplnit původními dřevinami dle stanoviště -STG (buk, jedle, dub 
zimní, javor klen) 

 
označení, biogeografický význam: 

BK 2  lokální biokoridor 

katastrální území:    Vilémov u Litovle, Bílsko 

mapový list:  24 - 21 - 10, 24 - 22 - 06 

STG: 

3B3, 3B4, 3BC4, 4BC4 

stupeň ekologické stability: 2 - 4 
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charakteristika, současný stav:     funkční přechodový biokoridor mezi dvěma biochorami vymezený 
údolnicí, prameništěm a nivou horního toku Blaty s různorodou 
dřevinnou skladbou (dub, borovice, smrk, modřín, javory, jasan, olše, 
vrby, osika, habr, bříza, višeň, šípek, bez, brslen, kalina) 

délka:    2,2 km 

typ cílového společenstva: lesní s nivními loučkami, smíšené porosty mezotrofních a mezotrofně 
nitrofilních  údolních a nivních stanovišť 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

místy stabilizovat dosadbou dřevinami cílového společenstva (dub 
zimní, buk, javory, jedle, lípa, olše, jasan, jilm horský, habr) s 
postupnou přeměnou druhové skladby dle STG 

 
označení, biogeografický význam: 

BK 3  lokální biokoridor 

katastrální území:    Vilémov u Litovle, Cakov 

mapový list:  24 - 22 - 11 

STG: 

3BC4 

stupeň ekologické stability: 3 (4) ,2  

charakteristika, současný stav:     funkční kontaktní biokoridor vymezený přehradou a  dále nivou toku 
Blaty s přilehlými svahy 

délka:    1,4 km 

typ cílového společenstva: vodní, lesní s mokřadními loukanmi, lužní a smíšené porosty nivních 
stanovišť a přilehlých svahů 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

břehy přehrady doplnit solitéry hlavních původních dřevin (dub letní, 
jasan) a ochrannými travnatými vsakovacími pásy s keři (kalina 
obecná, střemcha) proti splachům z polí  

 
označení, biogeografický význam: 

BK 4  lokální biokoridor 

katastrální území:    Vilémov u Litovle, Cakov 

mapový list:  24 - 21 - 15, 24 - 22 - 11 

STG: 

3B4, 3BC4 

stupeň ekologické stability: 3 (4) 

charakteristika, současný stav:     funkční kontaktní biokoridor vymezený potoční nivou a přilehlým 
svahem 

délka:    1,2 km 

typ cílového společenstva: lesní s nivními loučkami, smíšené porosty mezotrofních a mezotrofně 
nitrofilních stanovišť (jasan, olše, vrba, smrk, javor) 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

stabilizovat z části vykácené pravobřežní porosty nivy dosadbou 
dřevinami cílového společenstva (duby, javory, lípa, olše, jasan),  
postupná přeměna druhové skladby dle STG s omezením počtu smrků 

 
označení, biogeografický význam: 

BK 5  lokální biokoridor 

katastrální území:    Vilémov u Litovle, Olbramice 

mapový list:  24 - 21 - 15 

STG: 

3AB3 

stupeň ekologické stability: 3 - 4, 1 

charakteristika, současný stav:     převážně funkční biokoridor vedený částečně po spádnicích a 
částečně po vrstevnici převážně jehličnatými porosty, nefunkční úsek 
(cca 90m) mezi lesními celky je vedený podél polní cesty v k.ú. 
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Olbramice 

délka:    1,9 km 

typ cílového společenstva: lesní, smíšené porosty dubové bučiny  

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

navrženou část BK vedenou přes pole převést na louku a osázet 
soliterními dřevinami dle stanoviště (habr, buk, dub zimní, javor mléč, 
bříza, v podrostu hloh a šípek), místy je nutná stabilizace porostů 
postupnou přeměnou druhové skladby dle STG 

 
označení, biogeografický význam: 

BK 6  lokální biokoridor 

katastrální území:    Vilémov u Litovle, Bohuslavice 

mapový list:  24 - 21 - 10, 24 - 21 - 15 

STG: 

3AB3, 4AB3, 4B4 

stupeň ekologické stability: 3 

charakteristika, současný stav:     funkční kontaktní biokoridor vedený po spádnici lesními porosty (smrk 
s příměsí borovice, modřínu, jedle, buku,javoru, na vlhčích místech 
jasan, vrba) 

délka:    2,0 km, z toho 1,2 km (850 + 350m) v k.ú. Vilémov  

typ cílového společenstva: lesní, smíšené porosty dubové až jedlodubové bučiny 

způsob územní ochrany:  součást územního plánu 

doporučení následných opatření:
   

nestabilní, kácením narušené části doplnit původními dřevinami dle 
stanoviště (buk, dub zimní, jedle, javor klen, modřín) 

 
 

Ekologicky významné segmenty krajiny 
označení, název: 

EVSK 1 - Na příhonu, významný krajinný prvek (VKP) 

mapový list:  24 - 21 - 15 

katastrální území: Vilémov u Litovle 

parcelní číslo, kultura: 185/31, 185/32, 185/33, 1480/2, 1484/2, 1524/15, 1526 - ostatní plocha, 
185/35 - pastvina 

STG: 

4AB3 

funkční typ: 

plošný interakční prvek 

stupeň ekologické stability: 2 - 3 

popis ekotopu a bioty:     semixerotermní travinobylinná společenstva luk s význačnými teplomilnými a 
suchomilnými rostlinnými a živočišnými druhy  

plocha:    2,2 ha 

způsob územní ochrany:  VKP č. 5, registrován OÚ Olomouc 18.3.1994, č.j. ŽP 2283/94/Tu 

návrh opatření:   zamezení vjezdu motorových vozidel na obecní parcele č.1484/2 (parkováni 
u hřiště), vytvoření ochranného pásma vsakovacími travními pásy, pravidelné 
kosení 

 
označení, název: 

EVSK 2  ekologicky významný krajinný prvek 

mapový list:  24 - 22 - 11 

katastrální území: Vilémov u Litovle 

parcelní číslo, kultura:  

STG: 

3B3 

funkční typ: 

plošný interakční prvek 
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stupeň ekologické stability: 4 

popis ekotopu a bioty:     rozvolněná dubina (Quercus petraea) s vtroušenou borovicí, habrem a 
javorem, v podrostu hloh, brslen a bez hroznatý, výskyt hájových a 
teplomilných druhů rostlin, nejhodnotnější EVKS v katastru 

plocha:    4,2 ha 

způsob územní ochrany:  není 

návrh opatření:   postupné odstranění proschlých a přehuštěných okrajových výsadeb borovic, 
zachovat stávající původní vegetaci bez vnějších zásahů (ponechat přirozené 
sukcesi) 

 
označení, název: 

EVSK 3  ekologicky významné liniové společenstvo 

mapový list:  24 - 21 - 15 

katastrální území: Vilémov u Litovle 

parcelní číslo, kultura:  

STG: 

3BC4  

funkční typ: 

plošný interakční prvek 

stupeň ekologické stability: 3 - 4 

popis ekotopu a bioty:     enkláva zachovalých doprovodných břehových porostů vrb, topolů, olší a 
jasanů, s vtroušenou lípou a javorem podél prameniště a vodoteče mezi 
ovocnými sady, důležitý protierozní a krajinotvorný segment  

délka:    0,9 km 

způsob územní ochrany:  není 

návrh opatření:   vytvoření ochranného pásma travními pásy s keři 

 
označení, název: 

EVSK 4, ekologicky významný krajinný prvek 

mapový list:  24 - 21 - 15 

katastrální území: Vilémov u Litovle 

parcelní číslo, kultura:  

STG: 

3AB3 

funkční typ: 

lokální biocentrum 

stupeň ekologické stability: 4 

popis ekotopu a bioty:     smíšená dubina s (Quercus petraea a Q. robur) s vtroušenou borovicí, jedlí, 
habrem, lípou a babykou, v podrostu hloh, bez hroznatý, šípek, při okrajích 
luční společenstva se sporadickým výskytem teplomilných druhů hájových 
rostlin 

plocha:    2,5 ha 

způsob územní ochrany:  není 

návrh opatření:   zamezit kácení dubů a následným výsadbám smrku při jihozápadním okraji, 
vytvoření ochranných travních pásů s keři mezi polem a zbytky lučních 
porostů při okraji lesa 

 
Závěry a doporučení dalšího postupu prací   

 Územní systém ekologické stability krajiny má sloužit jako podklad projektů 
jednoduchých i komplexních pozemkových úprav i  územně plánovací dokumentace (viz 
zákon ČNR č. 284/1991 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a 
pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků) s cílem chránit 
stávající prvky ÚSES a vyčlenit potřebné plochy pro navržené prvky. 

Vlastní realizační proces lze rozdělit do následujících etap: 
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V 1. etapě je nezbytné zabezpečit důslednou ochranu již stávajících prvků ÚSES. 
Povinnost ochránit prvky územního systému ekologické stability ukládá všem vlastníkům i 
uživatelům příslušných pozemků §4 zákona ČNR č. 114/12992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. Je žádoucí citlivými zásahy obnovovat jejich stávající stav a složení ve prospěch 
přirozené druhové skladby. 

Ve 2. etapě je třeba postupně obnovovat typ prvky ÚSES, které v krajině již existují, 
ale nemají odpovídající stav. Jedná se zejména o úpravy vodních toků vedoucí k jejich 
zpřírodnění, doplnění a obnovu jejich břehových porostů, postupnou likvidaci porostů 
nepůvodních dřevin a jejich nahrazení výsadbou přirozené druhové skladby, obnovu 
vegetace na mezích a terénních stupních a ostatních neobhospodařovaných plochách, 
změnu způsobu obhospodařování trvalých travních porostů s cílem zabezpečit existenci 
přirozeně rostoucích druhů bylin. Dále jde o postupnou obnovu druhové skladby lesních 
porostů přednostně v těch porostních skupinách, které jsou navrženy jako součásti ÚSES. 

Ve 3. etapě je nezbytné přistoupit k zakládání nových prvků ÚSES většinou na orné 
půdě formou výsadeb porostů tvořených stromy a keři nebo trvalými travními porosty (dle 
návrhu) s druhovou skladbou odpovídající stanovištním podmínkám. Nezbytné je rovněž 
zabezpečení několikaleté údržby nově založených výsadeb. Jednotlivé etapy (zejména 2. a 
3.) se mohou vzájemně časově prolínat s ohledem na místní podmínky a potřeby 
konkrétního území. Například výsadby prvků v protierozní či protihlukovou funkcí mohou být 
v řadě případů prioritní a nejpotřebnější. 

 
Graficky je  řešení ÚSES znázorněno ve výkresech: 1- Základní členění, 2a- Hlavní 

výkres, 3- VPS, 4- Koordinační výkres, 6- Zábory ZPF 
  

E.4 Prostupnost krajiny 

 
V návrhu jsou respektovány veškeré stávající i historické polní a lesní cesty, které 

zajišťují dostatečnou prostupnost krajiny. Proto nejsou další nové polní a lesní cesty ani 
pěšiny v řešeném území navrhovány.  

Pozn. Pro zajištění volného pohybu v krajině je oplocení zemědělských pozemků 
v kapitole F.8 zařazeno mezi stavby podmínečně přípustné právě z hlediska prostupnosti.  

 
 

E.5 Protierozní opatření a ochrana před povodněmi 

 
Vzhledem k tomu, že jsou v současnosti téměř všechny zemědělské pozemky 

využívané a slouží většinou jako ovocný sad, nebyla potřeba řešit protierozní opatření 
v celém území. Výjimku tvoří jihozápadní část území, kde dochází ke splachům při 
návalových intenzivních deštích. Navrženy jsou interakční prvky podél polních cest.  

V řešeném území není vymezeno zátopové území.  
 

E.6 Rekreace 

 
V  katastrálním území Vilémova probíhají 2 cyklostezky a  1 turistická trasa. 
Zatím nejsou v obci organizovány větší sportovní akce během roku. 
S výrazným rozvojem rekreace se nepočítá.  
Čistě sportovní plochou v obci je travnaté hřiště v horní části obce. Plochy podél 

vodní nádrže jsou také využívány k sportovní i oddychové rekreaci, zejména rybaření a 
koupání. Rekreace individuální ( chatové oblasti) v podstatě v obci neexistuje.  

Rekreace jako samostatná funkce není z výše uvedených důvodů vymezena, 
sportovní čí rekreační plochy a objekty mohou být součástí občanské vybavenosti, veřejných 
prostranství apod. Výstavba nových individuálních rekreačních objektů není žádoucí, naopak 
vítána je regenerace stávajících objektů v obci na formu rodinné rekreace. 
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FF))  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNEEKK  PPRROO  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  PPLLOOCCHH  SS  RROOZZDDÍÍLLNNÝÝMM  

ZZPPŮŮSSOOBBEEMM  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  SS  UURRČČEENNÍÍMM  PPŘŘEEVVAAŽŽUUJJÍÍCCÍÍHHOO  ÚÚČČEELLUU  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  

((HHLLAAVVNNÍÍ  VVYYUUŽŽIITTÍÍ))  
 

Obecně:  

 V souladu s § 175 stavebního zákona  na části území obce Vilémov (viz výkres. 
dokumentace) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, prostřednictvím VUSS Olomouc: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy silnice III. třídy 
- výstavba vedení VN a WN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemet-
rická) včetně anténních systému a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice...)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30,0m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
 

 Nová výstavba podél komunikací III. tříd musí v následujícím stupni projektové 
připravenosti dokladovat dodržení §30, §34 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a další související předpisy- §11 odst.4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním 
prostoru  
 

F.1 Plochy bydlení 

 
Do těchto ploch jsou zařazeny všechny pozemky sloužící pro bydlení a rodinnou 

rekreaci. Zastavěnost  max. 25 % pozemku, v místě obvyklá, by neměla být překročena ani u 
nových staveb. 

Zástavba ( nová i přístavby a nástavby) v centrální části obce musí respektovat 
charakter okolní zástavby ( výškový i prostorový). Musí být respektována již existující 
stavební čára tak, aby nebyl narušen charakter  návsi. 

 
 Návrhové plochy bydlení jsou rozděleny do dvou po sobě následujících etap 
z hlediska časového využití. 
 

Na celou návrhovou plochu Z3 je požadováno vypracovat územní studii pro efektivní 
a postupné využití  volného území, stanovit postup a směr zastavění. Studie bude 
vypracována před dělením území  na jednotlivé stavební parcely a jejich postupným 
odprodejem budoucím stavebníkům. Současně budou ve studii uvedeny, tzn. respektovány 
všechny inženýrské sítě včetně ochranných pásem a ostatní limity využití území a bude zde 
stanovena stavební čára. 
 
přípustné využití 

- stavby pro bydlení venkovského typu s dvorky, zahradami a sady 
- stavby bezprostředně související s bydlením venkovského typu tj. s hospodářskou 

funkcí (kůlny, samostatné garáže, seníky, dřevníky, stodoly, atp.)  
- oplocení pozemků se stavbami určenými k bydlení neomezující průchodnost v širším 

území 
 

podmíněně přípustné využití 
- rodinná rekreace, pokud bude umístěna v objektech venkovského charakteru a 

splňuje podmínky dle §20 odst.4 a5 st. zákona 
- občanské vybavení (obchodní prodej, ubytování, služby, zdravotnictví, sociální 

služby, popř. vzdělání a výchova) v objektech bydlení nebo jako stavby vedlejší 
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pokud bude jejich charakter odpovídat venkovské zástavbě a jejich velikost bude 
úměrná kapacitě a potřebám daného území 

- drobná výroba a chov hospodářských zvířat, pokud splní hygienické podmínky a 
odpadové hospodářství vůči sousední zástavbě a jednotlivé objekty budou mít 
měřítko odpovídající charakteru venkovské zástavby 
 

nepřípustné využití 
- rekreační chaty, zahradní domky, garáže a sklady nářadí jako hlavní stavby na 

pozemku 
- služby a výroba, které nesplňují hygienické podmínky vhledem ke svému okolí 
- řadové garáže 

 

F.2 Plochy občanského vybavení     

 
Jsou tvořeny objekty a plochami využívanými k občanské vybavenosti ( škola, obecní 

úřad, církevní stavby, sportoviště apod.). 
 
přípustné využití: 

- stavby pro sociální zařízení, péči o rodinu, zdravotní služby 
- stavby pro veřejnou správu 
- stavby a zařízení ubytovací a stravovací  
- stavby a zařízení kulturně společenská  
- sportovní plochy a zařízení 
- stavby a zařízení provozního vybavení pro obsluhu řešeného území  
- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické a 

odpočinkové plochy 
- parkovací plochy 
- zeleň veřejná a ochranná, pobytové louky 
- pro lokalitu u vodní plochy jsou přípustné pouze stavby související se sportovní a 

oddychovou rekreací vázanou na vodní plochu ( např. dětské hřiště, sportovní hřiště, 
drobná architektura, mobiliář apod. ), pozn. plocha je součást BK3  

 
nepřípustné využití 

- stavby a zařízení pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály 
- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů 
- stavby a zařízení pro dopravní a tech.vybavenost s negativními dopady na živ. a 

obytné prostředí 
 

F.3 Plochy veřejných prostranství 

 
jsou to plochy určené pro shromažďování obyvatel utvářené především udržovanou 

zelení se zahradnickou úpravou. Stávající veřejná prostranství tvoří náves a menší plochy 
zeleně zahrnuté zejména do ploch bydlení, rekreace a dopravní infrastruktury.  

Nové plochy pro veřejné prostranství nejsou navrhovány 
 

přípustné využití 
- parkové porosty okrasné a přírodní, udržované travnaté plochy, solitéry, nízká a 

skupinová zeleň 
- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch – drobná architektura, vodní 

prvky, dětská  a menší sportovní hřiště, mobiliář, apod. 
- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace, parkovací plochy 
- stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- vodní plochy a toky 
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nepřípustné využití: 
- stavby nesouvisející s funkcí veřejného prostranství, např. stavby pro bydlení, 

rekreaci, služby a výrobu  
- skládky odpadů, plochy skladování apod. 

 

F.4 Plochy dopravní infrastruktury 

 
Tuto funkci plní veškeré stávající silnice III. třídy, komunikace místní a účelové, 

chodníky, stezky pro pěší a cyklisty, odstavné a parkovací plochy.  
 
přípustné využití 

- liniové stavby dopravy silniční (silnice III. třídy, místní obslužné a účelové 
komunikace) 

- komunikace pro pěší a cyklisty 
- odstavné a parkovací plochy 
- plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky  apod.) 
- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení dopravní infrastruktury 

 

F.5 Plochy smíšené výrobní 

 
Jedná se o funkci zahrnující funkci výrobní, skladovací, plochy technické 

infrastruktury a plochy zemědělské výroby. Vzhledem k velikosti obce není jednotlivě děleno, 
výjimku tvoří plocha Z5, která je navržena pouze pro výstavbu nové technické stavby ČOV 
(pro přilehlou palírnu). 

Pro veškerou novou výstavbu a využití území platí, že je nutné respektovat charakter 
a velikost obce, který nesmí být novou výstavbou dotčen (hluk, prach, nadměrný nárůst 
dopravy, měřítko- velikost jednotlivých staveb apod.) tzn., nesmí vytvářet negativní vliv na 
své okolí. 
 
přípustné využití:  

- stavby a zařízení zemědělské výroby 
- čerpací stanice pohonných hmot ( vyjma plochy Z6) 
- stavby a zařízení  výroby, skladovací plochy 
- stavby a zařízení technické infrastruktury 
- garáže jako součást stavby hlavní 

 
pro stavbu ČOV platí pouze: 
- stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly 
- stavby a zařízení provozního, technického a technologického vybavení 
- odstavné a parkovací plochy a garáže jako součást stavby čistírny 
- zeleň veřejná a ochranná 

 
výjimečně přípustné využití:  

- rodinné a bytové domy 
- stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, 

zdravotnictví a sociální péči 
 

nepřípustné zařízení 
-  těžba 
-  těžké strojírenství 
-  hutnictví apod. 
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Pozn.:  Na plochách Z5 a Z6 je nutné respektovat § 30 a §34 zák. č. 258/2000 Sb. a § 
10, §11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrace. Aktivity zde zřizované nesmí ve svém důsledku negativně ovlivnit 
zdravotní stav obyvatelstva rizikovými faktory ŽP. ( např. hluk apod.) 
 

F.6 Plochy vodní a vodohospodářské 

 
jsou říčky a drobné vodní toky, rybníky, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní 

funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské. Do 
těchto ploch jsou zahrnuty manipulační pásy v šířce 6m podél břehových hran.  
 
přípustné využití:  

- vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu 
hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, hospodářskému využití (chov 
ryb, vodních živočichů) 

- technické stavby  a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, 
hráze, ochranné a opěrné zdi, aj.) 

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území (měřicí  stanice 
aj.) 

 
nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 
- stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území 
- skládky odpadu 

 
 

F.7 Plochy zemědělské 

 
Zemědělský půdní fond tj. orná půda, trvalé travní porosty a jiné pěstební plochy 

sloužící zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou a pro činnosti, které s 
hospodařením souvisejí. Jedná se území s převažující funkcí intenzívní zemědělské výroby. 

 
přípustné využití 

- orná půda, trvalé travní porosty, ovocné sady 
- účelové polní cesty  
- liniové a plošné přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny 

dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů pro ekologickou stabilizaci 
krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.),  

- změny kultur na trvalé travní porosty, květnaté louky, sady, bylino-travnatá lada, 
stepi, mokřady 

- drobné toky a vodní plochy 
- pěší, cyklistické, jezdecké stezky 
- drobné sakrální stavby 
- vedení technické infrastruktury 

 
výjimečně přípustné využití 

- oplocení sadů, zahrad a školek neomezující průchodnost území a přístup k vodním 
tokům a plochám, které nejsou ve vlastnictví majitelů oplocovaných pozemků, a 
pokud oplocením nedochází ke změně krajinného rázu 

- zemědělské stavby, zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků v 
charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu 

- stavby bezprostředně přilehlé ke komunikacím a související s funkcí automobilové 
dopravy odstavné plochy, zařízení a plochy pro údržbu komunikací, které svým 
charakterem a velikostí nevyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy a které 
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zasahují do nezastavitelných ploch ZPF maximálně v šíři ochranného pásma 
komunikace. 

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (ochranné, opěrné zdi) 
 
nepřípustné využití 

- stavby a činnosti, které nesouvisí s přípustným využitím 
 

F.8 Plochy lesní 

 
Tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Využívání je možné v 

souladu s příslušnými právními předpisy. Na řešeném území se nacházejí především lesy 
hospodářské.  

 
přípustné využití  

- pěší komunikace, cyklistické stezky, jezdecké a běžecké cesty, účelové cesty 
- jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství. Z těchto staveb jsou 

vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci 
 
podmíněně přípustné využití 

- myslivny, hájovny 
- oplocení nových lesních porostů a obor 
- drobná architektura přírodního charakteru (altány, informační tabule, lavičky)  
- drobná rekreační a sportovní zařízení nekrytá přírodního charakteru (dětská hřiště, 

areály zdraví) 
- drobné vodní plochy 
- stavby malých zařízení veřejného stravování a ubytování, pokud slouží rekreačním 

potřebám plochy, a to pouze v lokalitách s intenzívním rekreačním využitím, v 
především pěší turistikou exponovaných územích podél turistických tras, vždy po 
posouzení na podkladě zpracovaného podrobnějšího územně plánovacího podkladu 
 
 

F.9 Plochy přírodní  

Tyto plochy představují pouze stávající biocentra a jejich využití vyplývá zejména ze 
zákona 114. 
 
přípustné využití 

- přirozená a přírodě blízká lesní a luční společenstva  
 
podmíněně přípustné využití 

- stavby a zařízení, která nenarušují funkčnost přírodních ploch a umožňují trvalou  
existenci  přirozeného  či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému 

 
nepřípustné využití 

- stavby a činnosti, které nesouvisí s přípustným využitím 
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GG))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB,,  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  

PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  SSTTAAVVEEBB  AA  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  KK  ZZAAJJIIŠŠŤŤOOVVÁÁNNÍÍ  

OOBBRRAANNYY  AA  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTII  SSTTÁÁTTUU  AA  PPLLOOCCHH  PPRROO  AASSAANNAACCII,,  PPRROO  

KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  PPRRÁÁVVAA  KK  PPOOZZEEMMKKŮŮMM  AA  SSTTAAVVBBÁÁMM  VVYYVVLLAASSTTNNIITT  
 

G.1    Veřejně prospěšné stavby  

 

 Dopravní infrastruktura  Pozemek, parcelní číslo 

OLIIIU11 ÚPRAVA NAPOJENÍ III/37316 NA III/37315 A NA 
III/37314, VILÉMOV 

1289/2,1608,1613 

OLIIIU12 SMĚROVÁ ÚPRAVA NA III/37315, VILÉMOV 1613 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z2 a Z3, cca 
240m 

1585 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z7, Z11, cca 
180m 

11612 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z1, Z15, cca 
300m 

1565 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z12 a Z13, cca 
140m 

- 

 

 Technická infrastruktura 

Místní vodovod k lokalitě Z7 a Z11              - 

Místní vodovod k lokalitě Z2 a Z3 - 

Místní vodovod k lokalitě  Z10  

Místní vodovod k lokalitě  Z1 a Z15 - 

STL plynovod k lokalitě Z7 a Z11              - 

STL plynovod k lokalitě Z2 a Z3 - 

STL plynovod k lokalitě  Z1 a Z15 - 

Úprava vedení VN 22 kV v severní části obce - 

 

  

HH))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  DDAALLŠŠÍÍCCHH  VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  SSTTAAVVEEBB  AA  

VVEEŘŘEEJJNNĚĚ  PPRROOSSPPĚĚŠŠNNÝÝCCHH  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ,,  PPRROO  KKTTEERRÉÉ  LLZZEE  UUPPLLAATTNNIITT  

PPŘŘEEDDKKUUPPNNÍÍ  PPRRÁÁVVOO  
 

H.1  Veřejně prospěšné stavby 

 

 Dopravní infrastruktura  Pozemek, parcelní číslo 

OLIIIU11 ÚPRAVA NAPOJENÍ III/37316 NA III/37315 A NA 
III/37314, VILÉMOV 

1289/2,1608,1613 

OLIIIU12 SMĚROVÁ ÚPRAVA NA III/37315, VILÉMOV 1613 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z2 a Z3, cca 
240m 

1585 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z7, Z11, cca 
180m 

11612 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z1, Z15, cca 
300m 

1565 

Úprava místní komunikace „C“- napojení lokality Z12 a Z13, cca 
140m 

- 
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 Technická infrastruktura 

Místní vodovod k lokalitě Z7 a Z11              - 

Místní vodovod k lokalitě Z2 a Z3 - 

Místní vodovod k lokalitě  Z10  

Místní vodovod k lokalitě  Z1 a Z15 - 

STL plynovod k lokalitě Z7 a Z11              - 

STL plynovod k lokalitě Z2 a Z3 - 

STL plynovod k lokalitě  Z1 a Z15 - 

Úprava vedení VN 22 kV v severní části obce - 

 

II))  VVYYMMEEZZEENNÍÍ    PPLLOOCCHH  AA    KKOORRIIDDOORRŮŮ,,  VVEE  KKTTEERRÝÝCCHH  JJEE  PPRROOVVĚĚŘŘEENNÍÍ  

ZZMMĚĚNN  JJEEJJIICCHH  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  ÚÚZZEEMMNNÍÍ    SSTTUUDDIIÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKOOUU  PPRROO  

RROOZZHHOODDOOVVÁÁNNÍÍ,,  AA  DDÁÁLLEE  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ  LLHHŮŮTTYY  PPRROO  PPOOŘŘÍÍZZEENNÍÍ  

ÚÚZZEEMMNNÍÍ  SSTTUUDDIIEE,,  JJEEJJÍÍ  SSCCHHVVÁÁLLEENNÍÍ  PPOOŘŘIIZZOOVVAATTEELLEEMM  AA  VVLLOOŽŽEENNÍÍ  

DDAATT  OO  TTÉÉTTOO  SSTTUUDDIIII  DDOO  EEVVIIDDEENNCCEE  ÚÚZZEEMMNNĚĚ  PPLLÁÁNNOOVVAACCÍÍ  

ČČIINNNNOOSSTTII  
 

Pro celou plochu Z3 je stanovena podmínka na vypracování územní studie, která 
stanoví charakter využití území. 

 

JJ))  SSTTAANNOOVVEENNÍÍ    ZZMMĚĚNN  VV  ÚÚZZEEMMÍÍ  ((EETTAAPPIIZZAACCII))  
 

Plochy pro bydlení jsou rozděleny do dvou etap:  
 
1. etapu tvoří : 
Z1, Z2, cca ½ plochy Z3 blíže k části Vilémov, ucelené území podél komunikace 
z plochy Z4, část plochy Z8 (cca ½) obsluhovaná ze záhumenní komunikace, Z9, 
Z10, Z11, Z13, Z14, Z15 
 
2. etapu tvoří: 
cca ½ plochy Z3 blíže k části Prátná, část plochy Z4, Z7, část plochy Z8 (cca ½) 
obsluhovaná z hlavní komunikace, Z12. 

 
 

KK))  ÚÚDDAAJJEE  OO  PPOOČČTTUU  LLIISSTTŮŮ  ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU  AA  PPOOČČTTUU  VVÝÝKKRREESSŮŮ  

KK  NNĚĚMMUU  PPŘŘIIPPOOJJEENNÉÉ  GGRRAAFFIICCKKÉÉ  ČČÁÁSSTTII  
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B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
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