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1. Úvodní část 

 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, 

jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit 

k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro účely Územního plánu obce Bílsko. 

 

2. Charakteristika ZPF v řešeném území 

2.1. Klimatické poměry 

Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti (v její variantě MT 11). Řešené území je chara-

kteristické dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a 

mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Některé další vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 1: Vybrané charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí 

 MT 11 

počet letních dnů 40 – 50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10°c a více 140 – 160 

počet mrazových dnů 110 – 130 

počet ledových dnů 30 – 40 

průměrná teplota ledna -2 - -3 

průměrná teplota července 17 – 18 

průměrná teplota dubna 7 – 8 

průměrná teplota října 7 – 8 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

srážkový úhrn za vegetační období 350 – 400 

srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

počet dnů zamračených 120 – 150 

počet dnů jasných 40 – 50 

 

Tab. 2: Vysvětlivky k tab. č. 1 

letní den t
max 

 25 °C zimní období měsíce  X - III 

mrazový den t
min 

-0,1 °C jasný den N
d 
2/10 

ledový den t
max

   -0,1 °C zamračený den N
d 
 8/10 

vegetační období měsíce IV - IX Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy 

 

Sluneční záření a oblačnost 

Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem hodnoty 3800 MJ.m
-2

. Průměrná roční 

oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6,8, přičemž nejvyšší oblačnost 

pozorujeme v prosinci, nejnižší v srpnu. 
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Teplota vzduchu 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje těsně pod hodnotou 8 ºC. Nejchladnějším měsícem je 

leden, nejteplejším červenec. 

Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu 

Průměrná denní teplota vzduchu 0 ºC charakterizuje nástup a 0 ºC konec zimy.V průměru zde 

začíná zima začátkem první prosincové dekády a končí koncem února. 

Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara a 

konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5 ºC a vyšší. V řešeném území začíná 

koncem března a končí začátkem listopadu. 

Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10 ºC a více začíná v řešeném území na 

přelomu dubna a května a končí začátkem první dekády října. 

Průměrnou denní teplotou 15 ºC a více je určeno letní období. To zde začíná na přelomu května a 

června a končí koncem srpna. 

Vlhkost vzduchu 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 79 %, přičemž nejvyšších 

hodnot dosahuje v listopadu až v prosinci, nejnižších v dubnu až v květnu. 

Atmosférické srážky 

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují těsně pod hodnotou 600 mm, přičemž nejvíce srážek 

spadne v červenci, nejméně obvykle v únoru. Roční srážkové úhrny překročené s pravděpodobností 

1% se pohybují pod hodnotou 900 mm. 

Vítr 

Co se týká převládajících větrů, převahu mají směry ze severozápadního kvadrantu. 

Mezoklimatické poměry 

Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty vzduchu. 

 

2.2. Geologické poměry  

Geologický podklad řešeného území je budován výhradně paleozoickými sedimenty, a to 

sedimenty spodnokarbonskými. 

Spodní karbon je zde vyvinut v břidličnato-drobovém neboli kulmském vývoji. Kulmské sedimenty 

představují mohutný flyšový komplex spojený s vývojem variského pohoří. S podložním devonem 

bývá většinou spojen přechody, hranice mezi devonem a karbonem však není všude shodná se změnou 

sedimentace. Ve spodní části těchto vrstev převažují slepence, droby a břidlice. Polymiktní slepence 

mají valouny od velikosti hrachu do velikosti slepičího vejce. Ojediněle byly zjištěny i valouny do 15 

cm průměru. Valouny tvoří žilný křemen, devonské břidlice, fylity, kvarcity, diabasy, kulmské droby a 

břidlice, ruly. Droby jsou šedé, s nádechem do zelena, hrubě až jemně zrnité. Dosahují mocnosti 30 

cm. Břidlice jsou šedé, rovněž s nádechem do zelena, proměnlivě písčité, někdy laminované, 

destičkovité, místy roubíkovité. Poměr psamitů a psefitů je proměnlivý. Vyšší část těchto vrstev je jako 

předchozí složena ze slepenců, drob a břidlic. Slepence v čočkách obsahují valouny až decimetrových 

velikostí (ruly, žuly, křemenné porfyry, křemenec, žilný křemen, buližníky s radio-láriemi, fylity, 

droby, vzácně vápence, granulity, amfibolity, diority). Slepence jsou drobové, droby jsou šedé až 

černé. Břidlice jsou tmavošedé až černé, velmi jemně slídnaté. Odlučné plochy jsou nerovné, 

uzlíkovité, rozpad destičkovitý, roubíkovitý nebo lupenitý. Ojediněle vystupují v břidlicích tvrdé 
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vejčité konkrece. Masivní nevrstevnaté droby, místy s vložkami slepenců, nacházíme především v 

severovýchodní části řešeného území (trať Šibenice). 

Pleistocenní uloženiny řešeného území náleží především typu fluviálnímu (náplavy vodních toků). 

Dále jsou to sedimenty eolické a svahové. 

K holocenním sedimentům zde patří uloženiny údolních niv, svahových sutí a hlín, které vznikly na 

sedimentech pleistocenních. 

 

2.3. Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek a kol., 1987) leží řešené území v geomorfologické 

provincii Západní Karpaty Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) leží řešené 

územé na styku dvou geomorfologických provincií (Česká vysočina a Západní Karpaty). Regionální 

členění reliéfu ukazuje následující přehled : 

Provincie: Česká vysočina 

Tab. 3: Geomorfologické regionální členění reliéfu 

Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Krkonošsko-

jesenická 
Jesenická 

Zábřežská 

vrchovina 

Bouzovská 

vrchovina 

Ludmírovská 

vrchovina 

 

Jedná se o zde o plochou členitou vrchovinu prořezanou většinou úzkými údolími , v řešeném 

území se zbytky zarovnaných povrchů. 

 

2.4. Hydrologické poměry 

2.4.1. Podzemní vody 

Řešené území je na podzemní vody prosté chudé, protože je budováno téměř nepropustnými 

horninami. Vydatnější zdroje podzemních vod jsou vázané na sutě a málo mocné vrstvy rozpukaných 

pískovců. Zásoby podzemních vod jsou zde doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují v březnu 

až dubnu, nejnižší v říjnu až v listopadu.  

Průměrný specifický odtok podzemních vod je nižší než 1 l.s
-1

. km
-2

. Méně významné jsou v 

řešeném území vody minerální. 

2.4.2. Povrchové vody 

Západně od Bílska pramení vodohospodářsky významný vodní tok Blata, který protéká po západní 

hranici řešeného území a po 45 km ústí zprava do Moravy u Lobodic (průměrný průtok u ústí činí 0,62 

m
3
.s

-1
). Dále řešeným územím protéká potok Cholinka, která po 20 km ústí zprava do Moravy u 

Sedliska (průměrný průtok u ústí činí 0,26 m
3
.s

-1
). 

Všechny vodní toky mají rozkolísaný průtok, poněvadž retenční schopnost povodí je poměrně 

nízká. Současně s odtokem vod z území dochází v členitějším terénu i ke značné půdní erozi. 

Specifický odtok povrchových vod se pohybuje v rozmezí 4 až 6 l.s
-1

.km
-2

. V hydrologické bilanci 

převažuje výpar nad odtokem (poměr přibližně 4 : 1). 

Řešené území můžeme přiřadit k oblastem se středně velkým vodohospodářským potenciálem. 
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2.5. Půdní poměry 

Podkladem pro určení pedologických poměrů se staly mapy bonitovaných půdně ekologických 

jednotek (BPEJ) a komplexní průzkum půd z roku 1962. V následujícím textu jsou uvedeny základní 

pojmy klasifikační soustavy bonitace. 

HPKJ - Hlavní půdně klimatická jednotka 

Je nejvyšší taxonomická jednotka soustavy, která je charakterizována kombinací ekologicky 

podobných typů a subtypů, půdních substrátů, zrnitostí, vláhového režimu a klimatu. Vzniká kombi-

nací klimatického regionu a hlavní půdní jednotky. Faktory sklonitosti, expozice, skeletovitosti a 

hloubky půdy rozčleňují HPKJ a BPEJ. 

BPEJ - Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Je základní oceňovací a mapovací jednotkou bonitační soustavy. Vlastnosti BPEJ jsou určeny 

hlavní půdně klimatickou jednotkou rozšířenou o charakteristiky sklonitosti, skeletovitosti, hloubky 

půdního profilu a expozice podle dohodnutých kritérií. BPEJ zahrnuje plochy s přibližně shodnou 

kvalitou půdy. 

 

Vedle těchto bonitačních kategorií existují další, které sice nemají samostatný význam v bonitační 

soustavě, ale jsou však potřebné pro vytváření samostatných bonitačních kategorií. Jsou to: 

KR - Klimatický region 

zahrnuje území s obdobnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. 

Klimatické regiony byly zpracovány výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu. 

HPJ - Hlavní půdní jednotka 

je syntetická agronomizovaná jednotka, charakterizovaná genetickým půdním typem, subtypem, 

geologickým substrátem a zrnitostí. Hlavní půdní jednotka vyjadřuje tedy základní vlastnosti půdy 

včetně určitého charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 

a) Podíl půdních substrátů na vývoji půd v řešeném území 

Nivní uloženiny 

Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Složení sedimentů je závislé na petrografickém složení a 

stavbě celého povodí nad daným místem. Nivní uloženiny jsou zde vápnité i nevápnité. 

Kulmské sedimenty 

Většinou se na takovémto podkladu vyvinuly vysychavé půdy se slabě kyselou reakcí. V půdách 

jsou všeobecně rozšířeny pískovcové úlomky a půdy mají horší chemické i fyzikální vlastnosti. Povaha 

zvětralin je rovněž rozmanitá (písčitá až jílovitá). 

Sprašové hlíny 

Je to nezpevněný sediment velmi podobný spraši. Vzniká obvykle vyluhováním CaCO3 ze spraše 

působením srážkové vody za vzniku jílu. 

b) Půdní typy 

Největší plochu řešeného území zaujímají hnědé půdy, často s mírně kyselou reakcí. Menší 

zastoupení mají i hnědozemě (degradované) a nivní půdy (většinou oglejené). 
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2.6. Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

V k.ú. Bílsko jsou zastoupeny tyto BPEJ: 

 

3.08.40 (IV), 3.08.50 (IV), 3.10.00 (I), 3.10.10 (II), 3.11.00 (II), 3.11.10 (III), 3.12.00 (III), 3.12.10 

(III), 3.26.01 (IV), 3.26.04 (IV), 3.26.14 (IV), 3.37.16 (V), 3.40.78 (V), 5.11.00 (I), 
 

Pozn. V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle Metodického pokynu MŽP čj. OOLP/1067/96 

Tab. 4: Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

08 
Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší 

svažitosti, středně těžké 

10 
Hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší 

spodinou, s příznivým vodním režimem 

11 
Hnědozemě typické, černozemní, vč. slabě oglejených forem na sprašových hlínách, středně těžké s 

těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí 

12 

Hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, vč. slabě oglejených forem 

na svahových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vláhové poměry jsou příznivé, ve spodině se 

projevuje místy převlhčení forem na spraši, středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním 

režimem 

26 
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích, 

zpravidla středně těžké, štěrkovités dobrými vláhovými poměry 

37 
Mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v 

hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) 

40 
Svážité půdy (nad 12 ) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a 

kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách 

 

2.7. Zastoupení druhů pozemků v řešeném území 

Převážná část řešeného území se nalézá v bezlesí, s dominantním zastoupením velkovýrobně 

obhospodařovaných ploch orné půdy. Stejně jako lesy se zde louky, až na menší plochy trvalých 

travních porostů v záhumenkovém hospodářství (drobná držba) vyskytují pouze v omezené míře. 

 

Tab. 5: Zastoupení jednotlivých ploch k  17.11.1999 

Druh půdy Výměra v ha 

Orná půda 275,0120 

Zahrady 9,6651 

Sady 15,4691 

Louky 0,0440 

Pastviny 1,3892 

ZPF celkem 301,5794 

Lesy 48,0298 

Rybníky a ostatní vody 0,0000 

Zastavěné plochy 5,0499 

Ostatní plochy 16,9133 

celková výměra 371,2339 
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Graf 1: Zastoupení jednotlivých ploch v k.ú. Bílsko 
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2.8. Biogeografické poměry 

Dle Biogeografického členění České republiky (Culek a kol., Enigma, Praha 1996) biogeograficky 

leží celé řešené území v podprovincii hercynské, v biogeografickém regionu drahanském (1.52). 

Obraz původního rostlinného krytu je dán především jeho geografickou polohou. V rekonstru-

ovaném vegetačním krytu převládá třetí vegetační stupeň. 
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3.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na životní prostředí 

 

Životním prostředím je vše, co vytváří podmínky existence organismů včetně člověka a je předpo-

kladem jejich dalšího vývoje. Jeho kvalita je dána proporcionálním stavem mezi biotickými a abiotic-

kými prvky krajiny, jejichž hlavními složkami jsou ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosy-

stémy a energie. Optimální podmínky využívání území by měly směřovat hlavně k jeho ekologické 

stabilitě, únosnému zatížení území, trvale udržitelnému rozvoji, ochraně přírodních zdrojů, k zamezo-

vání znečišťování a poškozování životního prostředí a k jeho ochraně. životního prostředí 

 

3.1. Čistota ovzduší, exhalace a emise 

Olomoucký kraj má Nařízením Olomouckého kraje ze dne 30.9.2004 schválený Program snižování 

emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje. Obec Bílsko se nenachází v oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší. Z výše uvedeného programu nevyplývají pro řešené území obce Bílsko 

žádné požadavky na řešení nebo zapracování. 

3.1.1. Ovzduší 

Na jihovýchodním okraji obce se nachází větší zdroj znečišťování ovzduší, jímž je areál živočišné 

výroby specializované na chov vepřů (a skotu). Pro zlepšení kvality ovzduší bude třeba přísné 

dodržování technologické kázně při nakládání s živočišnými odpady. Z propočtů i z grafického vyjá-

dření je zřejmé, že vypočtená ochranná pásma chovu hospodářských zvířat nezasahují stávající ani 

navrženou obytnou zástavbu. V ochranném pásmu nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadují-

cích hygienickou ochranu (školská a dětská za-řízení, obytné budovy a budovy sloužící k zdravot-

nickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům). V grafické části územního plánu je 

vyznačena plocha, ochrany okolí areálu výroby s doporučením vyhlášení ochranného pásma. Další 

návaznosti, tj. vyhlášení OP územním rozhodnutím a případné řešení majetkoprávních vztahů 

k ochrannému pásmu, spadá do kompetence příslušného stavebního úřadu 

Dalšími místním zdroji znečištění jsou lokální topidla na tuhá paliva, která by měla být v budoucnu 

převedena na zemní plyn 

3.1.2. Emise 

Negativní vlivy z vytápění by měly být řešeny převedením převážné většiny stávajících zdrojů, 

užívajících k vytápění pevná paliva, na zemní plyn.  

Protože se v severní části obce nachází areál živočišné výroby bude nutno pro zajištění ochrany 

životního prostředí a pro zamezení výskytu eventuálních hygienických závad, učinit tato opatření:  

 ochranná provozní opatření, např. zákaz manipulace s výkaly za nepříznivé meteorologické situace 

 situování vhodných bariérových objektů mezi objekty chovu zvířat a obytnou zástavbu 

 dodržování organizace hygieny provozu aj. 

 ukončení provozování živočišné výroby a umístění neobtěžujících a nerušících výrobních provozů 

3.2. Ochrana před hlukem 

Přestože nelze vypočítat hluk ze silniční dopravy (nejsou známy hodnoty dopravní zátěže) lze říci 

na základě průzkumu v terénu, že hlukové hladiny na fasádách domů nedosahují limitní hranice. 
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3.3. Ochrana vod 

Pro zlepšení kvality vodních toků a ploch bude třeba provést tato navržená opatření: 

 dobudování kanalizační sítě a odvedení splaškových vod na navrženou čistírnu odpadních vod 

s vyloučením vypouštění odpadních vod do vodotečí 

 provedení revitalizace nejvíce poškozených úseků vodních toků, včetně vytvoření chybějících 

liniových prvků podél vodotečí, které jsou prvky lokálního územního systému ekologické stability 

nebo součástí doprovodné břehové zeleně 

 nepřipouštět likvidaci liniové ani plošné doprovodné zeleně, která zvyšuje samočisticí schopnost 

vodních toků 

 respektování ochranných pásem vodních zdrojů, zvláště ve vztahu k intenzivními zemědělské 

výrobě (hnojení) 

Při vlastní realizaci zástavby je nutno uplatňovat zásady moderních přístupů v odvodnění 

urbanizovaných území a to : 

 snižování množství srážkových vod odváděných kanalizací (redukce zpevněných ploch, tvorba 

„zelených“ ploch s cílem umožnit v maximální možné míře zasakování neznečištěných srážkových 

vod – dotace podzemní vody) 

 snižování odběru podzemních a povrchových vod (větší využívání dešťové vody) 

 snižování znečištění vypouštěného do povrchových vod (přehodnocení parametrů odlehčovacích 

komor na kanalizačních stokách, využívání vyčištěných odpadních vod) 

 

3.4. Ochrana přírody 

Pro zajišťování důsledné ochrany přírody je třeba vycházet ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném 

znění. V řešeném území k.ú. Bílsko bude nezbytné: 

 ochrana stávajících prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) 

 celkové zvyšování ekologické stability území, a to zejména na plochách, které jsou využívány pro 

intenzívní zemědělskou výrobu 

 intenzifikační zásahy do zemědělského půdního fondu je nutno řešit s ohledem na ekologickou 

rovnováhu prostředí a charakter celého území 

 provádět důslednou ochranu dřevin a zeleně rostoucí mimo les, nepřipouštět likvidaci náletových 

remízků, břehové a doprovodné zeleně, mezních porostů apod. 

 zabraňovat vodní a větrné erozi zakládáním protierozních opatření a výsadbou větrolamů  

 protierozní opatření a účelové komunikace budou podrobně řešeny v komplexních pozemkových 

úpravách 

 veškeré zásahy a investiční záměry mimo souvisle zastavěné území předkládat k posouzení orgá-

nům ochrany životního prostředí 

 likvidaci komunálního odpadu realizovat organizovaným svozem na centrální skládku v rámci 

svozové oblasti 

 respektovat stávající ochranná pásma, zvláště s ohledem na nově umisťovanou bytovou výstavbu 

 nakládání s nebezpečným odpadem řešit v souladu s obecně závaznou vyhláškou. 
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4. Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí 

4.1. Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí ze ZPF 

4.1.1. Bydlení 

a) Navržené lokality bydlení 

V současnosti má Bílsko vyčerpány téměř veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových jedno-

tek. Pro obec nebyla dosud zpracována žádná územně plánovací dokumentace ani technická příprava 

dílčích lokalit. Vzhledem k tomu, že stávající bytový fond prakticky není dostupný pro nové zájemce, 

bude stabilizace nového obyvatelstva závislá právě na nové výstavbě bytů.  

b) Lokalizace navržených ploch 

Nová výstavba, navržená v územním plánu, je směřována jednak do proluk ve stávající zástavbě 

Bílska (lokality B1, B2, B5), jednak na její západní (lokality B3, B4, B 9) a jihovýchodní okraj 

(lokality B6, B7 a B8). Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v 

části starší zástavby, která může být rekonstruována a modernizována. 

Tab. 6: Navržené plochy bydlení 

Poř. č. Označení Plocha Lokalita Funkce Počet RD 
1
 

1 B 1 0,111 Západ Bi
2
 1 

2 B 2 0,098 Západ Bi 1 

3 B 3 0,212 Západ Bi 1 

4 B 4 0,486 Západ Bi 4 

5 B 5 0,109 Západ Bi 1 

6 B 6 1,102 Jihovýchod Bi 10 

7 B 7 0,421 U farmy Bi 4 

8 B 8 0,462 Severovýchod Bi 4 

9 B 9 1,309 Severozápad Br
3
 10 

 Celkem 4,310   36 

 

c) Zdůvodnění navrhovaných ploch pro bytovou výstavbu 

Řešení navrhuje značný počet územních rezerv pro bytovou výstavbu, který překračuje momen-tální 

potřebu. Je tomu tak z několika důvodů: 

 Navržené územní rezervy zcela jistě nebudou realizovány v návrhovém období ÚP (do r. 2015), 

jedná se tedy o koncepční rozvoj obce v horizontu cca 30 let. Obecně lze konstatovat, že výtěžnost 

navržených ploch v územních plánech se pohybuje cca okolo 20%. Územní plán tedy naznačuje 

hranice zastavitelnosti sídla v dlouhodobém horizontu. 

 Z celkové koncepce řešení je patrné, že právě tyto navržené plochy jsou pro bydlení vhodné, a to 

zejména ve vztahu k okolní zástavbě. 

 V současnosti není možno určit (přestože je navržena etapizace výstavby), v jakém pořadí budou 

jednotlivé lokality realizovány. V některých bude teprve nutné provést jak projekční (urbanistické 

                                                         
1
 Navrhované počty domů jsou pouze orientační  

2
 Plochy bydlení - individuální bydlení  

3
 Plochy bydlení - individuální bydlení v rozvojových lokalitách 
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zastavovací studie) tak inženýrskou přípravu (sítě) daných území, která dosud nemohla být prove-

dena, protože tyto plochy nebyly určeny k zastavění. 

 Plochy navrhované k bytové zástavbě nejsou určeny pouze pro obyvatele z Bílska, ale i pro zájemce 

z  okolí  

 Jako optimální cílová velikost Bílska je uvažováno sídlo s celkový počtem 300 obyvatel. 
 

4.1.2. Výroba 

V územním plánu je navržena pouze jedná nová výrobní plocha - na severozápadním okraji obce (ve 

výkresové části označená V1) navazující na stávající areál bývalého mechanizačního střediska určená 

pro rozvoj smíšených ploch výroby, výrobních služeb a občanské vybavenosti  

Tab. 7. Navržené plochy výroby 

Poř. č. Označení plocha v ha Funkce 

1 V 1 0,082 smíšená výroba a služby 

 Celkem 0,082  

 

4.1.3. Doprava 

V rámci nové obytné zástavby je navržena jedna plocha pro novou místní komunikaci (Do 1), která 

bude zajišťovat dopravní obsluhu navržené plochy bydlení B6. 

Tab. 8. Navržené plochy dopravy 

Poř. č. Označ. Plocha Druh komunikace Pro obsluhu lokality 

1 Do 1 0,089 místní komunikace B 6 

 Celkem 0,089   

 

4.1.4. Technická vybavenost 

Na jihovýchodním okraji obce je navržena plocha pro realizaci čistírny odpadních vod. 

Tab. 9. Navržené plochy technické vybavenosti 

Poř. č. Označ. Plocha Účel Pro obsluhu lokality 

1 Ti 1 0,100 ČOV Obec Bílsko 

 Celkem 0,100   

4.1.5. Zeleň  

V řešení jsou navrženy čtyři plochy pro izolační zeleň, oddělující navržené plochy bydlneí a areál 

zemědělské výroby na JV okraji obce.§ 

Tab. 10. Navržené plochy pro zeleň  

 Označení Účel Pro odclonění lokality plocha v ha 

1 Zi 1 izolační zeleň B6 0,158 

 Zi 2 izolační zeleň B7 0,162 

 Zi 3 izolační zeleň B8 0,185 

 Zi 4 izolační zeleň B8 0,153 

 Celkem   0,658 
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4.1.6. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V řešení je navrženo 5 ploch určených pro realizaci chybějících prvků ÚSES.  

Tab. 11. Navržené plochy pro ÚSES 

 Označení Lokalita – prvek plocha v ha 

1 USES 1 U potoka (LBC Nad Prátnou) 1,154 

2 USES 2 LBC Nad Prátnou  - LBC Červenice (LBK) - část 0,828 

4 USES 4 LBC Nad Prátnou  - LBC Červenice (LBK) - část 1,314 

4 USES 4 LBC Nad Prátnou  - LBC Červenice (LBK) - část 0,719 

3 USES 5 Červenice (LBC Červenice) 3,202 

 Celkem  7,217 

 

4.1.7. Celková bilance 

V následujícím textu je provedena sumární bilance navrhovaných ploch bez rozlišení, zda se jedná o 

zemědělský půdní fond nebo ostatní plochy. Podrobné vyhodnocení je v tabulkové části této přílohy. 

Tab. 12: Bilancované plochy záboru v k.ú. Bílsko dle jednotlivých funkčních ploch 

 Bydlení výroba doprava tech. infr. izolační zeleň USES 

1 0,111 0,082 0,089 0,100 0,158 1,154 

2 0,098    0,162 0,828 

3 0,212    0,185 1,314 

4 0,486    0,153 0,719 

5 0,109     3,202 

6 1,102      

7 0,421      

8 0,462      

9 1,309      

 4,310 0,082 0,089 0,189 0,658 7,217 

 

Tab. 13: Celková plocha záboru v k.ú. Bílsko 

Druh funkční plochy Plocha záboru 

Bydlení 4,310 

Výroba 0,082 

Doprava 0,089 

Technická infrastruktura 0,100 

Zeleň 0,658 

USES 7,217 

Celkem 12,456 

 

4.2. Souborné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond 

vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. 
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4.2.1. Grafické znázornění záboru ZPF 

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je znázorněno ve výkrese 07 

„Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PUPFL“ v měřítku 1:5000 

4.2.2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch 

Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, 

půdně ekologických jednotek a do tříd ochrany ZPF jsou obsaženy v tabulkové části této přílohy 

4.2.2.2. Údaje o investicích do půdy 

V řešeném území byly po r. 1945 provedeny investice do půdy, jimiž bylo odvodnění pozemků. 

Navržené řešení se nedotýká provedených investic do půdy. 

4.2.2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby 

V katastru obce Bílsko v současnosti hospodaří Zemědělské družstvo Senice na Hané. V řešeném 

území se nacházejí pouze jedno zařízení zemědělské prvovýroby (jímž je farma živočišné výroby 

Bílsko. Farma je situována na jihovýchodním okraji Bílska v návaznosti na zastavěné obytné území 

obce. Hlavní vjezd je ze zpevněné účelové komunikace, která je připojená na silnici III/373 13 a 

zároveň tvoří západní hranici farmy. Z jihozápadní strany je farma ohraničena bezejmenným pravo-

stranným přítokem Blaty. Ostatní území farmy navazuje na polní plochy. Areál je poměrně dobře 

využíván, stávající funkční (zastájené) objekty jsou v dobrém technickém stavu. 

a) Charakteristika farmy ZV 

a) Stájové objekty (sOCHZ) 

 Objekt č. 1: porodna prasnic- kapacita 100 ks (plný zástav), ustájení stelivové, odvoz mrvy mimo 

farmu 

 Objekt č. 2: výkrmna prasat - kapacita 600 ks (plný zástav), ustájení bezstelivové, kejda, jímka 

s uskladňovací kapacitou 3-4 měsíce 

 Objekt č. 3: kravín - kapacita 150 ks skotu (v současné době nezastájen), ustájení stelivové, odvoz 

mrvy mimo farmu 

b) Pomocné objekty živočišné výroby 

 Objekt č. 4: jatka (u kravína) s kapacitou porážených zvířat 20 ks vepřů (den nebo cca 3 ks/den 

skot; odpad do kontejneru s pravidelným odvozem mimo farmu) 

 Objekt č. 5: granulační linka krmiv se skladem obilí 

 Objekt č. 6: posklizňová linka na obilí 

 Objekt č. 7: sklad slámy (otevřená kůlna) 

 Objekt č. 8: mostní váha (2 kanceláře + soc. zařízení) 

 Objekt č. 9: vodárna 

V jihozápadní části (pod kravínem) je volná plocha pro možný záměr dostavby zemědělského 

objektu pro živočišnou výrobu (skot, prasata). Počet zaměstnanců na farmě 7. 

b) Stanovení ochranného pásma CHHZ 

Zemědělský areál nemá dosud vyhlášeno ochranné pásmo. Pro účely zpracování územního plánu 

bylo vypočteno OP ve 3 variantách, které jsou znázorněny v grafické části dokumentace 
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 Pro současné stavy zvířat (100 ks prasnic + 600 ks vepřů). Výsledné OP tvoří obalová křivka 

jednotlivých kružnic opsaných od emisních středů (rOPA = 199 m, rOpB = 167 m, rOPC = 167 m) 

 Pro kapacity stávajících stájí (100 ks prasnic + 600 ks vepřů + 150 ks skotu). Výsledné OP tvoří 

obalová křivka jednotlivých kružnic opsaných od emisních středů (rOPA = 219 m, rOpB = 184 m, 

rOPC = 182 m) 

 Pro výhledové maximální stavy zvířat (100 ks prasnic + 600 ks vepřů + 150 ks skotu + 100 ks 

vepřů). Výsledné OP tvoří obalová křivka jednotlivých kružnic opsaných od emisních středů (rOPA 

= 230 m, rOpB = 193 m, rOPC = 191 m) 
 

Na základě výpočtů a dle grafického vyjádření rozsahu OP chovu hospodářských zvířat (CHHZ) lze 

konstatovat, že současný chov (s průměrnými stavy zvířat) i výhledový chov (s maximálními stavy 

zvířat) na farmě v Bílsku by neměl narušovat životní prostředí obce. Z tohoto důvodu byly mezi 

farmou živočišné výroby a navrhovanou bytovou zástavbou navrženy plochy izolační zeleně. Další ná-

vaznosti, tj. vyhlášení OP územním rozhodnutím a případné řešení majetkoprávních vztahů k ochran-

nému pásmu, spadá do kompetence příslušného stavebního úřadu. V pásmu hygienické ochrany nelze 

povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školská a dětská zařízení, obytné 

budovy a budovy sloužící k zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům). 

4.2.2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny  

Bílsko leží v Ludmírovské pahorkatině, která je součástí Zábřežské vrchoviny. Území je tvořeno 

plochou členitou vrchovinu prořezanou většinou úzkými údolími se zbytky zarovnaných povrchů. 

Územím neprotéká žádná řeka. Západní hranici katastrálního území vymezuje říčka Blata, pod 

zastavěným územím obce, ve směru severozápad - jihovýchod protéká bezejmenný levostranný přítok 

Blaty a část severní hranice katastrálního území obce Bílsko tvoří vodní tok Cholinka, který je 

pravostranným přítokem Moravy.  

Katastrální území má rozlohu 275 ha, přičemž orná půda zaujímá téměř tři čtvrtiny (74%) výměry. 

Vzhledem k tomu, že lesní plochy zaujímají pouze 13 % z celkové výměry (48 ha), jsou svou velikostí 

a hospodářským využitím nepříliš významné. Mají však krajinotvorný a ekostabilizační význam 

Celkově lze krajinu charakterizovat jako typ krajiny antropogenní - značně ovlivněné člověkem. 

Řešené území je možno z hlediska ekologické stability charakterizovat jako velmi málo ekologicky 

stabilní. V samotném katastrálním území se nacházejí pouze dva menší segmenty trvalých lesních 

porostů - na západním okraji k.ú. je to výběžek rozsáhlejších lesních porostů, které zde přecházejí z 

k.ú. Loučka a na severovýchodním okraji segment Šibenice, ze severní strany ohraničený potokem 

Cholinkou. Lesy jsou tvořeny převážně smrkovými monokulturami, doplněnými listnatými dřevinami, 

které se však nevyznačují vysokou ekologickou stabilitou (ES = 3). Jedinými kvalitnějšími segmenty v 

území jsou břehové porosty v nivě potoka Cholinky na severu k.ú. a podél potoka Blaty na západním 

okraji katastru. Zbývající část katastrálního území, se na rozdíl od výše zmíněných lesních segmentů 

vyznačuje nízkou ekologickou stabilitou, a to zejména v důsledku rozsáhlých ploch orné půdy s 

minimem trvalých travních porostů. Louky se v zde prakticky nevyskytují, pouze na jihovýchodním 

okraji k.ú. je malá výsušná loučka. Orná půda, která je zde dominantně zastoupena, vytváří rozsáhlé 

celky, na některých místech erozně ohrožené. Ekologická stabilita výše uvedených ploch přechází od 

stupně 1 - velmi malá (plochy orné půdy) až malá - 2, přes stupeň 3 - středně stabilní (louky, liniová 

dřevinná společenstva), až po velmi stabilní - stupeň 4 (doprovodná břehová zeleň). Nejstabilnější 

společenstva - stupeň 5 - se v řešeném území nenacházejí.  

Segmenty doprovodné břehové zeleně se vyznačují značnou druhovou pestrostí (diverzitou) s prů-

měrnou ekologickou. stabilitou 3 - 4 (středně až velmi stabilní). Ekologická stabilita okrajů těchto 

segmentů ( ekotonů ) je však na některých místech snižována splachy z intenzívně obhospodařova-ných 

zemědělských pozemků, což se místy projevuje eutrofizací vodních toků. 

Uprostřed řešeného území se nachází i vlastní sídelní útvar. Jedná se o urbanizované plochy s větším 

či menším zastoupením zeleně, případně o plochy bez vegetace, které je možno charakterizovat jako 
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plochy ekologicky málo stabilní až nestabilní ( stupeň 1 - 0 ). Tyto plochy přecházejí v zeměděl-sky 

velkovýrobně obhospodařované plochy orné půdy. 

Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny nejsou v řešeném území příliš dobré 

podmínky, a to hlavně v důsledku vysokého zastoupení ploch orné půdy a malého zastoupení lesních 

ekosystémů, což zatím neumožňuje vytvoření spojité sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a 

jejich propojení s ekologicky stabilními lesními společenstvy. Celkově lze hodnotit řešené území jako 

málo ekologicky stabilní a krajinu lze charakterizovat jako typ krajiny antropogenní - silně ovlivněné 

činností člověka. 

S výjimkou trasování lokálního biokoridoru jižně od obce nedojde k narušení integrity honů orné 

půdy. 

4.2.2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území  

Ve výkresech č. 02 - Hlavní výkres, 07 - Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL a 08 Limity využití území 

je vyznačena hranice katastrálního území obce Bílsko. 

4.2.2.6. Zdůvodnění navrženého řešení 

Navržené plochy určené pro bytovou výstavbu, výrobu a technickou infrastrukturu vycházejí z 

koncepce urbanistického řešení celého sídla, závazných územně technických a plánovacích podkladů 

(VÚC, Generel a ÚTP, ÚSES, apod.) a z požadavků dotčených orgánů a organizací. Navrhované 

plochy a trasy technické infrastruktury vycházejí z technických parametrů a není možno zvolit 

alternativní řešení. V řešení nejsou, v souladu s platnou legislativou, navrženy žádné výhledy. 

Obec Bílsko má v současnosti téměř vyčerpány veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových 

jednotek. Přitom je ze strany potenciálních stavebníků zájem o výstavbu v obci. Bydlení je spolu 

s možnostmi pracovních příležitostí a nabídky občanského vybavení jedním z nejdůležitějších 

stabilizačních faktorů obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že stávající bytový fond není dostupný (nebo je 

jen obtížně dostupný) pro nové zájemce, bude stabilizace nového obyvatelstva závislá právě na nové 

výstavbě bytů a nabídce pracovních příležitostí. 

Vzhledem k tomu, že se celé zastavěné území nachází v I. třídě ochrany ZPF (BPEJ 3.10.00), bude 

výsledné řešení nutným kompromisem mezi záborem vysokobonitního zemědělského půdního fondu 

(viz přiložený kartogram) a možným rozvojem obce. V případě zásadního nesouhlasu orgánů ochrany 

ZPF s novými zábory ZPF, nebo při nedostatečně velkých plochách možných záborů, hrozí nebezpečí 

postupného útlumu (případně zastavení) výstavby. 

Podrobné zdůvodnění navrhovaných lokalit je uvedeno v kapitolách 4.1.1. až 4.1.6 této části ÚPN. 

4.2.2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, 

hranice pozemkové držby 

Ve výkresové části dokumentace jsou znázorněny hranice současně zastavěného území obce a 

navržená hranice zastavitelného území obce. v Hlavním výkresu jsou zároveň znázorněny jednotlivé 

druhy držby ZPF: velkovýrobně obhospodařované plochy (orná půda) a drobná držba (maloplošné 

zahrady, sady, záhumenky - orná půda, louky, apod.). 

Ve výkresech č. 02 - Hlavní výkres, 03 - Regulační výkres, 04 - Doprava, energetika a spoje a 07 

Vyhodnocení záboru ZPF jsou vyznačeny trasy základních zemědělských účelových komunikací, ve 

výkresech č. 01, 02, 03, 07 a 08 jsou vyznačeny plochy zájmů ÚSES (biocentra, biokoridory, 

interakční prvky). 
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4.2.3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 

V řešeném území k.ú. Bílsko se nenacházejí žádné plochy dobývacích prostorů nebo chráněných 

ložiskových území 
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6. Vyhodnocení záboru PUPFL 

 

6.1. Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

V katastrálním území obce Bílsko se podle sumárního výpisu za katastrální území nachází pouze 48 

ha trvalých lesních porostů - pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), což představuje pouze 

cca 13 % celkové výměry. Jedná se o části rozsáhlejších lesních segmentů na západním a severo-

východním okraji katastrálního území.  

V k.ú. Bílsko se nenachází žádné lesní účelové zařízení. Na plochách pozemků určených k plnění 

funkcí lesa se nenacházejí žádné objekty individuální rekreace. 

 

6.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

Ve výkresové části v Hlavním výkresu byly na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

vyznačeny nejdůležitější zpevněné účelové lesní komunikace, prvky ÚSES (biocentra,. biokoridory). 

Hranice lesní půdy jsou ověřené s LHP a jsou vyznačeny v grafické části dokumentace. 

V územním plánu je navrženo zalesnění některých ploch. Jedná se výhradně o plochy prvků územ-

ního systému ekologické stability (ÚSES). Návrhem územního plánu nedojde k záboru PUPFL ani 

jinému dotčení trvalých lesních porostů. 

Ochranné pásmo lesních porostů je 50 m od okraje lesa. V ochranném pásmu není navržena žádná 

výstavba. Pozemky, které leží v tomto ochranném pásmu budou využívány stávajícím způsobem, tj. 

převážně jako zemědělský půdní fond. 
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