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Ú V O D 

 
a) Základní údaje 

 
Předcházející stupně územně plánovací dokumentace - tj. průzkumy 

a rozbory a koncept - obce Senice byly zpracovány společně i pro 

integrované obce Odrlice, Senička, Cakov a Vilémov. 

Průzkumy a rozbory pro ÚPnSÚ byly zpracovány ve Stavoprojektu v 

r. 1986 na základě objednávky ONV Olomouc - odboru územního 

plánu. 

Závěry této akce byly podkladem pro vznik územních a 

hospodářských zásad. 

ÚHZ byly schváleny radou ONV v Olomouci v říjnu 1986 a byly 

závazným materiálem při zpracování konceptu ÚPnSÚ Senice na Hané 

a integrované obce Odrlice, Senička, Cakov a Vilémov. 

Koncept byl vypracován v r.1989. Byl projednáván v obcích v r. 

1990-91. Na základě požadavků obcí vzhledem k novým společensko-

ekonomickým podmínkám zadal OkÚ Olomouc v r. 1993 Stavoprojektu 

a.s. Olomouc zpracování aktualizace konceptu již samostatně pro 

obce Vilémov, Senička a Senice na Hané spolu s Cakovem a 

Odrlicemi. Aktualizovaný koncept obce Senička byl dokončen v 

březnu 1995. Na základě jeho projednání vypracoval RRR OkÚ 

Olomouc Souborné stanovisko, které bylo v srpnu 1996 schváleno. 

Na základě jeho závěrů je zpracován územní plán obce Senička. 

 



 
b./ Zhodnocení předcházející územně plánovací dokumentace 

a použitých podkladů 

 
-Směrný územní plán z r. 1973 zpracovaný pro všechny výše 

uvedené obce (zpracovatel STP Olomouc); byl schválen pro 

navrhované období do r. 1985. 

- návrh VÚC OA 

- lokální ÚSES 

- seznam památek dle Památkového ústavu v Olomouci 

- vyhláška ministerstva kultury o vyhlášení Seničky, jako 

Památková zóna z 22.9.1995 

- mapa radonového rizika 

- program odpadového hospodářství, dle ref.ochrany přírody 

OkÚ Olomouc 

- turistické mapy 

- statistické lexikony 

- podklady mapové (základní mapa 1:10000, 1:5000,1:50000) 

mapa evidence nemovitostí 

Návrh respektuje řešení ÚPnVÚC olomoucké aglomerace. Díky novým 

společensko-ekonomickým podmínkám jsou překonány určité názory 

se SÚP Senice z r. 1973. V navrhovaném řešení ÚPnSÚ jsou 

zohledněny nové podmínky vyplývající z odlišného přístupu k 

vlastnickým vztahům i celkové změně společensko- ekonomických 

hodnot. 

 

 
c./ Vymezení řešeného území, způsob zpracování 

 
Územní plán řeší celé katastrální území obce Senička. Hranice 

řešeného území je tudíž totožná s administrativními hranicemi 

sídela a je vyznačena na výkresu č.1. 

V grafické části byla pro řešení vlastní obce použita mapa 

evidence nemovitostí v měř. 1:2880. 

Celé k.ú. je řešeno na základních mapách v měř. 1:10000. 

Ve výkresové části jsou vyznačeny hranice zastavěného území k 

1.9.1966 a současně zastavěná hranice obce k dubnu 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Souborné stanovisko - splnění požadavků 

 

 
B. Charakteristika řešeného území, význam a funkce sídla 

 
Celé řešené území patří do oblasti Hané. Rovinatý kraj úrodných 

černozemních půd, výhodných pro zemědělskou výrobu, začíná na JZ 



od Seničky pozvolna přecházet v zalesněné kopcovité terény 

vhodné pro relaxační účely. 

Řešené území se nachází asi 15 km SZ od Olomouce. Seničkou 

prochází silnice III. tř. 37313 Vilémov - Senička, Senice na 

Hané - Prostějov. 

Výrazným momentem, který bude ovlivňovat následné stavební 

aktivity v obci je vyhlášení Seničky za památkovou zónu 

Vyhláškou ministerstva kultury ze dne 22.září 1995. 

V obci je rozmístěna pouze základní občanská vybavenost, 

obyvatelstvo využívá vybavenosti nedaleké Senice na Hané a za 

vyšší občanskou vybaveností dojíždí do Litovle, případně do 

okresního města Olomouce. 

Význam řešeného území spočívá v zemědělském využívání úrodných 

půd, ať již pro potřeby obživy obyvatelstva popř. pro výrobu 

krmiva potřebného pro živočišnou výrobu dominujícího a jediného 

výrobního závodu v k.ú. obce - tj.ZD umístěného východně od 

Seničky. 

Kopcovité zalesněné terény JZ od Seničky slouží ke krátkodobé 

relaxační rekreaci. 

Jednou z hlavních významů vlastní obce Seničky je uchování 

kulturně historických hodnot obce, tj. především uchování 

typického urbanisticko-architektonického uspořádání objektů v 

centrální části - návsi a v ostatních částech pak uchování prvků 

kvalitní lidové architektury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C./ Urbanistická koncepce, kulturní a přírodní hodnoty 

a./ Základní rozvržení funkcí sídel, organizace území 

a komunikačních vazeb. 

Zástavba se v minulosti rozvíjela především podél komunikace 

jako souvislá zástavba, vznikla zde vlastně ulicová náves s 

kostelem a se špalíčkem objektů uprostřed. Právě typické 

urbanisticko-architektonické uspořádání objektů vytvářející se v 

minulosti vedlo k vyhlášení Seničky památkovou zónou. Památková 

zóna zasahuje téměř celou obec, proto veškerá další výstavba 

popř. rekonstrukce v této zóně musí být vedeny maximálně citlivě 

a podléhají schválení Památkového ústavu v Olomouci. Z tohoto 

důvodu bylo upuštěno od odstranění dopravní závady na silnici 

III. třídy - prudké pravoúhlé zatáčky. Vzhledem k existenci 

památkové zóny, která byla vyhlášena pro urbanistickou kvalitu 

obce, není vhodné řešit tuto závadu asanací nárožního objektu. 

Urbanistický návrh respektuje stávající zónování sídla, novou 

obytnou zástavbu navrhuje do proluk, souvislejší zástavbu pak na 

V obce směrem k ZD, kde vybudováním zeleného ochranného pásu 

plnícím funkci plošného interakčního prvku dojde k eliminaci 



negativních (zápach) vlivů živočišné výroby. 

Jihozápadně od obce proti sportovnímu hřišti je uvažováno s 

vybudováním rybníka. 

Podél severní hranice obce je nezbytné opravit zpevněnou 

účelovou komunikaci. 

 
b/ Ochrana a využití kulturně historických hodnot 

Kulturní a historické hodnoty je nezbytné chránit a v případě 

jejich ohrožení regenerovat. Veškeré kvality řešeného území je 

třeba dochovat a v případě přestavby, popř. dostavby kvalitně 

řešit. Jak již bylo řečeno, obec Senička byla vyhlášena za 

památkovou zónu (vyhláška ministerstva kultury ze dne 22. září 

1995). 

Kromě toho se na řešeném území nacházejí památky ze státního 

seznamu nemovitých kulturních památek a to: 

 

 

 

 
Z hlediska archeologických zájmů se na k.ú. Senička nacházejí 

archelogické lokality: 

 
1. Záhumení 

popelnicová pole, Slovani, středověk 

Severně obce zachyceno osídlení kulturou lužických 

popelnicových polí, hradištní a z období středověku 

 
2. Rozsochy 

neolit 

Na JV svahu SV obce zachyceny stopy nevýrazného osídlení 

z období neolitu (kultura s moravskou malovanou keramikou?) 

 
3. Vinohrady 

halštat 

Západně obce v poloze Vinohrady nalezena bronzová jehlice 

a střepy kultury plátenické 

Lit.: Houdek, V.: ČVSMO II.1884 (pro 1-3) 

 
4. Střed obce 

Na pozemku domu č.103 zachyceny při terénních úpravách 

stopy železářské pece 

Lit.archiv NZ-muzeum Olomouc 

 
5. Silnice do Senice na Hané 

popelnicová pole 

Po obou stranách ze Seničky do Senice na Hané se 

rozkládá pohřebiště kultury lužických popelnicových 

polí 

lit.: archiv NZ - muzeum Olomouc 

 

 

 

 



 

 

 
c.) Ochrana a využití přírodních hodnot 

 
Řešené území vytváří soubor různorodých krajinných prvků - 

rozsáhlé plochy s kvalitní zemědělskou půdou intenzivně 

obhospodařované směrem k Senici na Hané, za Seničkou začínají 

zalesněné kopcovité terény. 

Velký význam má veškerá rozptýlená zeleň - břehové porosty, 

solitery v zastavěné části i mimo, které vytvářejí 

charakteristický ráz krajiny. Kvalita lesů je vcelku vysoká - 

jsou to převážně podhorské smíšené a jehličnaté porosty. 

U Seničky je nejsevernější naleziště koniklece velkokvětého. 

Veškerá zeleň všeho druhu je návrhem maximálně chráněna a 

doplněna o další plochy, aby byly uplatněny všechny funkce: 

estetická, ochranná, rekreační i biologická. Větší plochy 

navržené zeleně v urbanizované části jsou bezprostředně vedle 

areálu ZD (navržený iverakční plošný prvek), Na parcele č.244/2 

v rámci areálu ZD se uvažuje se znovuobnovením vzrostlé zeleně. 

Přítomnost zeleně hlavně kolem vodoteče v prostoru sportoviště, 

veřejných prostor i jako izolační clona u komunikací a zeměděl. 

závodu v každém případě zvyšuje kvalitu životního prostředí. 

Ochranu a rozvoj zeleně v krajině řeší ÚSES daného území. Územní 

systém ekologické stability - ÚSES je podkladem pro řešení 

krajinného území. 

V grafické části jsou vyznačeny biokoridory i biocentra. Rovněž 

jsou vyznačeny stávající a navrhované interakční prvky a 

evidované významné segmenty krajiny dle mapování 

zpracovatele ÚSES. Na rozhraní k.ú. Senička a Cakov probíhá 

regionální biokoridor a je zde rovněž vymezena osa 

nadregionálního biokoridoru, který zaujímá přibližně v šířce 2 

km západní část k.ú. Senička (viz výkr.č.3). 

 
Mezi významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny patří i veškeré lesy, vodní toky, 

rybníky, údolní nivy apod. 

 
D) O B Y V A T E L S T V O , Z A M Ě S T N A N O S T, 

B Y T O V Ý F O N D 

V tabulce je uveden stav obyvatel z roku 1986 v době průzkumů a 

rozborů a dále z roku 1991 - z průběžných výsledků sčítání lidu. 

1986 1991 1995 

Senička 360 316 328 

 
Z tabulky je patrný po úbytku mírný nárůst obyvatelstva. Mírný 

nárůst se dá předpokládat i nadále. 

V nových - ekonomických podmínkách začínají v jiných proporcích 

působit prostředky jako jsou ceny pozemků, dopravní možnosti, 

pracovní příležitosti apod. 

Proto jsou v Seničce navrženy plochy pro novou výstavbu, nicméně 

je nutno preferovat nejdříve rekonstrukce stávajících objektů 



uvnitř obcí a dále zástavbu stávajících proluk. 

Co se týče bytového fondu, je realizován formou rodinných domů. 

Rovněž další výstavba uvažuje pouze s výstavbou rodinných domů a 

to převážně samostatně stojících. Ve výkresové části jsou 

navržené lokality vyznačeny. 

Přehled navržených lokalit a počtu obyvatel SENIČKY 

Lokalita Návrh 

Domy Obyvatelé 

B1 13 48 

B2 1 4 

B3 1 4 

B4 1 4 

B5 1 4 

B6 1 4 

------------------------ 

celkem 18 68 

Obložnost je počítána 3,7 obyv./dům 

Do roku 2010 je tedy uvažováno s možností 391 obyvatel 

v Seničce. 

Celkově lze návrh shrnout do tabulky: 

________________________________________________________________________________________________ 

Počet obyvatel Počet domů Počet 

bytů 

STAV ÚBYTEK NÁVRH r.2015 STAV ÚBYTEK NÁVRH r.2015 STAV ÚBYTEK NÁVRH r.2015 

1995 z úbyt.domů 1994 stářím, 1994 

stářím 

převodem převodem převodem 

________________________________________________________________________________________________ 

322 -7 +68 383 91 -2 +18 107 106 - 2 + 22 126 

________________________________________________________________________________________________ 

E./ V Ý R O B A 

 
a) Výroba průmyslová a skladové hospodářství 

 
Na řešeném území se nenacházejí provozovny průmyslu a skladů. 

V rámci obytných ploch, převážně v okrajových částech se např. 

ve stávajících stodolách mohou rozvíjet drobnější výrobní 

aktivity; ovšem za předpokladu dodržení stanovených hygienických 

podmínek. V žádném případě zde nelze uvažovat s větší výrobou. 

 
b) Zemědělská výroba 

Na vých. okraji obce mimo obytnou zástavbu se nachází areál 

zeměď. družstva - středisko živočišné výroby. Pásmo PHO bylo 

v roce 1995 revidováno vzhledem k novým navrhovaným opatřením a 

je vyznačeno v grafické části. 

Plocha pozemku je 5 ha. Výpočet PHO je 

doložen v samostatné zprávě. 

 

 

 
F./ Občanská vybavenost 

 
a) Stávající objekty občanské vybavenosti jsou znázorněny ve 

výkresu č. 2 - Komplexní urbanistický návrh. 

Základní škola v Seničce je dvoutřídní (1. + 2. tř.), 



(3. + 4. třída) starší děti dojíždí mimo obec. Obecní úřad sídlí 

v centru obce. Sféra služeb je zastoupena prodejnami potravin, 

masa, drogerie a pohostinstvím. Dále se v obci nachází výrobní i 

nevýrobní služby jako bourárna masa, autodílna, klempířství. Za 

vyšší občanskou vybaveností obyvatelstvo dojíždí do Senice na 

Hané (např. lékař), případně Litovle, či Olomouce. Z hlediska 

velikosti obce je stávající vybavenost úměrná, nelze ovšem 

bránit soukromým aktivitám, ovšem musí vyhovovat stanoveným 

regulativům a splňovat hygienické podmínky. 

 
b) Rozvoj rekreace a sportu: 

I když se nedá říci, že celé řešené území je z hlediska rekreace 

atraktivní, přesto vykazuje hodnoty, které jsou předpokladem pro 

rozvoj krátkodobé rekreace, tzv. turistiky příp. cyklotustiky. 

Kromě turistiky je možnost využití opuštěných RD k 

chalupaření. 

Zájmem obce by však mělo být udržení bytového fondu a podporovat

 využívání stávajících bytových objektů k 

trvalému bydlení. 

Plochy pro sport jsou v obci zachovány, na JZ obce je navržen 

rybník pro rekreační rybaření. 
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5. Přílohy 

5.1 Přehledná mapa silniční sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ú V O D - základní komunikační síť. 

 
V řešeném území se nachází trasa sil.II/449 Rýmařov - Litovel - 

Prostějov začleněná ve vybrané sil. síti jako základní tah Z-68. 

Zbývající státní silnice procházející územím, III/37313 Senice - 

Senička, III/37314 Senička - Vilémov, III/3732 Myslechovice - 

Senička, jsou začleněny do ostatní sítě a mají pouze lokální 

význam . 

Územím probíhá železniční trať Senice - Litovel - Červenka. 

jedná se o trať místního významu. 

Ostatní druhy doprav podstatným způsobem neovlivní řešení územně 

plánovací dokumentace. 

 

 
2. P O D K L A D Y. 

 
Pro zpracování dopravního řešení konceptu ÚPnSÚ obcí Senice, 

Cakov, Odrlice a Seničky bylo použito následujících výchozích 

podkladů: 

 
1. Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční 

síti /1990/ 

2. Koeficienty růstu dopravy /SSF ČR 1992/ 

3. Dopravní část konceptu ÚPnSÚ z r.1989. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
3. N Á V R H 

 
3.1 Doprava silniční 

 
3.1.1 Řešení komunikační sítě 

 

 
Státní silnice III. tř. místního významu řeší obsluhu území a 

spojení obcí. Návrh neřeší v trase silnic žádné zásadní směrové 

ani výškové změny. Lze provádět pouze dílčí úpravy v šířkovém 

uspořádání a běžné úpravy povrchu vozovky. Je třeba zmínit pouze 

zmírnění směrové dopravní závady v Seničce na východě obce. 

Předpokládaná kategorie je S 7.5/50 /60/, v zastavěné části MO 

8/50. 

 
Místní komunikace ostatní 

Místní komunikace ostatní jsou zařazeny do dopravní kostry jako 

obslužné f.tř. C 3 resp. C 2. Na stávající síť budou připojeny 

úseky nově navržených větví, jež souvisí s nově navrhovanou 

výstavbou, případně využitím území. Kategorie MO 8/40, MO 7/30, 

MO 5/30. 

 
3.1.2 Zatížení dopravní sítě 

Intenzita dopravy na hlavních trasách byla stanovena pomocí 

indexů růstu dopravní intenzity pro rok 2010 aplikovaných na 

hodnoty ze sčítání dopravy v r.1990. V řešeném území se nachází 

pouze dvě sčítací místa, pouze na jediném bylo provedeno sčítaní 

ve dvou minulých dopravních průzkumech. 

Intenzita dopravy na železniční trati byla zjištěna na Stavební 

správě České dráhy, divize dopravní cesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intenzity dopravy 1990 - 2010 

 
silnice/stanoviště 1990 2010 

----------------------------------------------------------- 

II/449 O 1010 1697 

6-3010 T 485 625 

M 46 41 

S 2363 

Železniční trať Senice - Litovel 



O 22 vlaků 

N 1 vlečkový 

 

 

 
3.1.3 Silniční ochranná pásma 

Ve výkresové části jsou zakreslena ochranná pásma silnic dle 

zákona o pozemních komunikacích 55/1984 Sb. §11 a vyhl. 35/1984. 

Hranice ochranných pásem jsou : 

- silnice II.tř. 25 m od osy vozovky 

- silnice III.tř. 20 m od osy vozovky 

 

 

 
3.1.4. Doprava v klidu 

V řešeném území je třeba v souladu s ČSN 73 6110 zajistit 

parkování a odstavení vozidel. Při bilancování má být dodržen 

stupeň motorizace 1 : 3.5. V současné době je situace v 

odstavení vozidel obyvatel vybilancovaná, určité nesrovnalosti 

se vyskytují u nově vznikajících obchodů a obdobných zařízení ve 

vztahu k potřebám krátkodobého parkování. Dále předpokládáme, že 

nárůst počtu motorových vozidel bude pokryt vznikem nových 

odstavných stání v rámci soukromých pozemků a staveb. V rámci 

návrhu je počítáno se stavbou cca 20 domů. Předpokládaný nárůst 

počtu obyvatel je max.100. Všechny byty jsou navrhovány v 

rodinných domcích, kde bude plně řešeno odstavení automobilů 

IAD. Se stavbou jakékoliv občanské vybavenosti je třeba zajistit 

zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích stání dle ČSN 

73 6110. Koncept předpokládá vybudování parkovišť na veřejných 

plochách v množství, které je technicky pro každou lokalitu 

únosné, ke zlepšení stávajícího stavu, případně jako rezervu. V 

situaci jsou označeny i plochy stávajících parkingů, které lze 

rozšířit a zkapacitnit. Celkem je navrženo 18 stání na terénu 

pro vozidla IAD. 

 
Pro výsledný počet obyvatel v návrhovém období max. 391 při 

motorizaci 1:3.5 je počet vozidel IAD cca 112. Potřeba odstavení 

u občanské vybavenosti musí být řešena v rámci návrhu 

jednotlivých objektů. Stávající objekty mají potřeby pokryty 

návrhem. Totéž se týká i stání u výrobních podniků. Při 

odstavení na pozemku RD min. jednoho vozidla IAD lze odstavná 

stání považovat za vybilancovaná. Pro krátkodobé parkování lze 

použít cca 18 stání v návrhu, dále podélně lze parkovat na všech 

obslužných komunikacích pokud jsou pouze přístupové, v provedení 

slepých komunikací. Nelze pominout rovněž možnost 

zastupitelnosti stání. Je třeba vzít v úvahu, že všechna 

zařízení obč. vybavenosti mají pouze místní význam, nelze tedy 

požadavek ČSN 73 6110 na budování stání voz.IAD aplikovat v 

plném rozsahu. 

 

 
3.1.5 Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy ČSAD, 

případně jinými dopravci. V současné době je území obslouženo 



linkami, které mají v obci obousměrné zastávky. V mapovém 

podkladě jsou vyznačeny i nově uvažované zastávky. 

Hromadná doprava osob po železnici je významným prvkem MHD. Je 

zajištěna zastávkou v Senici a Odrlicích. Jiný způsob hromadné 

dopravy osob není možný. 

 

 

 
3.1.6 Dopravní zařízení 

Do této skupiny lze zařadit čerpadla pohonných hmot, manipulační 

plochy a rozptylové plochy. 

Plocha pro čerpací stanici pohonných hmot není navrhována. 

Manipulační plochy vznikly u průmyslových a zemědělských 

podniků. Nachází se u areálů zemědělského družstva. 

Rozptylové plochy jsou situovány v místech větší koncentrace 

pěších, jedná se o plochy zejména v centrální části obce. 

 

 
3.2 Doprava železniční. 

 
Výše zmíněná jednokolejná železniční trať se zastávkami tvoří, 

při svém poměrně malém zatížení, doplňující prvek k ostatním 

dopravním systémům. 

3.2.1 Ochranné pásmo dráhy. 

Ze zákona o drahách je dáno ochranné pásmo dráhy 60 m od osy 

koleje. 

 

 
3.3 Doprava letecká. 

Kromě provozu vrtulníků záchranné služby nemá letecká doprava 

pro obec význam. 

 

 
3.4 Doprava lodní. 

Není tento druh dopravy v lokalitě zastoupen. 

 

 
3.5 Doprava zemědělská. 

Řešení tras zemědělské dopravy v návrhu vychází z rozložení 

pozemků zemědělské výroby a stávajících zemědělských cest. V 

obci pracuje ZD, které je největším uživatelem cest. Trasy 

zemědělských účelových komunikací budou navrženy v souladu s ON 

73 6118. Kategorie hlavních polních cest se předpokládá P6/50 

(40), resp. P4/30 u méně zatížených. 

3.6 Doprava pěší a cyklistická. 

 
Pěší provoz bude veden po chodnících podél hlavních místních 

komunikací, v okrajových částech obcí je pěší provoz ponechán 

spolu s dopravou motorovou na jednom tělese - pojížděné chodníky 

resp.zklidněné komunikace, obytné ulice. 

Při provádění úprav a údržby bude dbáno na to, aby postupně 

všechny přechody a přístupy byly v bezbarierové úpravě. 

Cyklistický provoz je veden po síti místních komunikací, 

případně po pěších a cykl. stezkách. Nenavrhují se nové trasy 



samostatných cykl. stezek. 

 

 
4. Vliv dopravy na životní prostředí. 

 
Doprava ovlivní okolní území nepříznivými účinky, zejména 

hlukovými emisemi z dopravy silniční a železniční. 

Neopominutelné jsou i exhalace z provozu vozidel. 

Jako zdroje hluku lze považovat dopravu po silnici II/449, a 

železniční traťě. Provoz po ostatních komunikacích není třeba 

považovat za zdroj hluku dle platné metodiky výpočtu pokud 

průměrná hodinová intenzita nepřesáhne 30 vozidel. Krátkodobou 

sondou byla tato skutečnost potvrzena na všech zmíněných 

komunikacích. 

 

 
5. Závěr. 

 
Řešení dopravní problematiky neovlivní výrazným způsobem rozvoj 

obce. Nejedná se totiž o zásadní změny proti stávajícímu stavu v 

dopravní kostře obce. Do doby realizace obchvatu sil. II/449 je 

třeba pomocí drobných úprav a korekcí v rámci údržby zlepšovat 

stávající nepříznivý stav. 
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4. Etapizace výstavby 

 
5. Závěr - koordinace technického vybavení 

1. Základní údaje, charakterizující účel navrhovaných opatření, využití území 
 název : Územní plán sídelního útvaru Senička 

 kapitola : vodní hospodářství 

rozsah řešení: Návrh komplexního řešení vodohospodářských 

opatření pro dobudování vodohospodářské soustavy 

intravilámu obce Senička 

účel : Dobudování vodohospodářské soustavy obce Senička a 

to zejména vybudování systému zásobení lokality pitnou 

vodou a realizace opatření k ochraně vod povrchových a 

podpovrchových, hladiny spodní vody a režimu zvodnělých 

vrstev před znečištěním ve smyslu zákona č.138/73 Sb., 

látkami škodícími vodám ve smyslu vyhl. MLVH ČSR č. 6/77 

Sb. 

 

1.1. Charakteristika území 

Řešené území zahrnuje katastrální území sídelního útvaru Senička. Počet obyvatel v r. 1995 činil v 

obci Senička 322 trvale bydlících osob. Zástavba v obci Senička je soustředěna podél páteřní 

komunikace Senice - Cakov a je tvořena rodinnými domy. Na katastru obce hospodaří zemědělské 

družstvo, na jiho západním okraji katastru je situován areál ZD. V obci není vybudován vodovod, 

aglomerace je odkanalizována dešťovou kanalizací, do které jsou nelegálně vypouštěny (čerpány) 

odpadní vody splaškové. V obci jsou sítě podzemního vedení nn, nadzemní i podzemní rozvody vn, 

sdělovací kabely a veřejné osvětlení. 
Hydrologicky a hydrogeologicky leží území obce Senička v povodí 

vodohospodářsky významného toku Blata, číslo hydrologického 

pořadí 4-12-01-002, ve správě SMS, s charakteristickými 

hydrologickými údaji Q100 = 42.0 m
3*s-1, Q355 = 0.010 m

3*s-1. 

Přirozený spád území je k údolní nivě Blaty. 

Z hlediska budoucí výstavby nových řadů kanalizace a dílčích 

rekonstrukcí stávajících kanalizačních řadů, resp. výstavby 

nového vodovodu, je vzhledem k hydrologickým poměrům v zájmovém 

území možno veškerá budoucí staveniště považovat za podmínečně 

vhodná až vhodná. Vzhledem k morfologii terénu bude splašková 

kanalizace vybavena 2 ks čerpacích stanic. 

 

1.2 Výčet dotčených ochranných pásem a chráněných částí 

území, využití území. 
Nejsou vyhlášena žádná pásma chráněných zájmů, ani PHO 

stávajících vodních zdrojů. 

 



1.3 Přehled výchozích podkladů 

- Koncept územního plánu obce Senička 
- Průzkumy a rozbory pro ÚPn SÚ Senička, vodní hospodářství, 

výkres. a textová část, Stavoprojekt a.s. Olomouc 

Dále byl proveden průzkum a rekognoskace terénu v zájmové 

oblasti a nutné konzultace na příslušných správních orgánech. 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. 

 

a) vodovod 

2. Zásobování pitnou vodou 
 

2.10 Vodoprávný stav 

Zásobení obce pitnou vodou je v současnosti z domovních studen jednotlivých nemovitostí. Kvalita 

vody z domovních studen nesplňuje ustanovení kvalitativních limitů dle ČSN 757111. 
Dodávka potřebného požárního množství do spotřebiště odběrem z 

vodoteče Blata. 

 

 

 

2.11 Stávající stav úpravy vody na území obce. 

Úprava vody se na území obce neprovádí, voda z domovních studen je dodávána do spotřebiště bez 

úpravy a hygienizace. 
 

2.12 Stávající stav rozvodů vody. 

V obci není zásobení pitnou vodou z centrálního zdroje, individuální zásobení bez jednotné koncepce. 
 

2.20 Bilance výhledového stavu. 

Výpočet potřeby vody je proveden na základě směrnice 9/73 MLVHZ a na základě přílohy vyhlášky 

MLVHZ č.144/1978 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích. Konkrétní hodnoty potřeby vody 

jsou upraveny dle aktuálních prognóz vývoje potřeby vody v domácnostech. Odběrné množství vody 

pro obec Senička je stanoveno pro výhledový stav počtu obyvatel v r.2010. 
Počet obyvatel (2010) ...... 383 

Potřeba vody pro obyvatelstvo : 120 l.os
-1
.den

-1 

pro obč.a techn. vybavenost: 30 l.os
-1
.den

-1 

   

celkem : 150 l.os
-1
.den

-1 

     
 Průměrná potřeba  koef.  

Max.potřeba   

        

  l*s
-1 
 m

3
*den

-1
  kd  kh  denní  hodinová  

         l*s
-1
  l*s

-1
  

         

 383 obyv.  0.665  57.45  1.4  1.8  0.930  

1.676   

         

Potřeba vody pro průmysl - voda technologická, potřeba vody pro 

pracovníky v průmyslu a v zemědělství: 

Nebyla do celkových bilancí zahrnuta - orientace na vlastní 

zdroje vody (ZD). 

Ve výpočtu potřeby vody nebyla zohledněna migrace práceschopného 

obyvatelstva, předpokládá se však, že snížení potřeby vody z 

důvodu migrace bude vyrovnáno rozvojem podnikatelských aktivit na 

území obce, resp. rozvojem konfortu bydlení. 



2.30 Koncepce výhledového řešení zásobování obce pitnou vodou 

Návrh cílového stavu vodohospodářské soustavy obce zahrnuje 

opatření investičního charakteru, tj. realizace stavebních 

objektů, určených k zajištění zásobování pitnou vodou z 

Pomoravního vodovodu. K zásobení aglomerace je navržen 

extravilánový vodovodní přivaděč "K" DN 100 z vodojemu Senička o 

objemu 2 * 75 m
3
. Vodojem Senička bude napojen na Pomoravní 

vodovod. Z řadu "K" bude rozvedena distribuční síť obce. 

Navrhované stavební objekty : 

    

 01  Vodovodní síť - Senička   

    

 

2.31 Zhodnocení stávajícího systému zásobení vodou, navržená 

 řešení se zřetelem na celkovou funkci a charakteristiku 

 obce. 

Kvalita vody ve vodovodní síti bude vyhovovat požadavkům ČSN 757111 - "Pitná voda pro hromadné 

zásobení" a ČSN 830615 - "Požadavky na jakost vody dopravované potrubím". Velikost stálé požární 

zásoby (dle ČSN 73 0873), bude zaručena ve vodojemech vodovodní soustavy Vodovodu Pomoraví. 

Distribuční síť obce Senička bude plnit i funkci požárního vodovodu, rozmístění požárních hydrantů v 

předepsaných vzdálenostech dle ČSN 73 0873. 
 

Navrhovaná vodohospodářská opatření v rámci ÚPn SÚ Senička - 

zásobování pitnou vodou zahrnují: 

- Vybudování vodovodní sítě v obci tak, aby venkovní vodovod tvořil dle možností zokruhovanou síť, 

osazenou požárními hydranty v předepsaných vzdálenostech. 
Podmiňující a související investicí je vybudování vodovodní 

skupiny 9. Pomoravního Vodovodu. 

 

2.32 Údaje o technickém řešení, popis rozhodujících technických 

zařízení - venkovní vodovod. 

Pitný vodovod bude saturovat potřebu pitné a technologické vody v obci a dále plnit funkci požárního 

vodovodu. Dispozičně bude vodovodní síť po dobudování plně vykrývat zájmové území a bude 

částečně zokruhována. Max. hodin. odběr Qh max = 1.68 l*s
-1

, event. potřeba požární vody QP = 10.0 

l*s
-
,
1 

budou pokryty z kapacity nové vodovodní sítě. Na základě vyhodnocení tlakových poměrů v síti 

lze konstatovat, že bude zaručen dostatečný hydrodynamický přetlak po celé délce nových 

vodovodních tras. 
Technické řešení: 

Vodovod z trub PVC, TL a PE tlakových, DN 80 mm. Uložení potrubí 

typové (dle schválených typových projektů HDP Praha) v hloubené 

rýze pažené a otevřeném výkopu, krytí potrubí dle ČSN 736620, tj 

min. 1500 mm v zastavěném území a min. 1200 mm v extravilánové 

části trasy. Niveleta dna v předepsaním spádu min. 0.03 %. Na 

trase budou dále zřízeny typové armaturní šachty z monolitického 

betonu se stropem z železobetonových prefabrikátů. Odkalení a 

odvzdušnění tras bude prováděno typovými protipožárními hydranty 

H 2001, osazenými v předepsaných vzdálenostech dle ČSN 73 0873. 

Podchody vodovodu pod silničními komunikacemi budou řešeny v 

souladu s ustanoveními ČSN 755630. 

 

2.40 Dodržení územních a hospodářských zásad a stanoviska ke 

konceptu ÚPn 

Požadavky SS ke konceptu ÚPnSÚ Senička jsou dodrženy beze změn. 
 



b) kanalizace 

3. Kanalizace a čištění odpadních vod 
 

3.10 Vodoprávný stav 

Obec má v současnosti stanoveny pevné limity pro vypouštění odpadních vod do recipientu, ve smyslu 

nařízení vlády ČR 171/92. Limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace nejsou 

zakotvené v platném kanalizačním řádu. 
 

3.11 Stávající stav čištění vod na území obce. 

Odpadní vody nejsou v současnosti na území obce čištěny, část splašků je akumulována v 

bezodtokových žumpách a vyvážena na okolní zemědělské pozemky, část splašků je kanalizována 

nelegálně do dešťové kanalizace. 
 

3.12 Stávající koncepce kanalizace obce. 

Dešťová kanalizační síť pochází z let 1920 až 1970 a byla budována podle okamžitých potřeb rozvoje 

obce. Etapovitosti stavby odpovídá i materiálová skladba sítě, převážně betonové hrdlové trouby DN 

200 až DN 600 mm, místy použita kamenina a drážkové betonové roury. Stav trubních řadů je 

vyhovující, během oprav komunikací a výstavby v obci došlo k znepřístupnění poklopů. Sklon 

nivelety dna jednotlivých úseků je ve sklonu odpovídajícím spádu územi a je v souladu s ustanovením 

ČSN. Délka kanalizace celkem 1550 m. Kapacitně jsou všechny úseky kanalizační sítě i zatrubnění 

dostačující, potrubí není vymíláno (lze tedy předpokládat režim proudění s rychlostmi nižšími než je 

vv), vzhledem k dobrým spádovým poměrům nedochází k významnějšímu usazování pevných částic v 

potrubí. Je tedy zřejmé, že jak plošné vykrytí území, t.j. rozloha sítě, tak i dimenze trubních řadů v 

obci umožňují dobré odvedení dešťových odpadních vod z území obce Senička. Technický stav 

kanalizace a materiálové provedení nevyhovují pro odvádění splašků, které jsou vypouštěny (nebo 

čerpány) do dešťové kanalizace nelegálně bez čištění. Dešťová kanalizace je do Blaty vyústěna 4 

výustmi (3 levobřež.a 1 pravobřežní). 
 

3.20 Bilance výhledového stavu. 

Počet obyvatel 383 
podíl odjíždějících do zaměstnání k = 0.85 

podíl vybavenosti k = 1.23 

EO = 383 * 0.85 * 1.23 = 400 

     

   ekvivalentních obyv.  400  Průměrné zatížení splašků :   

    *       

  Ukazatel:  kg*d
-1
EO

-1
   kg*d

-1
 t*rok

-1
  mg*l

-1
 kg*m

-3 
  

    =       

  Q  160.0000 * 400  64000 23360.0     

 CHSK  0.1200 * 400  48.00  17.520  750.0  0.750   

  NL  0.0900 * 400  36.00  13.140  562.5  0.562   

  BSK5  0.0600 * 400  24.00  8.760  375.0  0.375   

 N-NH4
-
  0.0084 * 400  3.36  1.226  52.7  0.053   

  N-NO3
-
  0.0010 * 400  0.40  0.146  6.3  0.006   

  N-NO2
-
  0.0002 * 400  0.08  0.030  1.4  0.002   

  PCELK  0.0015 * 400  0.60  0.219  9.4  0.010   

         

Dešťové vody. 

Nadmořská výška obce v rozmezí cca 255 - 275 m. n. m., průměrná 

svažitost do 5% 

Rozloha území 26.00 ha 

Bezodtokové plochy - vsak 13.15 ha 

Odvodňované plochy F = 12.85 ha 

- zastavěné plochy ............. 4.88 ha 



- vozovky asfalt ............. 0.90 ha 

- dlážděné chodníky ............. 0.38 ha 

- nezastav. plochy, dvory ............. 1.29 ha 

- zahrady ............. 5.40 ha 

Roční úhrn srážek v oblasti 632.00 mm 

Roční srážkový příděl (odvodňované pl.) 83100.00 m
3
* rok

-1 

Koeficient odtoku   = 0.447 

Odváděné množství odpadní vody srážkové 37145.70 m
3
* rok

-1 

Intenzita 15-ti min.deště pro oblast i = 133.00 l*s
-1
*ha

-1 

Odtok přívalového deště - max.
* 
: 

Qdest = i *   * F = 764.00 l * s
-1 

Poznámka: 
* 
- Teoretická hodnota, nezahrnující vliv 

sploštění kulminační vlny v kanalizaci v 

závislosti na dotokových vzdálenostech a tvaru 

kanalizační sítě. 

3.30 Koncepce výhledového řešení kanalizace odpadních vod z obce 

Návrh cílového stavu vodohospodářské soustavy obce zahrnuje 

opatření investičního charakteru, tj. opatření sestávají z 

realizace stavebních objektů a provozních souborů, určených 

zejména k zajištění odvedení odpadních vod a jejich čištění. 

 

Navrhované stavební objekty : 

    
 01  Splašková kanalizace Senička   

    

  02  Stoka do ČOV Senice   

    

 

3.31 Zdůvodnění navržených řešení se zřetelem na celkovou 

 funkci a charakteristiku obce 

Projektovaná kapacita ČOV Senice je 360 m
3
*den

-1 
t.j. cca 2400 EO (BSK5 = 144 kg O2*den

-1
), 

skutečné zatížení ČOV přichází v současnosti pouze od 620 napojených EO, tedy BSK5 = 48 

kgO2*den
-1 

t.j. 33.3 % projektované kapacity 
 

ČOV Senice - cílový stav po napojení Seničky (Odrlic) 

Stávající 800 EO 
Trávník, Hubenec, Vodní ulice 424 EO 

Kout, Hliníky 256 EO 

Seničky: 400 EO 

Odrlic : 300 EO 

  

Celkové zatížení cílového roku: 2180 EO 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

   ekvivalentních obyv.  2180  Průměrné zatížení splašků :   
    *       



  Ukazatel:  kg*d
-1
EO

-1
   kg*d

-1
 t*rok

-1
  mg*l

-1
 kg*m

-3 
  

    =       

  Q  150.0000 * 2180 327000  119355     

 CHSK  0.1200 * 2180 261.60  95.484  800.1  0.800   

  NL  0.0900 * 2180 196.20  71.613  600.0  0.600   

  BSK5  0.0600 * 2180 130.80  47.742  400.0  0.400   

 N-NH4
-
  0.0084 * 2180  18.31  6.684  56.0  0.056   

  N-NO3
-
  0.0010 * 2180  2.18  0.796  6.7  0.007   

  N-NO2
-
  0.0002 * 2180  0.44  0.160  1.3  0.001   

  PCELK  0.0015 * 2180  3.27  1.196  10.0  0.010   

         

BSK5 = 130.0 kgO2*den
-1 
t.j. 90.0 % projektované kapacity, 

Kvalitativní ukazatele vyčištěné vody na odtoku 

BSK5 :   30 mg*l
-1
, max. 50 mg*l

-1 

NL :   40 mg*l
-1
, max. 60 mg*l

-1 

Podmínkou pro napojení dalších obcí na stávající ČOV je zejména 

ekonomizace jejího provozu, spočívající v: 

Přítok - dosažení projektovaného zatížení napojením m.č. Odrlice 

a obce Senička 

Čištění- systém M + R 

 

 

Navrhovaná vodohospodářská opatření v rámci ÚPn SÚ Senička - odvádění a čištění odpadních vod 

zahrnují: 

- Vybudování splaškové kanalizační sítě a nové kanalizační stoky do Senice na Hané tak, aby veškeré 

odpadní vody produkované na území obce byly odvedeny na ČOV Senice n.H. 
 

 

3.32 Podmiňující, vyvolané a jiné související investice. 

Nejsou žádné podmíňující ani vyvolané investice. 
 

 

 

3.33 Údaje o technickém řešení - popis rozhodujících technických zařízení, provozních souborů 

a stavebních objektů. 

SO 01 - Oddílná kanalizační síť Senička 
Dle místního šetření v Seničce nedochází k zaplavování území 

vlivem dešťových přívalů, ani k podmáčení budov nebo 

zaplavování sklepů. Ze zájmového území je nutno kanalizovat 

pouze splaškové odpadní vody. Navrhuje se tedy soustava 

oddílné kanalizace. 

Dešťové vody budou tedy i v budoucnu odváděny stávající dešťovou 

kanalizací stávajícími čtyřmi výustmi do vodoteče. Stávající 

trasy dešťové kanalizace se ponechají bez úprav či rekonstrukce, 

vodonepropustnost se nepožaduje. 

Splaškové odpadní vody (vody z WC, koupelen, kuchyňských dřezů, 

praček a myček) budou odváděny novou samostatnou 

vodonepropustnou kanalizační sítí. Potrubní řady splaškové 

kanalizace z trub PVC DN 250 a 300 mm, uložení v předepsaném 

spádu (dle výpočtu unášecí síly) v hloubené rýze pažené, 

vyjimečně v otevřeném výkopu. Potrubní trasy budou uloženy ve 

veřejných pozemcích (výkupy) ve vyjímečných případech i v 

pozemcích soukromých za podmínky zřízení věcného břemene v šíři 

manipulačního pruhu. 



Obtíže s úpravami vnitřní kanalizace v objektech se 

předpokládají pouze asi u 1/3 nemovitostí, ve většině 

stávajících nemovitostí je vnitřní kanalizace dělena, přičemž 

odpadní vody dešťové jsou odváděny mimo žumpu nebo septik. Pro 

napojení na novou splaškovou kanalizaci bude tedy v převážné 

většině případů nutno pouze přepojit přípojku žumpy. Návrh tras 

sítě by tedy měl zohlednit stávající situování žump a septiků 

(většinou ve dvorních traktech a zahradách domků). 

Důležitým předpokladem pro uvedení splaškové kanalizační 

soustavy do provozu je včasné zhotovení PD všech domovních 

přípojek splaškových odpadních vod, tak aby výstavba hlavních 

kanalizačních řadů a přípojek byla prováděna ve stejném termínu. 

SO 02 - Kanalizační stoka 

Kanalizační stoka DN 300 mm vedená v levobřežní navigaci Blaty, 

uložení v otevřeném výkopu s oddrenážovaným ložem. Celková délka 

stoky 1900 m, na trubním řadu budou typové kanalizační šachty a 

jedna čerpací stanice. Trasa stoky v intravilánu Senice na Hané 

bude vedena v polní cestě od starého splavu. 

 

3.40 Vliv na životní prostředí 

Dešťový odtok: 
Zatížení odpadní vody BSK5 .......... 75.00 mg 02*l

-1 

NL .......... 90.00 mg * l
-1 

NEL .......... 2.00 mg * l
-1 

Potom roční úhrn do recipientu 

transportovaného znečištění: BSK5
 .......... 2.78 t 02*rok

-1 

NL .......... 3.34 tun *rok
-1 

NEL .......... 0.07 tun *rok
-1 

Bezdeštný odtok: 

Viz ÚPnSÚ Senice na Hané - posouzení vlivu 

ČOV na recipient. 

 

Z bilancí vyplývá, že stávající stav odkanalizování aglomerace 

ovlivňuje nepřiměřeně kvalitu vody v recipientu, neboť většina 

splaškové produkce je nelegálně kanalizována (čerpána) dešťovou 

kanalizací do vodohospodářsky významného toku Blata. Dle 

uvedených bilancí vyplývá, že v cílovém roce nebudou 

překračovány kvalitativní ukazatele vypouštěných odpadních vod 

limity dle nař.vlády ČSR č.171/92 Sb. a produkce odpadních vod z 

obce nebude zatěžovat recipient nepřiměřeně vysokými 

koncentracemi látkového znečištění. Je však nutno v kanalizačním 

řádu obce stanovit limity znečištění pro připojené podnikatelské 

subjekty tak, aby jimi produkované znečištění nemělo negativní 

vliv na biologické procesy v ČOV a tím na kvalitu vody v 

recipientu. Po dobudování bude nutno zabezpečit správnou funkci 

kanalizace tak, aby nedocházelo k negativnímu dopadu na životní 

prostředí. Bude nutno zejména: 

- provádět obsluhu a údržbu obou kanalizačních soustav (sítí) ve smyslu ON 736715. 
3.50 Dodržení územních a hospodářských zásad a stanoviska ke 

konceptu ÚPn 

Požadavky ÚHZ jsou dodrženy. 

 

4. Etapizace výstavby 



Etapizace vodohospodářských investic přímo souvisí s etapizací rozvojových investic obce (bytová 

výstavba, podnikatelské aktivity), které jsou podrobně řešeny v samostatné ucelené části územního 

plánu. V části zásobování vodou souvisí etapizace výstavby s postupem výstavby Pomoravního 

vodovodu. 
 

5. Závěr - koordinace technického vybavení 

Celkové koncepce vodohospodářské soustavy obce Senička zohledňuje vazby mezi cílovým stavem 

kanalizační sítě obce a cílovým stavem vodovodu ve vazbě na ostatní inženýrské sítě v intravilánu 

obce. Podrobnější řešení bude předmětem navazující technické dokumentace. 
 

I./ ENERGETIKA 

c) Plynofikace  
Zdroje zemního plynu. 

 

V lokalitách obcí Senice na Hané, Senička, Odrlice, Cakov a 

Vilém se bude tepelná energie získávána spalováním zemního 

plynu. V současné době je realizována plynofikace obcí Senice na 

Hané, Senička a Odrlice. Pro obce Cakov a Vilém probíhá 

zpracování projektové dokumentace na základě odsouhlaseného 

jednotného generelu plynofikace obcí Cholina, Bílsko, Loučka, 

Vilémov, Cakov a Olbramice. 

 
Obec Senice na Hané, Senička, Odrlice jsou zásobovány z 

regulační stanice VTL/STL umístěné v jižní části obce. 

Instalovaný výkon RS je 1200 m
3
/hod. Mimo RS zásobující uliční 

rozvod vedený v obci jsou v obci umístěny další dvě regulační 

stanice VTL/STL. Jedna na ploše zemědělského družstva a druhá v 

závodě PANAV. Jednotkový instalovaný výkon těchto dvou 

regulačních stanic je Q = 1200 m
3
/hod. Tyto dvě regulační stanice 

jsou určeny pouze pro průmyslový odběr uvedených podnikatelských 

subjektů. 

 
Regulační stanice v obci Senice na Hané jsou zásobovány VTL 

plynovodem DN 100 č 642271, který se větví na VTL přípojku 

DN 100 č. 642106 a VTL přípojku DN 200 č. 642271. 

 
Obce Cakov a Vilém budou zásobovány z regulační stanice VTL/STL 

umístěné ve východní části obce Cholina. Z této RS bude 

zásobována obec Cholina, Bílsko, Loučka, Vilémov, Cakov a 

Olbramice. RS je napájena VTL přípojkou o DN 100 a PN 40 

napojenou na VTL dálkovod Olomouc - Mohelnice č. 642080. 

Výpočtový výkon RS je dle generelu Q = 865 m
3
/hod. 

 
 

Technické řešení navrhované plynofikace. 

 
Středotlaký plynovod bude v obcích veden k jednotlivým 

odběratelům. Na trase středotlakého plynovodu budou osazeny 

uzavírací armatury dle požadavku provozovatele plynovodu. 

Plynovodní potrubí bude vedeno v zelených pásech, chodnících a v 

okrajích komunikací. Koncové větve plynovodu budou opatřeny 

odvzdušněním a vývodem signalizačního vodiče..  

Pro plynofikaci obcí je navrhován středotlaký rozvod z materiálu lineární polyetylén (PE-HD) o 

vnějším průměru 50, 63, 90, 110 a 160 mm. Uliční STL plynovod bude provozován v tlakové hladině 



do 0,3 MPa. 
 

V obcích bude STL plynovod veden po veřejně přístupných plochách 

před jednotlivé odběratele. Z uličního plynovodu budou provedeny 

přípojky k odběratelům zakončené na hranici pozemku před hlavním 

uzávěrem plynu (HUP) viz. zákon č. 222/1994. Uliční plynovody 

budou provedeny v souladu s ČSN 38 6413 a s technickým pravidlem 

G 702 01. 

 
Zemní plyn bude sloužit k vytápění objektů, ohřevu TUV a 

k přípravě pokrmů. 

 
V trase plynovodu budou lomové body opatřeny orientačními 

sloupky. Na obdělávané půdě budou orientační sloupky chráněny 

betonovou skruží. 

 
Stávající STL rozvody v obcích byly řešeny obdobným způsobem. 

 
 

Ochranná pásma : 

(viz. § 26 Sbírka zákonů č. 222/1994) 
Plynovody do DN 200 4 m. 

STL plynovod v obci 1 m. 

Technologické objekty 4 m. 

 

 

Bezpečnostní pásma : 

(viz. § 27 Sbírka zákonů č. 222/1994) 
VTL plynovod do DN 100 15 m. 

do DN 250 20 m. 

Regulační stanice vysokotlaké 10 m. 

 

 

Technické parametry přepravovaného media : 

přepravované medium zemní plyn tranzitní 
výhřevnost 35,87 MJ/m3 

jakost ČSN 38 6110 

provozní přetlak VTL plynovodu 2,0 až 2,5 MPa 

výpočtový přetlak 4,0 MPa 

provozní přetlak STL plynovodu do 300 kPa 

 

Poznámka : 

Plynofikační sítě pro obce jsou dle směrnice SMP č. 28/1995 navrhovány pro pracovní přetlak za RS 

p = 295 kPa a minimální přetlak v koncovém bodu pmin.= 100 kPa. 
 

 

Charakteristicka dotčených ochranných pásem, chráněných částí území, kulturních památek. 

 
Trasa STL plynovodu bude respektovat ochranné pásmo veřejných 

komunikací. Plynovod bude v extravilánu veden mimo silniční 

ochranné pásmo (zákon č. 13/1997) ve vzdálenosti 15 m od osy 

vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnic III. třídy a 

místní komunikace II. třídy. V zastavěném území obce bude 

plynovod veden v zelených pásech a chodnících. V případech kdy 



je tato možnost vyloučena bude plynovod umístěn ve vozovkce. 

Křížení plynovodu se silnicí bude provedeno bezvýkopovou 

technologií s uložením potrubí do chráničky v hloubce min. 1,2 m 

pod nivelitou vozovky. 

 
Přechod vodotečí bude proveden bezvýkopovou technologií s 

uložením plynovodního potrubí do chráničky s krytím 0,5 m pode 

dnem koryta vodoteče. Potrubí bude uloženo v chráničce. Uvedené 

přechody plynovodu přes komunikace a vodoteče budou vedeny kolmo 

. 

 
Chráněné kulturní a přírodní památky nebudou vzhledem k 

charakteru stavby dotčeny - liniová, uložená pod úrovní terénu. 

 
Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi (vodovod, 

kanalizace, elektrická vedení, telekomunikační rozvody, veřejné 

osvětlení, aj.) bude řešen v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení". 

 
 

STL plynovodní rozvody plynu jsou uloženy pod úrovní terénu s krytím 0,8 až 1,5 m. 

Přeložky inženýrských sítí. 
 

Při realizaci STL plynovodu se vzhledem k ochranným pásmům a k 

použitým dimenzím nepředpokládají nároky na přeložky stávajících 

inženýrských sítí. Technické řešení rozvodu bude v maximální 

možné míře respektovat stávající stav rozvodů vedených v 

lokalitě. 

 
 

Údaje o provozu. 

 
Provoz plynárenského zařízení v Senici na Hané zabezpečuje 

dadavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská a.s. Ostrava 

prostřednictvím Provozní oblasti Olomouc. Plynárenské zařízení 

může provozovat fyzická či právnická osoba pouze na základě 

státní autorizace udělené ministerstvem průmyslu a obchodu 

viz. § 3, zákon č. 222/1994. Charakter zařízení nevyžaduje 

stálou přítomnost obsluhy. Dodavatel plynu zabezpečuje dodávku 

zemního plynu až na hranici pozemku, kde musí být umístěn hlavní 

uzávěr plynu (HUP) společně s fakturačním plynoměrem. 

 
Dodavatel media bude provozovatelem středotlakého plynovodu 

pouze po hlavní uzávěr plynu. Odběrní plynové zařízení (od HUPu 

k přírubě spotřebiče), včetně regulace provozního přetlaku 

STL/NTL je záležitostí provozovatele tohoto zařízení - 

odběratele. 

 
 

d) TEPLO : 

 
ÚVODEM: 

Návrh ÚPnSÚ pro obec Senička vychází ze současného urbanistického řešení s použitím vlastních 

aktualizovaných průzkumů a rozborů. 



Dále byly do návrhu promítnuty výsledky jednání se starostou 

obce v době zpracování návrhu. 

Základním podkladem jsou mapy a textová část této dokumentace 

zpracovaná do návrhového období roku 2010 urbanistou akce a 

výsledky formulované v souborném stanovisku ke konceptu ÚPnSÚ z 

21.8.1997. 

 

1) CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v krajinné oblasti na úpatí Drahanské vrchoviny s výpočtovou teplotou -

15°C 
s nadmořskou výškou okolo 250 m n.m. 

 

 

2) PŘEHLED O STAVU PŘEDPOKLÁD VÝVOJI OBCE 

 
POČET OBYVATEL 

STAV 1995 ÚBYTEK NÁVRH ROK 2010 
322 -7 +68 383 

 

POČET DOMŮ 

STAV 1995 ÚBYTEK NÁVRH ROK 2010 91 -2 +18 107 
 

POČET BYTŮ 

STAV 1995 ÚBYTEK NÁVRH ROK 2010 106 -2 +22 126 
 

Jiná výstava než bytová se na území 

nepředpokládá a to v lokalitách, které jsou 

označeny. Maximální růst do roku 2010 je + 

18 rod. domů. 

 
3) STÁVAJÍCÍ STAV TEPELNÝCH ZDROJŮ 

Větším zdrojem tepla je pouze kotelna na farmě ZD Senice, což je zdroj nad 200 KW max. výkonu. 
Obec má typickou vesnickou zástavbu se zdroji spalujícími plynná 

paliva s výkonem 20 - 30 KW. 

 

4) NÁVRH TEPLOFIKACE 

V současné době má obec dokončenou plynofikaci, která byla zahájena v roce 1995. 
Podle průzkumů je plynofikováno cca 90 % obce. 

 

ZÁVĚREM 

po realizaci plynofikace se obec stává bezproblémovou, doporučuje se však aplikovat při spalování 

plynu regulační prvky tak, aby provoz byl ekonomický. 
Nedoporučuje se plynofikovat stávající kotlové jednotky na tuhá 

paliva vzhledem k následující nižší účinnosti spalování. 

Návrh 18 BJ předpokládá plynofikaci a osazení 

programovatelných regulátorů s termostaty pro 

ekonomické vytápění. 

Obvodové pláště musí splňovat ČSN 734050 pro tepelný odpor stěny 

R= 2,0 m
2
W
0
K, střecha 3,0 m

2
W
0
K. 

 

 



c). elektro 

 
1) Současný stav: 

 
Obec Senička je zásobována elektrickou energií z venkovního 

vedení VN č.23. Vedení č.23 je provedeno v různých úsecích 

vodiči AlFe6 o průřezech od 3x35mm
2 
do 3x50mm

2
. V současné době 

probíha postupně rekonstrukce celého vedení VN 22 kV č.23. Nově 

rekonstruované úseky jsou provedeny vodiči AlFe6 3x120mm
2 
nebo 

vodiči AlFe6 3x70mm
2
na betonových a mřížových stožárech. 

Vzhledem k tomu, že obec bude napojena na nově provedené vedení, nebudou problémy s přenosem i 

zvýšených odběrů, kteéý se v lokalitě mohou vyskytnout v době platnosti tohoto ÚPNsÚ. 
 

 

 

 

Počet trafostanic: 

Senička - distribuční - T4-16/001 - 002 
- velkoodběr - T4-16/301 zemědělské družstvo 

Distribuční trafostanice v Seničce jsou konstrukčně řešeny pro 

montáž transformátorů o výkonu do 400 kVA - trafostanice T4-

16/002 , případně do 160 kVA - trafostanice T4-16/001. 

Transformovny jsou napojeny krátkými přípojkami 

venkovního vedení VN 22 kV. 

 

 

2) Návrh systému zásobování elektrickou energií: 

 
Jak již bylo uvedeno výše, jsou přenosové parametry vedení VN 

22 kV dostatečné, ale s ohledem na jeho fyzický stav je 

správcem sítě (SME RZ Přerov) plánována oprava nevyhovujících 

úseků vedení č.23. 

Návrh řeší přeložení části vedení VN 22 kV č.23 do nové trasy. Jedná se o úsek vedení, který vede 

přes navrhovanou lokalitu B1. Spolu s přeložkou vedení VN 22 kV je navrženo i přeložení 

trafostanice T4-16/001 na okraj nové výstavby lokality B1. Zároveň bude nutno upravit napojení 

trafostanice T4-16/301. 
Součástí přeložky trafostanice T4-16/001 budou i nové kabely 

NN, které budou vedeny z přeložené trafostanice do stávající 

sítě NN v místě původní T4-16/001. 

V návrhu není uvažováno s vybudováním dalších nových 

trafostanic pro potřeby napájení nové výstavby. 

 

3) Rozvody NN 0,4 kV: 

 
Stávající rozvody NN v Seničce jsou z valné většiny provedeny 

venkovními vedeními NN. Pouze z trafostanice T4-16/002 jsou 

rozvody kabely NN jako napáječ pro obec. 

Celá síť NN je v provozuschopném stavu, je průběžně zajišťována její údržba a opravy. Na stávající 

síť bude možno napojit jednotlivé rodinné domky. 
Popis řešení napojení a úprav sítě NN pro jednotlivé lokality 

navržené pro výstavbu : 

- lokalita B1 bude napojena na nový kabelový rozvod z přeložené 

T4-16/001. Velikost transformátoru na přeložené T4-16/001 bude 

určen jako součet výkonu staré T4-16/001 (160kW) a výkonu 



potřebného pro novou výstavbu (cca 50 kW). 

- lokalita B2, B3 a B6 budou napojeny na stávající rozvody NN v 

místě jednotlivých lokalit. 

- lokality B4 a B54 budou napojeny na nové kabely NN z T4-

16/001 (výstavba pro lokalitu B1). 

 

4) Veřejné osvětlení: 

 
Veřejné osvětlení je řešeno kabelovým rozvodem a silničními 

nebo parkovými stožáry s výbojkovými svítidly. 

V návrhu bude pro nové VO přednostně používáno parkových stožárů (4 - 5 m výšky) s výbojkovými 

svítidly (lokality B1, B4 a B5). 
V lokalitách B2, B3 a B6 bude vyhovovat VO stávající. 

 

5) Ochranná pásma: 

 
Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem 

č.222/94 sbírky. Tento zákon také stanoví činnosti, které je 

zakázáno v ochranném pásmu provádět. Vyjímky z ochranných pásem 

může udělit pouze ministerstvo. 

 
vrchní vedení VN 22 kV - 10 (7) m na obě strany od krajního 

vodiče 

trafostanice - 30 (20) m všemi směry 
 

 

Poznámka: - Vzhledem k měřítku výkresové dokumentace nejsou ochranná pásma kabelových vedení 

vyznačena. 

- Dle výkladu SME však ochranná pásma dle zákona 222/94 platí pouze pro vedení vybudovaná po 

nabytí platnosti tohoto zákona. Pro vedení a zařízení z dřívější doby platí ochranná pásma podle 

zákona 79/57.Ochranná pásma podle tohoto zákona jsou uvedena v závorkách. 
 

 

 

J. SPOJE A TELEKOM. ZAŘÍZENÍ 
 

1) Telefonizace: 

 
V současné době je obec Senička napojena kabelem na stávající 

telefonní ústřednu, která je instalována v Senici na Hané. Z 

této ústředny jsou napojeny účastnické stanice a VTA v Senici na 

Hané a v Seničce. 

Kapacita kabelů místní telefonní sítě je úměrná kapacitě telefonní ústředny. V Seničce je v současnosti 

provedeno napojení méně než 20 účastníků. 
Podle sdělení STP Telecom a.s. telefonní obvod Olomouc je v 

plánu na rok 1997 zahrnuta výstavba digitální telefonní ústředny 

RSU o kapacitě cca 300 účastníků. Tato ústředna bude umístěna v 

Senici na Hané. Následně pak v letech 1997-98 bude provedena 

rekonstrukce místní telefonní sítě. I po provedení digitalizace 

zůstane Senička napojena na ATÚ Senice na Hané. 

Nové kabelové rozvody jsou navrženy na kapacitu 1,6-2 páry pro 

každý byt. Velikost digitální ústředny může být průběžně, podle 

požadavků na zřizování dalších stanic, zvětšována. 



 

2) Rozhlas po drátě: 

 
Toto zařízení není v obci zavedeno a s rozšiřováním sítě 

rozhlasu po drátě se nepočítá. 

 
 

3) Kabely ve správě SPT TELECOM a.s. PPT (dříve SDK) 

 
V roce 1997 je prováděna pokládka dálkového optického kabelu, 

jehož trasa prochází i obcí Senička. Trasa tohoto kabelu je ve 

výkresové dokumentaci zachycena a musí být respektována. 

Správce sítě požaduje, aby při provádění výstavby v blízkosti tras dálkových kabelů bylo vždy 

vyžádáno stanovisko správce sítě a aby byla respektována ochranná pásma kabelů. 
 

 

4) Zařízení Správy radiokomunikací: 

 
Podle údajů SR Praha - Inspektorát radiokomunikací Ostrava v 

současné době v zájmovém území není veden žádný radioreléový 

spoj SR Praha. (RR spoje I. a II. řádu) 

Stejně tak zde nejsou žádné trasy radioreléových spojů ve správě SPT TELECOM a.s. oblast Ostrava 

o.z. (RR spoje III. řádu) 
Ve výhledu však mohou být zřízeny radioreléové trasy i v řešeném 

území. Proto je nutné, aby při přípravě staveb bylo vyžádáno 

vyjádření Správy radiokomunikací Praha a SPT TELECOM a.s. oblast 

Ostrava o.z. odbor rozvoje JTS. 

 

5) Příjem televizních a rozhlasových signálů: 

 
V současné době je řešené území pokryto televizními signály 

těchto stanic : 

ČT 1 - kanál č. 29, polarizace H, vysílač Brno (Kojál) 
ČT 1 - kanál č. 36, polarizace H, vysílač Praděd 

ČT 2 - kanál č. 46, polarizace H, vysílač Brno (Kojál) 

ČT 2 - kanál č. 50, polarizace H, vysílač Praděd 

NOVA - kanál č. 9, polarizace H, vysílač Brno (Kojál) 

NOVA - kanál č. 53, polarizace H, vysílač Praděd 

 

Rozhlasové signály v pásmu VKV lze přijímat v celkovém počtu 

cca 12 stanic z vysílačů Brno - Kojál, Praděd, Ostrava a také 

z místních vysílačů ( Radio Haná, Radio Ruby atd.). 

 
 

6) Jiná slaboproudá zařízení : 

 
V obci Senička je proveden rozvod místního rozhlasu. OÚ Senička 

požaduje tuto síť zachovat v provozu. Při nové výstavbě musí být 

toto zařízení respektováno. 

 
 

 

K) Zásady péče o životní prostředí 

 



a) Ochrana čistoty podzemních a povrchových vod 

Vodní toky na zájmovém území jsou ve správě Meliorační správy Olomouc. Podle vyjádření této 

organizace se kromě běžných údržbových prací nepočítá se žádnými většími směrovými, ani 

výškovými úpravami toků na zájmovém území. 
Nejsou ani potíže při víceletých průtocích s vybřežováním vody z 

koryta. 

Je nutné na obou březích vodotečí ponechat manipulační pruhy 6m 

široké v souladu s vyhláškou. 

 

 

b) Ochrana čistoty ovzduší 

Hlavní zdroje znečištění ovzduší v řešeném území jsou z dopravy. 
Nepříznivé účinky drobných kotelen jsou eliminovány plynofikací 

obce. 

 

c) Ochrana půdního fondu 

Kvalitu ZPF ovlivňují průmyslové exhaláty, chemické hnojení, lesní kalamity event. další vlivy 

obecného rázu. Místní vlivy lze omezit v rámci opatření na úseku zemědělství, lesnictví a vodního 

hospodářství.V rámci řešení ÚSES pak hlavně vybudováním mezí, remízků a pod. 
Zábory ZP a LP jsou zhodnoceny v kapitole M. 

 

 

 

d) Ochrana proti hluku a vibracím, radonu 

Zdrojem hluku v řešeném území je především provoz na st. silnici III/37313.Jeho rozsah ovšem není 

nadměrný. Z odvozené mapy radonového rizika vyplývá, že na daném území byly z geologického 

podloží naměřeny hodnoty, které představují druhou kategorii tj. střední riziko. 
 

e) Likvidace tuhých a polotuhých odpadů 

Ve výkresové části jsou vyznačeny všechny skládky, jak byly získány na Okresním úřadě - referát 

životního prostředí. Je vyznačen i stav skládek, to znamená, jsou-li již rekultivované. 
Obec Senička vyváží odpady na řízenou skládku TKO "Zmoly", která 

byla kolaudována v květnu roku 1994. (V tomto prostoru se 

nachází EVKP č.451 - Bořek, pro který právě divoké skládky 

představovaly ohrožení. Provozem řízené skládky by mělo toto 

nebezpečí být omezeno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Návrh hygienických a bezpečnostních ochranných 

pásem od zdrojů negativně ovlivňující životní 
prostředí 

 

 

Všechna pásma jsou vyznačena v grafické části ÚPnSÚ. 

Ochranná pásma VVN, VN dle příslušných předpisů, 
VTL, STL viz výkresová část 

silniční, 



 

Výpočet PHO živočišné výroby ZD jsou doloženy v 

samostatné složce. 

 
L) O C H R A N A Z E M Ě D Ě L S K É H O A L E S N Í H O 

P Ů D N Í H O F O N D U 
 

a) Vyhodnocení ztrát ZPF 

 
Je vyznačeno graficky na výkrese č.9, bilanční hodnocení v 

tabulkové části. 

Mapové podklady ( 1:1000) a údaje o ZPF byly získány zpracovatelem na Geodezii Olomouc, údaje o 

melioračních úpravách pozemků na Okresní meliorační správě v Olomouci. 
V grafické i tabulkové části jsou jednotlivé plochy 

záboru vyznačeny podle navrženého účelu. 

Vzhladem ke splavování půdy na severu od Seničky jsou zde 

navrženy interakční prvky (zasakovací pásy) a větší zatravnění 

na sever Seničky (viz výkresová část). 

 

Zdůvodnění záborů: 

Lokalita Bl je největší navrhovanou lokalitou a zároveň jedinou lokalitou soustředěné zástavby. Z 

hlediska majetkového je tato lokalita nejdostupnější, protože ostatní lokality jsou v soukromém 

vlastnictví drobných vlastníků a jsou většinou velmi těžko dostupné. Rovněž již vybudování sítě 

kolem stávající komunikace jsou z ekonomického hlediska výhodné pro navrhovanou zástavbu. 

Blízkost ZD bude eliminováno navrženou ochrannou zelení (viz výkr. dokumentace) . 
Lokalita B2 není na ZPF. 

Lokalita B3; B4; B5; B6 se nachází v zastavěné části obce a jsou 

to vesměs soukromé zahrady, jejichž majitelé uvažují s 

výstavbou. Lokality jsou podél stávajících komunikací s 

vybudovanými sítěmi a většinou představují dostavbu do stávající 

zástavby. 

Umístění rybníka vychází z terénních možností. Jeho vybudování 

představuje z ekologického hlediska přínos pro krajinu. 

 

 

b) Vyhodnocení ztrát LPF 

Zábory lesní půdy nejsou vykazovány.Je respektováno ochranné pásmo lesních porostů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M) Příloha CO 

Tato příloha se zabývá úkrytem civilního obyvatelstva. V následující tabulce jsou vyčísleny plochy 

potřebné pro ukrytí vyplývající z nárustu počtu obyvatel do r. 2015. Nárust obyvatelstva je vztažen k 

současným údajům o počtu obyvatelstva v roce 1995. Počet obyvatel obce Senička v roce 2015 je 

možno uvažovat 383 ob. Pro tento počet je třeba zajistit potřebné prostory pro ukrytí a to zajištěním 

možností ukrytí ve sklepních prostorách stávajících budov a rovněž v prostorách navrhovaných 

objektů. 
Přednostně je třeba zabezpečit ukrytí žáků ve škole. Výrobní 

provozy zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v 

prostorách podniků a závodů. Rozsah těchto zařízení je nutno 

stanovit individuálně v závislosti na počtu zaměstnanců. 

Obecní úřad zhodnotí bilanci v potřebné tabulce a doporučí 

akceptovat zařízení úkrytových prostor do projektové dokumentace 

vyšších stupňů navrhovaných objektů. 

Při výstavbě rodinných domů dá doporučení provádět stavby s 



podsklepením s možností využití těchto prostor pro ukrytí 

obyvatelstva. 

Při číselném bilancování ploch potřebných pro ukrytí se uvažuje 

s potřebnou plochou 00.5 m2/osobu. Z celkového počtu obyvatel se 

uvažuje 10% matek s dětmi, pro které je nutno 

zabezpečit 1m2 úkrytové plochy/osobu. 

 

 

 

        

  Zákl.sídel.  počet obyv. nárůst počtu  potřebná plocha ukrytí  celkem počet obyv.  celková plocha   
  jednotka  1996/97  ob.do r.2010  pro nárůst obyvatel  

r.2015  pro ukrytí 2010  

        

 SENIČKA           

   332  61  33,6 m2  383  210,65   

         

        

 

 

 

 

 

N) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 
 

ELEKTRO: 

- rekonstrukce vedení VN č. 23 
- přeložka části vedení VN u lokality B1 na východě obce 

- přeložka trafostanice T4-16/001 

- výstavba kabeku NN pro lokality B1,B4,B5 

 

TELEFON: 

- rekonstrukce a rozšíření místní telefonní sítě 
 

Doprava: 

- úprava zpevnění účelové komunikace na severním okraji obce 
 

VODOVOD : 

- vybudování vodovodního přivaděče "G" na východě ZD 
 

KANALIZACE : 

- vybudování splaškové kanalizace v obci Senička dle výkresové části 
- vybudování extravilánové stoky do ČOV Senice na Hané vedoucí 

podél vodovodního toku na jižní straně areálu ZD 

 

ZELEŇ 

- vybudování ochranné zeleně interakčního prvku na 
lokalitě ZD 


