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1. Základní údaje 

1.1. Důvody zadání, základní cíle zpracování 

Pro obec Dubčany nebyla dosud zpracována žádná územně plánovací dokumentace, která by 

účinně zabezpečovala funkčnost využívání území, která by stanovovala zásady jeho organizace a 

vytvářela předpoklady pro soulad všech funkcí v území. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba zpracování 

územního plánu. Důvodem pro pořízení územního plánu obce byla potřeba stanovit urbanistickou 

koncepci pro územní přípravu, zabezpečující komplexní a koordinovanou výstavbu a přestavbu 

sídelního útvaru. Cílem územního plánu (ÚP) je dosažení souladu spolupůsobení a vzájemného 

minimálního obtěžování jednotlivých urbanistických funkcí. Rovněž navržení nových ploch pro 

případný rozvoj těchto funkcí při respektování optimální prostorové organizace a kulturně 

historických hodnot v území. 

 

1.2. Průběh zpracování zakázky 

V průběhu roku 2000 byla zpracována Urbanistická studie obce Dubčany (08/2000), na základě 

smlouvy o dílo č. 06/2000 uzavřené mezi Obcí Dubčany (pořizovatel) a ing. arch. Vladimírem Dujkou 

(zpracovatel – projektant). 

Urbanistická studie byla projednána podle ustanovení § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ), se záměrem jejího 

využití v souladu ust. § 21 odst. 6 SZ jako náhradu konceptu ÚP. Lhůta pro vystavení urbanistické 

studie obce Dubčany byla stanovena od 24.9.2000 do 25.10.2000. Veřejné projednání urbanistické 

studie se uskutečnilo dne 26.10.2000 za účasti dotčených orgánů státní správy, fyzických a 

právnických osob. 

Obec Dubčany, jako příslušný orgán územního plánování vypracovala v únoru 2001 návrh Zadání 

územního plánu obce Dubčany. Oznámení o projednání Zadání Územního plánu obce Dubčany (dále 

jen zadání) bylo provedeno veřejnou vyhláškou dne 11.4.2001. Návrh zadání byl v souladu s § 20 

odst. 2) stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od 20.4.2001 do 

20.5.2001. Veřejné projednávání návrhu zadání se konalo dne 17.5.2001 na OkÚ Olomouc. Návrh 

zadání byl v souladu s § 20 odst. 3) stavebního zákona zaslán jednotlivě dotčeným orgánům státní 

správy. Dále byl návrh zadání včetně oznámení, v souladu s § 20 odst. 4) stavebního zákona, zaslán 

orgánům územního plánování sousedních územních obvodů. Žádný z těchto orgánů neuplatnil 

požadavek na informace o dalším průběhu pořizování územně plánovací dokumentace. Pořizovatel 

vyhodnotil všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy a podnětů ostatních, které obdržel, a 

změny z projednání vzešlé zapracoval do textu návrhu zadání. Pořizovatel požádal příslušný 

nadřízený orgán územního plánování, jímž je Okresní úřad Olomouc - referát regionálního rozvoje, o 

stanovisko v návrhu zadání. Příslušný nadřízený orgán územního plánování vydal vyjádření, v němž 

uvádí, že návrh zadání byl řádně projednán a dohodnut, a doporučuje předložení návrhu zadání pro 

zpracování územního plánu obce Dubčany, podle ust. § 20 stavebního zákona, obecnímu 

zastupitelstvu ke schválení. Zadání Územního plánu obce Dubčany bylo dne 19.9.2001 schváleno 

Zastupitelstvem obce Dubčany. Zadání bylo závazným podkladem pro zpracovatele návrhu územního 

plánu. 

 

Zakázka byla zpracována v souladu zejména s těmito právními předpisy: 

 zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územním plánovací dokumentaci 

 vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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 vyhláškou č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností a pohybu  

 zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně souvisejících a prováděcích předpisů 

 zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
 

Územní plán je zpracován v digitální formě, výkresová část ve formátu *.dgn (MicroStation) - 

jednotlivé referenční výkresy řeší vždy celé území; textová část ve formátu *.doc (MS Word) a 

tabulková ve formátu *.xls (MS Excel).  

 

1.3. Způsob řešení stanovisek a podnětů vzešlých z projednání Zadání ÚP 

Tab. 1.1: Vyhodnocení uplatněných stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek organizací 

Orgán, organizace, fyzická, 

právnická osoba 
Obsah připomínky Způsob řešení 

Krajský úřad Olomouckého 

kraje, skupina stav. řádu a 

územního plánování 

Bere na vědomí,po ukončení zadání předložit 

k vyjádření i ostatním orgánům Olomouckého 

kraje 

- 

Ministerstvo zemědělství ČR, 

odbor výkonu státní správy 

VIII, Olomouc 

Bez připomínek. - 

Okresní úřad Olomouc, referát 

kultury 
Bez připomínek. - 

Okresní úřad Olomouc, ref. 

sociálních věcí 
Bez připomínek. - 

Okresní úřad Olomouc, referát 

školství 
Bez připomínek. - 

Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje, 

Schweitzerova 

Dopracovat doložku CO o zhodnocení stáv. 

ploch pro ukrývané, řešit navrhovaný nárůst 

obyvatel. 

Je zapracováno 

Krajská hygienická stanice, 

Wolkerova 6, Olomouc 

Souhlasí.Dodržet vazbu na splnění podmínky 

nařízení vlády č.502/2000Sb. 
Je respektováno 

Vojenská ubytovací a stavební 

správa Olomouc 
Bez připomínek. - 

České dráhy, s.o.,DDC o.z.,Sekce 

koncepce a investiční výstavby 
Bez připomínek - 

Státní plavební správa Bez připomínek. - 

Úřad pro civilní letectví Nepředpokládá střet zájmů. - 

Obvodní báňský úřad v Brně Bez připomínek. - 

ČIŽP, odd. ochr. ovzduší Bez připomínek. - 

Policie ČR, dopravní inspektorát Bez připomínek. - 

Státní energetická inspekce Bez připomínek - 
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Tab. 1.1: Vyhodnocení uplatněných stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek organizací 

Orgán, organizace, fyzická, 

právnická osoba 
Obsah připomínky Způsob řešení 

Ředitelství silnic a dálnic ČR - 

závod Brno 

Požaduje:  

 Zakreslení rozhledových polí na významných 

křižovatkách,určení výhledové dopravní 

intenzity a hyg. hlukových pásem  

 návrh eliminace negativních účinků dopravy,v 

ÚPD vyznačit  funkční třídy dle ČSN 736110 

a ČSN 736101. 

Je zapracováno 

v ÚPD, silniční 

doprava se obce pouze 

dotýká, silnice 

neprochází současně 

zastavěným územím 

obce 

České dráhy s.o., DDC, stavební 

správa Olomouc 
Bez připomínek - 

Státní památkový ústav v 

Olomouc 

Jedná se o území s archeologickými nálezy- 

požaduje vymezit toto území. 

Je uvedeno v textové 

části 

SME RZ Přerov - odd. investic a 

vývoje, Přerov 

Prochází RR trasa mobilní operátorů Litovel - 

Senice na Hané,respektovat v ÚP. 
Je respektováno 

České radiokomunikace, s.s.-

ÚIV, Praha 

Ve výhledu se počítá s propojením VTP ve 

směru Senice -Uničovice,Cholina. 
Je respektováno 

Obec Dubčany 
Zpracovat alternativní variantu centrálního 

vytápění obce např. biomasou. 
Je zapracováno v ÚPD 

 

Tab. 1.2: Způsob řešení stanovisek orgánů územního plánování sousedních územních obvodů 

Orgány územního plánování 

sousedních územních obvodů 
Obsah stanoviska Způsob řešení 

 Nebyla podána žádná stanoviska   

 

Tab. 1.3: Způsob řešení námitek a připomínek vlastníků pozemků a staveb  

Vlastníci pozemků a staveb Obsah námitky, připomínky Způsob řešení 

- Nebyly podány žádné námitky ani připomínky - 

 

1.4. Vyhodnocení splnění zadání 

1. Výčet katastrálních území, tvořících území obce 

Předmětem řešení je zpracování Územního plánu obce Dubčany. Rozsah řešeného území je dán 

hranicí území obce, které je tvořeno katastrálním územím obce Dubčany u Choliny. 

Katastrální území má rozlohu 343 ha, přičemž orná půda zaujímá 92 % výměry. Na severozápadě 

sousedí obec Dubčany s k.ú. Cholina, na severovýchodě s k.ú. Unčovice a Mezice, na východě s k.ú. 

Náklo, na jihovýchodě s k.ú. Senice na Hané, na jihu a jihozápadě s k.ú. Odrlice. 

2. Požadavky vyplývající pro řešené území z ÚPN VÚC 

Katastrální území Dubčany je řešeno územním plánem velkého územního celku Olomoucká 

aglomerace (Terplan Praha). ÚPN VÚC byl schválen usnesením vlády ze dne 16.7.1997 č. 422. 
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Z uvedeného ÚPN VÚC vyplývají pro územní plán obce Dubčany následující požadavky: 

 respektování stávající trasy silnice II/449 

 respektování navrhovaného vodovodního přivaděče 

3. Požadavky vyplývající pro řešené území z programu rozvoje okresu a obce 

Okres Olomouc má zpracovánu dokumentaci Strategie rozvoje Olomoucka. Obec Dubčany nemá 

zpracován žádný program rozvoje obce, ale je součástí Mikroregionu Litovelsko. 

4. Požadovaný časový horizont územního plánu 

Návrhové období Územního plánu obce Dubčany bude do roku 2015, s výhledem do roku 2025. 

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa je 

provedeno pouze pro návrhové období územního plánu. Rovněž do veřejně prospěšných staveb jsou 

zahrnuty jen stavby uvažované v návrhovém období. 

 

1.5. Seznam podkladů 

Pro zpracování územního plánu byly použity následující podklady a literatura: 

 Účelový digitální mapový podklad (Ing. Vozda, Šumperk, 1999) 

 Olomoucká aglomerace - návrh ÚPN VÚC (Terplan a.s., Praha; 1997) 

 Generel lokálního územního systému ekologické stability pro k.ú. Dubčany, Senice na Hané a 

Těšetice (Tomaštíková H., 11/1992) 

 Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich dalšího využití, 5. díl (kolektiv, MZe ČR 1990) 

 ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES ČR (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno, 

1996) 

 Limity využití území (Hyvnar V. a kol., Ústav územního rozvoje Brno, 1999) 

7. Urbanistická studie obce Dubčany (Dujka V., Zlín, 08/2000) 

8. Schválené zadání územního plánu obce Dubčany (09/2001) 
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2. Širší vztahy, problematika řešeného území 

1. Širší územní vztahy 

Obec Dubčany leží na jihozápadním okraji olomouckého okresu, jižně od města Litovle ve 

vzdálenosti cca 6 km a od okresního města Olomouce cca 19 km. Dubčany jsou součástí olomoucké 

sídelně regionální aglomerace s jádrovým městem Olomoucí, která je současně střediskem osídlení 

obvodního významu. Dalšími středisky obvodního významu jsou Šternberk, Uničov a Litovel, která je 

spádovým střediskem pro Dubčany.  

Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Dubčany napojena na hlavní silniční síť tvořenou 

zde silnicí R 35 Frýdlant - Hradec Králové - Olomouc prostřednictví silnice II/449. Hromadná 

přeprava osob je zajišťována autobusy firmy ČSAD Ostrava. Železniční spojení je umožněno přes 

železniční zastávku Odrlice ležící na železniční trati č. 273 Červenka - Litovel - Senice na Hané ve 

vzdálenosti 1 km jihozápadně od obce. Na katastru obce doprava dálniční, železniční, letecká ani 

vodní své zájmy nemají. 

Celé řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky 

Moravy vyhlášené Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Jedná se o území, které svými přírodními 

podmínkami tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod a má charakter 

chráněné vodohospodářské oblasti. 

Severovýchodně od řešeného území prochází několik tras vedení VTL plynovodu. 

Území ležící západně od řešeného území se nalézá v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru. 
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3. Přírodní podmínky 

3.1. Klimatické poměry 

Klimaticky leží řešené území v teplé oblasti (v její variantě T2) a je charakteristické dlouhým, 

teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je 

krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Některé další 

vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 3.1: Vybrané charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí 

 T 2 

počet letních dnů 50 - 60 

počet dnů s průměrnou teplotou 10°c a více 160 - 170 

počet mrazových dnů 100 - 110 

počet ledových dnů 30 - 40 

průměrná teplota ledna -2 - -3 

průměrná teplota července 18 - 19 

průměrná teplota dubna 8 - 9 

průměrná teplota října 7 - 9 

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

srážkový úhrn za vegetační období 350 - 400 

srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

počet dnů zamračených 120 - 140 

počet dnů jasných 40 - 50 

 

Tab. č. 3.2: Vysvětlivky k tab. č. 3.1 

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 3700 MJ.m
-2

. Průměrná roční 

oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6.6, přičemž nejvyšší oblačnost 

pozorujeme v prosinci, nejnižší v srpnu. Roční úhrny slunečního svitu se pohybují kolem 1550 hodin, 

přičemž maximum je v červnu, minimum v prosinci 

Teplota vzduchu 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,5 ºC. Nejchladnějším měsícem je 

leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní maxima teploty vzduchu se v nejteplejším měsíci 

pohybují kolem hodnoty 24°C. Průměrná denní minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším 

měsíci zimy (leden) na -5°C. V červenci se průměrná denní minima těsně nad 12°C. 

Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu 

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

začíná zima začátkem druhé prosincové dekády a končí začátkem poslední únorové dekády. 
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 Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara a 

konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V řešeném území 

začíná koncem třetí březnové dekády a končí začátkem první dekády listopadu. 

 Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území v polovině 

poslední dekády dubna a končí koncem první říjnové dekády. 

 Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná koncem poslední 

dekády května a končí koncem první dekády září. 

Vlhkost vzduchu 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 77 %, přičemž nejvyšších 

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

Atmosférické srážky 

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

spadne v červenci, nejméně v únoru. Roční srážkové úhrny překročené s pravděpodobností 1% se 

pohybují těsně pod hodnotou 900 mm. 

Vítr 

Co se týká převládajících větrů, převahu má směr ze severozápadního až severního kvadrantu. 

Mezoklimatické poměry 

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

 

3.2. Geologické poměry  

Geologický podklad řešeného území je budován neogenními sedimenty Hornomoravského úvalu. 

Neogenní sedimenty jsou tvořeny sladkovodní pestrou sérií písků a jílů. Jedná se většinou o střídání 

bílých, žlutých, zelenožlutých, zelených, zelenošedých, rezavých, červených, hnědých, fialových, 

šedých a šedočerných, jemně až hrubě zrnitých, nevápnitých křemenných písků všech barev s 

polohami jílovitých, jemně až středně zrnitých, křemenných, jemně slídnatých nevápnitých písků. 

Často se vyskytují polohy písčitých, slídnatých nevápnitých jílů s málo tříděnými křemennými zrny. 

Jen místy je jíl slabě jemně písčitý a jemně slídnatý. Časté jsou až několik metrů mocné polohy 

bělavých až světle zelenavě šedých kaolinických jílů. Střídání jednotlivých vrstev je bohaté a hranice 

mezi nimi ostrá. V píscích bývají hojné limonitické konkrece rozmanitých tvarů. Sedimenty jsou 

většinou bez fosilií. Stratigrafické zařazení této série je obtížné, poněvadž ani pylová analýza z vložek 

zemitého lignitu nepřinesla přesnější určení. Předběžně se řadí k pliocénu. K pleistocenním uloženi-

nám řešeného území patří především sedimenty eolické (spraše). 

 

3.3. Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) leží zájmové území v geomorfo-

logické provincii Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled : 

Tab. 3.3: Geomorfologické regionální členění reliéfu 

Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Západní Vněkarpatské 

sníženiny 

Hornomoravský 

úval 

Prostějovská 

pahorkatina 

Křelovská 

pahorkatina 

 

Jedná se o západní okraj nížinné pahorkatiny na neogenních sedimentech. S celkovým úklonem 
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k jihovýchodu. Z východu do území okrajem zasahuje staré údolí řeky Moravy. Geomorfologický 

vývoj území byl poměrně složitý. Záliv v oblasti Hornomoravského úvalu se začíná tvořit v první 

etapě transgrese spodního tortonu. V pliocénu do území pravděpodobně zasahuje výběžek sladkovod-

ního jezera, které má spojení s Dolnomoravským úvalem. Ráz sedimentů z tohoto období nasvědčuje 

intenzivní denudaci v okolních vrchovinách. Pleistocenní kolísání klimatu mělo vliv na vznik říčních 

teras. Spraše, které se ukládaly během pleistocenních glaciálů jako návěje a závěje, se zachovaly 

většinou jen z würmu. Ze současných procesů se nejvíce uplatňuje akcelerovaná eroze (především 

větrná) a lidská činnost. 

 

3.4. 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 

kombinací 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 

Spraše a sprašové hlíny 

Spraš je nezpevněný pórovitý sediment, slabě propustný, zpravidla bez vrstevnatosti. Tvoří ho 

prachové částice, vyskytuje se však i hrubší písčitá a jemnější jílovitá frakce. Spraš je světle žluté až 

hnědavé barvy, časté jsou vápnité konkrece (cicváry) a svislé vápencové rourky na místech 

kořenových systémů rostlin. Spraše se většinou vyskytují v sériích mocných několik metrů, mezi nimi 

jsou obvykle fosilní půdy. Vyluhováním CaCO3 ze spraše působením srážkové vody vzniká obvykle 

sediment velmi podobný spraši - sprašová hlína. Na takovýchto podkladech se vyvinuly půdy s 

dobrými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Obecně jsou spraše a sprašové hlíny matečným 

materiálem pro černozemě a hnědozemě. 
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b) Půdní typy 

Zastoupeny jsou zde černozemě degradované (BPEJ 3.02.00) místy s přechodem do černozemí 

lužních (3.03.00) 

 

c) Zastoupení jednotlivých BPEJ v k.ú. Dubčany: 

3.02.00 (I), 3.03.00 (I) 
 

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

Tab. 3.4: Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

02 Černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem 

03 
Černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu, středně těžké, s příznivým vodním 

režimem 

 

3.5. Hydrologické poměry 

1. Podzemní vody 

V pliocenní výplni Hornomoravského úvalu jsou podzemní vody obecně hojné, většinou 

mineralizované (pro vodárenské využití méně příznivé). 

Specifický odtok podzemních vod se pohybuje v rozmezí 2 až 3 l.s
-1

.km
-2

, přičemž nejvyšších 

vydatností dosahuje v březnu až dubnu, nejnižších v říjnu až listopadu. 

2. Povrchové vody 

Řešené území odvodňují Vojnická stružka a okrajově i Cholinka (vlastní tok mimo řešené území) s 

poměrně rozkolísanými průtoky, poněvadž retenční schopnost celého jejich povodí je nízká. 

Specifický odtok povrchových vod se pohybuje kolem 4 l.s
-1

.km
-2

. V hydrologické bilanci 

převažuje výpar nad odtokem (poměr přibližně 4 : 1). Zájmové území můžeme přiřadit k oblastem se 

středně velkým vodohospodářským potenciálem. 

 

3.6. Biogeografické poměry  

Biogeograficky patří řešené území do provincie středoevropských listnatých lesů, do podprovincie 

hercynské a leží v biogeografickém regionu prostějovském (1.11). V rekonstruovaném vegetačním 

krytu dominuje 2. vegetační stupeň.  

Geobiocenologická typizace - skupiny typů geobiocénů  

Dominujícími potenciálními společenstvy v řešeném území jsou: 

 2BD3:  Fagi-Querceta tiliae (bukové doubravy s lípou) 
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4. Historický vývoj 

 

První zmínka o Dubčanech pochází z roku 1342 a jsou dokladovány tyto názvy obce (zpracováno 

dle publikace "Místní jména na Moravě a ve  Slezsku" - Hosák L, Šrámek R., I. a II. díl, Academia 

1970 a 1980): 1342 – de Dubczan, 1353 – in villa Dubczan, 1368 – de Dubczan, 1347 – in Dubczan, 

1446 – villam Dubczany, 1489 – na Dubčanech, 1556 - ves Dubczany, 1676 – Dubczian, 1718 – 

Dubcžiany, 1751 – Dubczian, 1846 a 1872 – Dubtschan, Dubčany. Název obce je odvozován jako 

akuzativ k pl. k dubčěné , tj. lidé bydlící u malých dubců, doubků. 

 

Ve Vlastivědě Moravské, Litovelský okres (V. Pinkava, Brno 1903) je u hesla Dubčany uvedeno: 

Ves má jméno od bývalého krajinného rázu. Dubčané jsou obyvatelé Dubisk, míst, kde rostlo 

dubové křoví neb duby, aneb obyvatelé, pocházející z osady Dubiska. Politická ves Dubčany leží 6,6 

km jižně od Litovle, má velmi dobře zachovaný staroslovanský půdorys. Vchod na severní straně 

dosud sluje „Brána“. Ještě v polovici minulého století měli hlavně grunty výstupky, zvané žudry. Na 

obecní mapě z r. 1834 lez zjistiti 8 žudrů. 

Podle pamětní knihy cholinské z r. 1716 bylo v Dubčanech 18 sedláků a 6 chalupníků, mezi nimi 2 

svobodníci, zvaní „pohunczy“, vesměs katolíci a národnosti české. R. 1834 bylo: 43 domů a 255 

obyvatelů, r. 1890: 56 domů a 332 obyvatelů, r. 1900: 55 domů, 322 obyvatelů, katolíků a Čechů. 

Z vladyckého rodu, který se po Dubčanech psal, uvádí se po prvé Medvídek z Dubčan (r. 1342). 

Měli ve znaku půlměsíc. Jeden z jeho potomků Jabub čili Jakoubek, výtečný husitský válečník, od r. 

1426 pán na Bílině, byl předkem Vřesovských z Vřesovic, velmi rozvětveného rodu v Čechách. Větev 

moravská držela se stranou katolickou a vymřela r. 1446. Rod, který se ještě r. 1677 psal po 

Dubčanech, nemá s původními vladykami dubčanskými erbu půlměsíce nic společného. Užívalť jako 

znaku štít s 3 červenými pruhy, v klenotě dva rohy. Medvídka synové jsou, tuším, Medvídek a Zbyněk 

z Dubčan. R. 1365 se vzali oba bratři na spolek na Dyrnpach, Měrotín a Hradečnou. R. 1371 věnuje 

Medvídek své manželce Elišce na Dyrnpachu a Hradečné, Zbyněk manželce Anně ze Šumvaldu r. 

1376 na Dubčanech a Chvalkovicích. Na Moravičanech měli r. 1381 Dubčanští 28 hř. ročního platu. 

R. 1385 koupil Zbyněk zboží v Laškově a r. 1397 Vícměřice. 

Synové Medvídka byli Jan z Dubčan, řečený Medvídek, zemřel kolem r. 1406, od něho snad 

pocházejí Vřesovští z Vřesovic. Druhý syn Šebor z Dubčan držel r. 1407 dědičnou tvrz v Dubčanech 

r. 1412 se v Půhonech nazývá „úředníkem“. Jan Medvídek věnoval r. 1392 na svém podílu 

v Dubčanech manželce Anežce z Múchnice, ale záhy zemřel. Dědictví ujali synové Zbyňkovi M. Jan a 

Šebor z Dubčan. Jan z Dubčan konal studia na universitě pražské. R. 1398 stal se pod Janem 

z Husince bakalářem a r. 1404 dosáhl druhého stupně akademického (lycenciátu) zároveň se slavným 

lékařem a rodákem litovelským Markem z Litovle, načež prohlášen byl mistrem svobodných úmění. 

R. 1415 byl rektorem škol olomouckých a r. 1416 již kanovníkem. Ve známém sporu biskupském byl 

přívržencem Jan Železného a odpůrcem husitské strany. Stav se správcem kostelního jmění, ustoupil 

r. 1417 nátlaku husitskému. R. 1421 byl zvolen kapitolním děkanem a zemřel r. 1430 v Brně. Jeho 

bratrem byl „panoše“ Šebor z Dubčan. R. 1406 věnuje své manželce Kunhutě, dceři Bareše 

z Čechovic, stolníka arcibiskupa děvinského Vojtěcha ze Šternberka, na dvoře chvalkovickém a po 

smrti Jana Medvídka zdědil i podíl jeho na Dubčanech r. 1412. 

Tvrz dubčanská připomíná se poprvé r. 1407 a byla snad již od předka Dubčanských Medvídka 

v XIV. stol. vystavěna. Podle podání byla prý podobna zachovalé tvrzi unčovické. Při čištění obecního 

rybníka neb, jak lid říká „při couzení tvrze“ uhodili dělníci na podzemní sklepy, zdě a dubové trámy. 

R. 1406 berou nedílní bratři Šebor a mistr Jan z Dubčan Ješka z Žerotína, Oldřicha ze Lhoty, Čeňka 

z Vícměřic a Jana z Řimic na všecko, co mají v Dubčanech, Vícměřicích, Seničce, Vilimově, 

Dyrnpachu, Měrotíně, Hradečné, Pateříně, Slavíně a Perníčku na spolek, a tito společníci zase ohlašují 

spolek s nimi na jmění a statky své. 
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Šebor z Dubčan bojoval se Zikmundem a Albrechtem rakouským proti husitům, zač značnými 

statky obdařen byl. R. 1437 dal mu Albrecht, Zikmundem darovaný dvůr Ješka Dúpovce před 

Uničovem do desk vložiti. Nepřátelství mezi vladykami v kraji trvalo i po míru. Tak přihnal prý Ješek 

ze Lhoty, horlivý husita, „na dědinu Šebora z Dubčan s čeledí a zsekl služebníka jeho v pravém 

landfrýdě“. R. 1437 věnoval Šebor své manželce Kunhutě, na dvoře nadbytě, na tvrzi a jiné hoře, 

zvané „kopecz“, v Dubčanech, ale zboží žerotínské, jež získal proměnou od kanovníků šternberských, 

pustil svaku Bareši ml. z Čechovic. Jemu také, jsa bezdětek, postoupil před smrtí svou (r. 1446) 

Dubčany s tvrzí („promontorium“), 2 dvory a ves Dyrnpach, ostatní zboží před tím již rozprodal. 

R. 1447 věnuje Bareš ml. z Čechovic na dvoře Medvídkově a r. 1464 jako sudí práva 

olomouckého. Před r. 1480 prodal ves Dubčany s tvrzí Martinu z Galčic; rukojmím za Bareše byl Jan 

Dubčanský, řečený Plzák ze Zdenína, ale již r. 1481 byl sám držitelem Dubčan s příslušenstvím, avšak 

jen na krátko. R. 1489 se již vyskytuje Markvart, rytíř ze Zvole,a potomci Hynek (1496-1526) a r. 

1540 bratři Jindřich, Hynek a Petr ze Zvole. Kolem r. 1545 koupil Václav Haugvic z Biskupic od 

Hynka ze Zvole Dubčany, pustiny Dyrnpach a Krajid, ale již r. 1546 prodal zboží dubčanské a 

unčovické s Cholinou a podílem na Mezicích městu Olomouci. 

Po Dubčanech jmenuje se také známý blouznivec náboženský sekty novokřtěnců Jan Dubčanský ze 

Zdenína na Habrovanech, byl synem Jana Plzáka, jenž r. 1523 koupil Lulč, kdež si syn jeho zařídil 

tiskárnu (1530-1537).  

Z jiných podílníků dubčanských jmenujeme kostel olomoucký. Vikář Kunrát († 1343) koupil zboží 

v Dubčanech, jež daroval kostelu. Tento podíl (2 lány) koupil Vilém z Pernštejna od kapitoly a prodal 

jej r. 1516 Hynkovi ze Zvole na Náměšti. 

Nápad statku dubčanského k statkům půhončích prohlásil kolem r. 1370 purkrabí Vyknan 

z Majetína. V listině potvrzovací z r. 1498 nejvyššímu sudímu Janu Pňovickému ze Sovince uvádí 

král Vladislav co k úřadu purkrabího v Olomouci přísluší, mezi jiným zbožím „od starodána“ dva 

póhončí v Dubčanech a poprava ve vsích kolem Olomouce, poplatky od zvodu atd. 

Půhončí, jinde komorníci zvaní, roznášeli obsílky k soudu (půhony), za každou dostali 1 groš. 

V knihách půhonů se připomínají tito půhončí z Dubčan: Martin (1374-1398), Jan (1375-1412) Vítek 

a Blažej r. 1405, Petr r. 1412, Jan, Martin, Mikuláš r. 1437, Jan z Dubčan 1464, Jakub „Hohol“ 

z Dubčan, půhončí a volavčí práva olomouckého (r. 1490). Volavec vyvolával žalobníky; každý 

přinesl list, na němž jméno, stav a předmět žaloby napsán byl. 

V matrice cholinské je ještě r. 1667 jako kmotr uveden: „Andreas Hrachowina, puhonczy 

z Dubčan“ a v pamětní knize farní r. 1698 Šebastian Hubáček, půhončí. R. 1680 sluli „pohončáci“: 

Matěj Hrachovina a výše jmenovaný Šebestian Hubáček. V pamětní knize chol. z r. 1716 se nazývají 

„svobodníci“ (liberi) „pohunczý“ a odváděli jen po 30 snopech desátku. Posledním půhončím na čís. 

11 (nyní Michal Korhoň) byl Šebestian Majtnar, na čís. 16. (nyní Jos. Hrabal) jeho děd Batoloměj 

Hrabal. 

Obec přifařena jest do Choliny. R. 1869 byla vystavěna nová kaple sv. Isidora v návsi. Sedlák 

odváděl na faru cholinskou po 35 snopech pšenice, žita, ječmene a ovsa z desátku. R. 1505 uzavřel 

Hynek ze Zvole a na Dubčanech smlouvu, načež držitelé dubčanského dvoru a tvrze platili faráři 1
1
/2 

kopy grošů šir. čes. a „Nívy“ (pole) mu ponechali. Obyvatelstvo bylo vždy katolické a české. 

Škola byla založena r. 1875. Školní knihovna čítá 35 sv. V posledních dobách poddanských platil 

sedlák za robotu 40 rýnských, mohl si ale něco odpracovati vyvážením dříví z lesa březovského, za 

sáh dostal 15 grošů, vozil-li do Olomouce „do foroty“, tolar (1 zl. 30 kr.). Nájem za pozemky obecní 

nese ročně 1300 K. Přes 100 let drží rodný dům: rodina Korhoňova, Kovářova, Kouřilova, Němcova, 

Stejskalova a Hrabalova. 

Obecní trati: Traty, Stádlisko, Krčenice, Hruškový díl, Olomoucká, Jezírka, Plaviska, Kopce (jsou 

to starodávné hranice), za Horou, Vérně a Německá. 
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V XIV. století se připomínají v blízkosti Dubčan a Choliny dvě vsi, nyní zaniklé, Dyrnpach 

(Dürrenbach = Suchá, vlastně suchý potok) a Krajid („Greyden“), jež vznikly kolonisací německou ze 

střediska litoveslkého šířené. 

R. 1365 drželi Suchou (Dyrnpach) bratří Medvídek a Zbyněk z Dubčan. R. 1418 věnuje Zbyňka 

syn Šebor Kateřině, manželce Jana z Babic, 7 hř. platu na poplatných lidech „ve vsi Drunpachu“, 

pročež se r. 1437 píše „Kateřina z Durenbachu“ a bere manžela Jana, řečeného Huska, na 5 hř. a syna 

Matěje na 2 hř. platu na spolek. 

Krátce před smrtí svou r. 1446 postupuje Šebor z Dubčan zároveň s ostatním zbožím dubčanským 

„ves Dirnpach“ Bareši z Čechovic. Z toho je patrno, že nezanikla v husitských válkách, nýhrž 

v uherské válce r. 1467, kdy Matyáš Korvín hubil a pálil naši vlast. 

R. 1490 zapisuje Jan Plzák ze Zdenína a na Dubčanech „pustou ves Drumpach“ do zemských desk. 

Osada se více nezmohla, uvádíť se ještě v letech 1536 a 1545 jako „pustá“ ves Hynka ze Zvole. Zbyla 

pouze polní trať, zvaná „Dyrboch“ neb  „Derpóch“. Není vyloučeno, že lid přenesl název zaniklé vsi 

na blízkou horu „Rampach“ (hanácky Rompach). 

V krajině se uvádí r. 1536 druhá pustá ves od jménem „Krajid“ a r. 1545 „Greyden“, zároveň 

s Dyrnpachem, jako k Dubčanům příslušná. V pamětní knize fary cholinské z r. 1716 vypočítává farář 

Varadia pozemky farní, mezi nimi „pozemek na lomem u obecního lesa cholinského, řečený 

Kopaniny na Graiden“. 

 

Do roku 1960 byly Dubčany součástí Litovelského okresu. Od r. 1960 byly součástí obce Cholina. 

Od r. 1990 je obec opět samostatná. 
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5. Vývoj osídlení a charakter zástavby 

5.1. Hanácký region a typ lidového domu 

Charakteristika Hané a lidového domu je podrobně popsána v Urbanistické studii obce Dubčany, 

která předcházela zpracování zadání územního plánu. V následujícím textu je tato kapitola podstatně 

krácena. 

 

Řešené území Dubčan leží v severozápadní části vlastní (centrální) Hané. Haná je výrazná 

etnografická oblast uprostřed Hornomoravského úvalu a jejím jádrem jsou obce v okolí Olomouce, 

Přerova, Prostějova, Vyškova a Kroměříže. Kromě centrální Hané se ještě rozeznává Horní Haná, 

rozkládající se v severní polovině Hornomoravského úvalu v okolí Zábřehu, Mohelnice a Uničova. 

Území Malé Hané je lokalizováno do severní části Drahanské vrchoviny s jádrem v okolí Jevíčka a 

Chornice. 

Hlavním stavebním materiálem byla hlína. Původní stavby mívaly stěny vybudovány archaickým 

způsobem, tj. pěchování, nabíjením nebo tlučením vlhké, plevami promísené, hlíny mezi posuvným 

bedněním. Ačkoliv chyběly těmto stavením pevné základy, stavby působily neobyčejně robustně a 

tradovala se jejich trvanlivost a izolační schopnosti. Prostá, ale po staletí přetrvávající technika 

nabíjení byla později překonána vyzdíváním stěn z hliněných válků, hnětených rukama nebo 

používáním nepálených cihel zhotovovaných pomocí jednoduché dřevěné formy , vysušovaných na 

větru a slunci. Stejně jako základní stavební materiál zdivo - hlína, byla i krytina vázána na přirozené 

přírodní zdroje, kterými bylo v této oblasti obilí. Hospodáři zpracovávali část slámy na došky, kterými 

přikrývali obytná i hospodářská stavení. Došky byly postupně nahrazovány břidlicí , keramickými či 

betonovými taškami nebo později eternitem. Tvar střechy a konstrukce krovu prošly několika 

vývojovými fázemi. U doškových střech převládala původně čtyřspádová, valbová forma. Se změnou 

zástavby se měnil tvar střechy, převládla sedlová forma. 

Hlína jako dominující stavební materiál ovlivnila celkový vzhled lidové architektury. Zděné stavby 

nebyly vázány přesným modulem, podmíněným u roubených staveb možnostmi dřeva a mohly se 

přizpůsobit vnějším podmínkám charakteru zástavby, rozměrům parcel a pod. To vedlo k vytvoření 

podélného charakteru staveb, který je typický pro nížinnou oblast. Řadové průčelí dávalo možnost i ke 

zdobení barvou, ke zvýrazňování oken a dveří, ke členění stěny svislými pásy i ke stažení celku 

výraznou podrovnávkou 

Určující vliv na vývoj zástavby měly hospodářské a společenské změny konce 18. a počátkem 19. 

století, které se projevily ve zvýšení zemědělské produkce i intenzifikaci hospodářství. Byly zaváděny 

nové druhy pícnin, které bylo nutno uskladňovat, což vedlo ke zvětšování usedlostí o komory, sýpky, 

seníky a stodoly. Také nezbytné nářadí , později i zemědělské stroje, vyžadovaly uschování. Jako 

důsledek racionálnějšího využívání půdy vyvstává i potřeba celoročního ustájení dobytka. Tak 

dochází k rozšíření nebo doplnění dalších hospodářských prostor - chlévů. 

Kdykoliv vznikla potřeba rozšíření domu, stavebník se přirozeně snažil dosáhnout zvětšení způsobem, 

který byl technicky nejjednodušší, (kromě horních komor, sýpek - viz. dále).Přednost měly takové 

úpravy, které umožňovaly pohodlnou vertikální komunikaci mezi jednotlivými částmi domu. Domy 

rostly nejprve do šířky - k původní obytné části je postupně přiřazována komora, případně další 

obytné místnosti. Posléze, jako poslední článek úplného zastavění šířky parcely, je zastřešen i průjezd 

do dvora a vzniká uzavřené návratí. Proces vřazování komory do dispozice rolnického domu probíhal 

nejdříve v nížinných oblastech, kde si jej vynucovala i úspornost při využívání přesně vymezených 

parcel. Přičleněním komory vznikl klasický typ tříprostorového domu, který se stále rozšiřoval na dům 

víceprostorový, seřazený podélně k veřejnému prostoru ulice nebo návsi. 

Hanácký dům na vlastní, ústřední Hané byl vždy obrácen k návsi bokem. Proto se také základní 

prostory hanáckého domu rozvíjely vždy pouze ve směru do šířky. Podle polohy síně vznikly tak 



 

ÚP OBCE DUBČANY – NÁVRH – A. TEXTOVÁ ČÁST 

 

14 

půdorysné typy. První se síní uprostřed, rozšířený spíše v severní polovině Hané kolem Olomouce a 

Litovle, a druhý se síní na kraji domu, jehož se sice užívalo porůznu po celé Hané, ale který se ustálil 

jako typický pouze na jejím jihu v okolí Prostějova a Kojetína. V prvním případě leží z jedné strany 

síně jizba a z druhé komora, v druhém případě je komora v hloubce za síní, v kolmém křídle úhlového 

domu, a je užší, tak aby se mohlo síní projít do dvora., Vedle síně je pak jizba a za ní případně i druhá 

světnička. Dům na Hané, alespoň v její severnější části nebyl materiálově stejnorodý. Zatímco síň a 

komory byly hliněné, (často z válků), bývala často jizba, snad kvůli teplu, zpravidla roubená z 

hladkých nebo i oblých kmenů. Roubení bývalo na Hané vždy "ježkováno" natlučenými dřevěnými 

trny, ohozeno hlínou a zalíčeno. Ohniště hanáckého domu bylo, pokud zachované příklady ukazují, 

všude už v síni a nad ním vždy stával otevřený komín. V jizbě pak bývala kamna ze zelených kachlů a 

hliněná pec, obojí vytápěné zevně ze síně. 

Hanácké vesnice jsou velké, v porovnání s českými daleko větší. Půdorysná forma je nejčastěji 

ulicová nebo návesní. Výrazným znakem hanáckých vesnic je kompaktní, sevřená zástavba uličních 

nebo návesních front, vesměs patrovými domy orientovanými podélnou stranou k veřejnému prostoru. 

Při bližším pohledu na skladbu typické usedlosti jsou patrné, oproti jiným oblastem, některé 

odlišnosti. První rozdíl je v orientaci podélnou stranou k cestě nebo návsi. Vjezd do usedlosti je 

domem nebo bočně podél sousední parcely. Za domem do úhlu přiléhají hospodářské prostory - 

zejména chlévy. Chodník podél chlévů je kryt sloupovou arkádou s klenutými oblouky nebo i rovnými 

překlady. Dvůr uzavírá kolmo stavěná kůlna - často průjezdná dále do zahrady. Stodola není obyčejně 

součástí obestavěného dvora, ale stojí vzadu, hluboko v zahradě. Charakteristické bývá i pevné 

ohrazení za stodolou - cihelnými nebo hliněnými zdmi s vraty do cesty. která sleduje celý obvod obce. 

Interiér hanácké usedlosti získal těmito úpravami zcela jiný charakter. Dvůr od veřejného prostoru 

důsledně odděluje dům, arkádový násep při chlévech silně kontrastuje se slepou plochou zadní stěny 

chlévů sousedního statku, zadní fasáda statku nemá nároky na zvláštní úpravu, protože se neuplatňuje. 

Dispoziční skladba zemědělského domu nebývala vždy identická pro všechny typy. Z ulice, popř. 

ze žudru se vstupovalo do velké síně, v níž byla často situována v rohu černá kuchyně. Ze síně byl 

vstup do hlavní obytné místnosti, zpravidla čtvercového půdorysu a za ní následovala další obytná 

místnost. Oproti vstupu býval vchod do spodní komory, která byla umístěna ve dvorním kolmém 

křídle. U větších domů bývala komora i v hlavní frontě domu proti obytné místnosti. Ze síně bylo po 

strmém žebříku přístupno i komorové patro. U domů se středním vjezdem byla situace i skladba 

půdorysu podobná, bývala však obvykle bohatší o výměnek na opačné straně za průjezdem. Řazení 

dalších prostorů v dvorním křídle za domem je potom podobné jako v ostatních etnografických 

oblastech. 

Hanácký obytný dům upoutává především svou jednoduchou, kubickou formou. Ta je podtržena i 

poměrně malým množstvím povrchových detailů, které se omezují na ploché rámování oken, ploché, 

svislé nebo vodorovné pásy a okenní mříže. Výrazným znakem však bývala sytá barevnost. Jen u 

malého množství objektů je možno se setkat s hojnějším použitím plastického dekoru. I po přechodu 

na cihelnou stavební techniku zůstal hanácký statek strohý, bez plastických štukových detailů. 

Přestavěné domy naopak bývaly ponechány v režném zdivu, pouze s drobnými doplňky kolem oken. 

 

5.2. Vývoj bytového fondu 

V řešeném území se dosud zachovala celá řada objektů nesoucích rysy původní zástavby. Místy je 

však tato zástavba poznamenaná pozdějšími úpravami. Přibližný obraz o původním charakteru 

zástavby poskytuje zástavba v prostoru návsi. Část hospodářských budov je dosud zachována, některé 

v původním stavu, bez následných úprav a dostaveb. Střed obce si dosud uchovává i původní 

urbanistickou stopu a měřítko zástavby, tj. měřítko objektů odpovídá původní parcelaci. 

Na okrajích původní zástavby byla postupně povolována výstavba nová, která již ne zcela navazuje 

na charakter původní zástavby. Jedná se především o výstavbu na východním a západním okraji obce. 

Na rozdíl od zástavby původní, se odlišuje svou výškovou hladinou - jedno a půl až dvě obytná 
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podlaží. Společně se změnou výškové hladiny došlo i ke změnám půdorysu nově stavěných domků, 

který přešel z původně z dvorově uspořádané zemědělské usedlosti na solitérní výstavbu, kdy jsou 

samostatné jako obytné objekty tak objekty hospodářské. Obecně lze konstatovat, že si obec dosud 

uchovala původní charakter a dosud neztratila svou identitu. Další zásahy byly uskutečněny v průběhu 

60. let, kdy docházelo k modernizacím a úpravám původních objektů, které již důsledně nerespe-

ktovaly původní charakter zástavby. 

 

5.3. Nová zástavba 

Nová výstavba, navrhovaná územním plánem, je směřována jednak do stávající zastavěné části 

obce: zástavba proluk - lokality B1, B2, B4 a výstavba v zahradách na  západním okraji obce - lokalita 

B3, jednak v dosud nezastavěných částech obce: lokality B5 a B7-V na jihovýchodním okraji, lokality 

B6, B8-V a B9-V na severovýchodním okraji obce. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování 

bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by mohla být rekonstruována a moderni-

zována. 

Charakter novostaveb, vestaveb a přístaveb rodinných domů musí být přizpůsoben okolní zástavbě. 

Zvláštní důraz bude třeba klást na podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a 

krytinu střechy. Nově umisťovaná výstavba by měla být převážně jednopodlažní (v odůvodněných 

případech, zejména s ohledem na okolní zástavbu je přípustná i dvoupodlažní zástavba), s podskle-

pením nebo technickým podlažím, zastřešená sedlovou střechou se sklonem cca 35 až 45 stupňů, krytá 

keramickými nebo betonovými taškami. V rámci výstavby nových objektů je nutno zabezpečit 

odstavování (garážování) osobních automobilů obyvatel minimálně pro stupeň motorizace 1:3,5, a to 

pokud možno v bytových domech, nebo alespoň na pozemku rodinných domů. 

Jedním z cílů řešení bylo i funkční rozvržení ploch sídla tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi 

stávající (převážně zemědělskou) výrobní činností a obytnou funkcí okolního zastavěného území. 

Mezi bývalou farmou živočišné výroby a navrhovanou obytnou zástavbou v lokalitě B3 je navržena 

plocha izolační zeleně. V návrhu řešení je, v návaznosti na stávající výrobní plochy, navržena jedna 

nová plocha určená pro výrobní zařízení (V1). 

 

Etapizace výstavby 

Navrhované plochy zástavby jsou v grafické části řešeny ve dvou časových horizontech: 

 návrhové plochy určené k realizaci v návrhovém období územního plánu v letech 2000-2015 (I. až 

III. etapa 

 výhledové plochy určené k realizaci po návrhovém období územního plánu, tj. po r. 2015 (IV. 

etapa) 

Tab. 5.1: Etapizace výstavby 

 I. etapa II. etapa III. etapa  IV. etapa - výhled 

bydlení B1, B2, B4 B3, B5 B6 B7-V, B8-V, B9-V 

výroba - - V1 - 

Tech. infrastruktura TI 2 TI 1 - - 
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6. Stavební kultura a požadavky památkové péče 

6.1. Místní stavební kultura a zájmy památkové péče 

1. Památkově chráněné objekty 

 Do ústředního seznamu kulturních památek ČR nebyl v řešeném území zapsán žádný objekt. 

2. Památky místního významu 

Do nemovitých kulturních památek místního významu byly zařazeny tyto objekty, jejichž 

podrobný popis je uveden v Urbanistické studii obce Dubčany. 

 kaple sv. Isidora na návsi, parc. č. 66 

 kamenný kříž severně za obcí, v polích, parc. č. 90 

 socha sv. Jana Nepomuckého, za obcí, u silnice do Senice na Hané, parc. č. 254/2 

 mariánský sloup na konci obce, u polní cesty do Choliny, parc. č. 294 

 kamenný kříž na návsi, před kaplí sv. Isidora, parc. č. 251 

 socha Panny Marie Lourdské, severně za obcí, parc. č. 245 

 kamenný kříž na konci obce, u polní cesty do Choliny, parc. č. 237 

 litinový kříž v polích, u silnice do Senice na Hané, parc. č. 188/2 

 kamenný kříž za humny, jižně za obcí, parč. č. 221 

 arkádové náspí u č.p. 9, parc. č. 27 

 kamenný kříž za obcí, u silnice do Senice, parc. č. 167/2 

 arkádové náspí u č. p. 7, parc. č. 23/1 

 pomník obětem světových válek na návsi, u kaple sv. Isidora, parc. č. 251 

3. Urbanisticky cenné skupiny ( soubory ) domů : 

 kompaktní zástavba podél rozšířené návsi 

 

6.2. Zájmy archeologické památkové péče 

Katastr obce Dubčany se rozkládá na staré kulturní půdě Hané v průměrné nadmořské výšce 240 m 

n. m, takže geomorfologický reliéf i půdní a klimatické podmínky byly v minulosti velmi příznivé pro 

osídlení. Katastrální území Dubčany je možno klasifikovat jako území archeologického zájmu s 

předpokládanými archeologickými lokalitami. Při zemních pracích v prostoru zástavby je třeba 

dodržet povinnost ohlášení zahájení prací oprávněné instituci, která zajistí prohlídku zemních prací a 

případnou záchranu narušených nálezů. Investor se v tomto případě řídí § 22 a 23 zákona č. 20/1987 

Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 50/1976 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (§ 37, 39, 127), ve znění pozdějších předpisů. 
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7. Hlavní zásady urbanistického řešení 

 

Výchozím hlediskem a cílem řešení územního plánu bude zajištění optimálního životního prostředí 

obyvatelstva. Základní koncepce určí zásady uspořádání území a limity jeho využití. Pro objektivní 

stanovení potřeb a priorit rozvoje obce byla definována základní rozvojová strategie, z níž vychází 

také základní koncepce urbanistického rozvoje. 

1. Strategie rozvoje obce  

a) hlavní záměry rozvoje  

 základní podmínkou dalšího rozvoje bude respektování stávajícího typu osídlení a historického 

půdorysu obce se zachovanou stávající zástavbou.  

 Urbanistická kompozice sídla bude podřízena funkčnímu zónování sídla, konfiguraci terénu a 

především podmínkám území. 

 V řešení budou zohledněny výhledové záměry bytové výstavby, občanské a technické vybavenosti, 

průmyslové výroby, a dalších funkčních složek v území. 

 Dubčany se budou profilovat jako obec nabízející nové možnosti pro bydlení a rozvoj pracovních 

příležitostí 

 Nebude uvažováno obnovení zemědělské (živočišné) výroby na bývalé farmě ZD 

b) hlavní cíle rozvoje  

 v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu byly stanoveny hlavní rozvojové plochy bydlení 

 bude posilována nabídka vhodných strukturovaných pracovních příležitostí zejména v oblasti 

menších živnostenských provozoven 

 bude zajištěna dostatečná a diverzifikovaná nabídka vhodných stavebních pozemků pro 

individuální bydlení 

 Zvláštní důraz musí být kladen na: 

 - centrální prostor obce a úpravy veřejných prostranství a ploch vyhrazené zeleně 

 - nově navrhované lokality individuální bytové výstavby 
 

2 Základní koncepce urbanistického řešení 

a) hlavní zásady prostorového řešení  

 rozvoj na nových plochách je řešen v souladu s potřebami obce a s ohledem na životní prostředí a 

ekologickou únosnost území 

 ve volné krajině nejsou navrženy žádné samoty 

 V řešení byl uplatňován princip účelné arondace jednotlivých funkčních ploch (a funkcí), tak aby 

nedocházelo k dílčím kolizím mezi jednotlivými funkcemi 

b) bydlení 

V současnosti mají Dubčany vyčerpány téměř veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových 

jednotek. 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. Byly 

prověřeny dříve uvažované lokality pro individuální bytovou výstavbu. Bytová výstavba je 

orientována do vytipovaných lokalit. Charakter výstavby v prolukách bude podřizován okolní 
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zástavbě. Nově navrhovaná výstavba je směřována jednak do stávající zastavěné části obce: zástavba 

proluk - lokality B1, B2, B4 a výstavba v zahradách na  západním okraji obce - lokalita B3, jednak 

v dosud nezastavěných částech obce: lokality B5 a B7-V na jihovýchodním okraji, lokality B6, B8-V 

a B9-V na severovýchodním okraji obce. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu 

jsou i nadále v části starší zástavby, která by mohla být rekonstruována a modernizována. Návrhem 

řešení je navržen dostatečný počet územních rezerv pro individuální bytovou výstavbu, tak aby byly 

zajištěny nároky pro uvažovaný nárůst počtu obyvatel. Navržené územní rezervy nejsou určeny jen 

pro místní občany, ale také pro cizí zájemce ze širšího okolí. Poloha obce je atraktivní zejména 

vzhledem k blízkosti rychlostní komunikace R35. 

c) občanské vybavení  

Územní rozložení jednotlivých druhů občanské vybavenosti (OV) je v řešeném území značně 

poddimezované a nerovnoměrné. Chybí např. základní školství, zdravotnická péče, služby. Řešení 

nenavrhuje žádné plochy pro novou občanskou vybavenost s ohledem na stávající počet obyvatel a 

dostatečný počet objektů, které nejsou užívány a kde je možnost deficitní občanskou vybavenost 

realizovat (s výjimkou školství, které nebude v budoucnu v Dubčanech vůbec uvažováno - je řešeno 

v okolních obcích, kam děti z Dubčan dojíždějí). V řešení nejsou navrženy žádné nové plochy pro 

občanskou vybavenost. 

d) ekonomický potenciál území 

Jedním z cílů řešení bylo i funkční rozvržení ploch sídla tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi 

stávající (převážně zemědělskou) výrobní činností a obytnou funkcí okolního zastavěného území. 

V návaznosti na areál bývalé zemědělské výroby je navržena rozvojová územní rezerva (ve výkresové 

části je plocha označena V1). Při plném využití této navržené plochy a objektu bývalé farmy ZD, by 

zde mohlo být zaměstnáno až 50 až 100 zaměstnanců. Drobnou řemeslnou výrobu, nezávadné a 

neobtěžující provozy lze - v souladu s Návrhem regulativů územního rozvoje - případně umisťovat 

přímo do obytné zástavby.  

e) rekreace 

Pro rekreaci nejsou v území vytvořeny téměř žádné podmínky. V katastrálním území se sice 

nachází pouze 1 objekt individuální rekreace a 4 domy, které nejsou trvale obydlené (ve statistice jsou 

uváděny jako neobydlené), z nichž 2 jsou evidovány jako nevyčleněné chalupy. Vzhledem 

k přírodním podmínkám řešeného území není uvažováno s rozvojem rekreační funkce obce.  

f) doprava 

Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Dubčany napojena na hlavní silniční síť tvořenou 

zde silnicí R 35 Frýdlant - Hradec Králové - Olomouc prostřednictví silnice II/449. Hromadná 

přeprava osob je zajišťována autobusy firmy ČSAD Ostrava. Železniční spojení je umožněno přes 

železniční zastávku Odrlice ležící na železniční trati č. 273 Červenka - Litovel - Senice na Hané ve 

vzdálenosti 1 km jihozápadně od obce. Na katastru obce doprava dálniční, železniční, letecká ani 

vodní své zájmy nemají. 

g) Zásobování vodou 

Celé řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky 

Moravy vyhlášené Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Jedná se o území, které svými přírodními 

podmínkami tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod a má charakter 

chráněné vodohospodářské oblasti. 
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Obec Dubčany není v současné době zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 

Obyvatelstvo i objekty občanské a technické vybavenosti jsou zásobovány pitnou vodou z místních 

zdrojů - studní a to ze studní obecních i ze studní vlastních. V rámci výstavby kanalizační sítě v obci 

byl vybudován vodovodní řad  90, který je dotován pitnou vodou ze studny, situované v blízkosti 

obecního úřadu, který slouží jako vodovodní přípojka k areálu ČOV. Na tento vodovodní řad je 

napojena i část bytového fondu. 

Řešení navrhuje zásobování pitnou vodou obyvatelstva, občanské a technické vybavenosti obce 

Dubčany z veřejné rozvodné vodovodní sítě. Do veřejné rozvodné vodovodní sítě bude pitná voda 

dodávána z vlastního vodního zdroje, jehož situování bude určeno na základě hydrogeologického 

průzkumu. V případě, že hydrogeologickým průzkumem nebude určen vhodný zdroj pitné vody, bude 

veřejná rozvodná vodovodní síť napojena přivaděčem „G1“ DN 100 na skupinový vodovod Pomoraví. 

h) Odkanalizování 

Řešení navrhuje zachování současného systému odkanalizování obce oddílným kanalizačním 

systémem. Ve výhledu, v případě vyčerpání kapacity ČOV (nárůst obyvatel na celkovou kapacitu 

území, nárůst zaměstnanců na výhled 100 v lokalitách V1 a V2, napojení splaškové kanalizace z obce 

Odrlice) bude provedena intenzifikace ČOV. 

i) Zásobování elektrickou energií 

Obec je zásobena z venkovního vedení VN 22kV č.23, které je napájeno z rozvodny 110/22 kV 

Červenka. Trasy vedení VN pro trafostanice v obci včetně hlavních vedení jsou stabilizovány a není, s 

výjimkou navrhované plochy výroby V 1, uvažováno s jejich změnami.  

Velmi důležité je elektrovytápění objektů a RD, které vzhledem k stávající absenci plynofikace 

zabezpečuje vytápění  cca 50% výstavby obce. Zajištění elektrické energie pro nově uvažované 

lokality výstavby RD bude řešeno v návaznosti celkové elektrifikace obce. Pro zabezpečení výhledově 

uvažované výstavby je navrženo vybudována nové trafostanice T3.  

j) Zásobování plynem 

Obec Dubčany není v současné době plynofikována. Řešení navrhuje zásobování obce zemním 

plynem rozvodnou STL plynovodní sítí. Zemní plyn by měl být do obce přiváděn ze sousední obce 

Cholina navrhovanou STL plynovodní přípojkou. 

k) Zásobování teplem 

Více než 50 % obyvatelstva užívá k vytápění elektrickou energii. Zbývající domácnosti a zařízení 

užívají k vytápění tuhá paliva. Pro přípravu a ohřev teplé užitkové vody (TUV) je rovněž využívána 

elektrická energie, pevná paliva nebo kapalná paliva (propan.butan). 

V návrhovém období by měla být tuhá paliva nahrazena zemním plynem s podílovým zastoupením 

elektrické energie. Část domácností, případně i některá výrobní zařízení, by mohla k vytápění 

používat i dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma, seno apod.), případně 

jiné alternativní zdroje energie, pro něž je navržena rezervní plocha zdroje centrálního vytápění 

východně od ČOV. 

l) Zeleň a ÚSES 

V řešení jsou plně akceptovány prvky územního systému ekologické stability vymezené v generelu 

ÚSES a je navrženo integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající části a 

segmenty zeleně. V návrhu došlo k úpravě tvaru LBC Hliník. 
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m) plochy přípustné pro těžbu nerostů 

V řešeném území se nenalézá žádné ložisko nerostných surovin.  

3. Funkční členění území  

Celé řešené území je podle svého charakteru rozděleno do dvou základních typů ploch: plochy 

urbanizované a neurbanizované. Toto základní rozdělení je dále rozčleněno podle jednotlivých 

urbanistických funkcí s upřesněním dalších možností jejich využití (podrobně vymezení je definováno 

v Návrhu regulativů územního rozvoje). Podle funkčního členění jsou v řešeném území rozlišovány: 

A. Plochy urbanizované 

(Zastavěné a zastavitelné plochy) 
 

1. Bydlení 
  

Bv 

individuální bydlení venkovského typu: Plochy nízkopodlažní zástavby s dominující funkcí 

individuálního bydlení v rodinných domech, s možností chovu drobného zvířectva, doplňova-

né plochami služeb a drobných živnostenských provozoven v objektech RD nebo na pozem-

cích u RD. 

Bs 

individuální bydlení venkovského typu - smíšené: Plochy nízkopodlažní zástavby 

s převažující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech, s možností chovu drobného 

zvířectva, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských provozoven v objektech 

RD, na pozemcích u rodinných domů nebo v samostatných objektech a na samostatných 

pozemcích. 

Br 

bydlení v nově navrhovaných (rozvojových) lokalitách : plochy nízkopodlažní zástavby 

s převažující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech doplňované plochami služeb 

a maloobchodních zařízení na samostatných pozemcích, obslužnými vozidlovými a pěšími 

komunikacemi, dopravou v klidu a plochami veřejné zeleně. 
  

2. Občanská vybavenost 
  

Ot tělovýchova a sport (venkovní otevřené sportovní plochy: hřiště, tenisové kurty, koupaliště)  

Op 
polyfunkční zařízení (zařízení maloobchodu, stravování, ubytování, nevýrobní služby 

kulturní zařízení, …) 

Ou správa a řízení (úřady, pošta, správci sítí, požární ochrana, společenské organizace, …) 

Oc církevní zařízení (kaple)  
  

3. Výroba 
  

Vs 
smíšené plochy výroby, výrobních služeb a občanské vybavenosti částečně obtěžujícího 

nebo neobtěžujícího charakteru 
  

4. Technická vybavenost 
  

Tc odvádění a čištění odpadních vod 

Tp zásobování plynem 
  

5. Doprava 
  

Ds silniční doprava a zařízení 

Do ostatní dopravní plochy a místní komunikace (místní kom., chodníky, cyklistické a stezky) 

Du účelové komunikace – zpevněné (zemědělské, lesní, vnitroareálové, zvláštní) 
  

6. Urbanizovaná zeleň 
  

Zv veřejná zeleň (včetně parků a příměstských lesoparků) 

Zi izolační zeleň (zelené pásy podél komunikací, vodotečí, ochranná zeleň) 
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B. Plochy neurbanizované 

(Nezastavěné a nezastavitelné plochy, volná krajina) 
 

7. Plochy krajinné zeleně 
  

Zk 

krajinná zeleň: mimolesní stromová a křovinná zeleň (remízky a náletová zeleň, mezní 

porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků, solitérní a 

rozptýlená zeleň apod.) 
  

8. Plochy zemědělské výroby 
  

NP 

plochy ZPF - velkovýrobně obhospodařované zemědělského půdního fondu (orná půda, 

trvalé travní porosty, sady; včetně nezpevněných polních cest a ostatních zařízení, 

odvodňovacích kanálů apod.) 

NPd 
plochy ZPF - malovýrobně obhospodařované (drobná držba: zahrady, záhumenky, sady, 

včetně nezpevněných polních cest a ostatních nezpevněných přístupových komunikací ad.) 
  

9. Vodní plochy 
  

W 
vodní plochy: otevřené vodní plochy (vodní toky, rybníky, vodní nádrže přírodní i umělé 

vyjma koupališť) 
  

10. Územní systém ekologické stability 
  

USES Plochy prvků územního systému ekologické stability (biocentra a biokoridory) 

 

 

4. Návrhy na asanace nebo asanační úpravy 

V řešeném území nejsou navrženy žádné asanace nebo asanační úpravy. 
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8. Obyvatelstvo 

8.1. Vývoj obyvatelstva v minulosti 

Přirozený počet obyvatel byl regulován četnými válkami i možností obživy. Nejstarší údaje o počtu 

obyvatel pocházejí z roku 1834. Po zrušení nevolnictví dochází ke zvyšování migrace obyvatelstva. 

Křivka nárůstu počtu obyvatel měla stoupající charakter s kulminačním bodem v roce 1930. Potom 

dochází k poměrně značnému úbytku obyvatelstva, přičemž dnešní počet obyvatel je obdobný jako 

v r. 1970. Následující tabulka zachycuje vývoj počtu obyvatel v obci za uplynulých cca 165 let : 

 

Tab. 8.1: Vývoj počtu obyvatel za období let 1834 - 2000 

Rok Počet obyvatel Počet domů 

1834 255 43 

1869 291 47 

1880 313 47 

1890 332 56 

1900 322 55 

1921 351 62 

1930 352 68 

1950 272 71 

1970 217 59 
1
 

1980 236 60 
2
 

1991 233 59 

2001 208 63 

 

 

Graf 1. Srovnání vývoje počtu obyvatel a počtu bytů 

(v letech 1834-2000) - Dubčany
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Graf 2. Dlouhodobý vývoj obyvatelstva obce Dubčany

 za období let 1834-2001
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8.2. Prognózní východiska pro stanovení počtu obyvatel 

Stanovit spolehlivou prognózu obyvatelstva za poměrně malý územní celek jako je obec 

nedosahující ani 2 tisíc obyvatel je velmi obtížné. Je ale také zřejmé, že odhad budoucí porodnosti či 

úmrtnosti obyvatelstva v řešeném území se musí opírat o i odhady demografického chování celé české 

a moravské populace i specifik obyvatel většího územního celku, jako je v případě Dubčan celý okres 

Olomouc. Institucí odpovědnou za zpracování projekcí je u nás Český statistický úřad, který v 

devadesátých letech zpracoval 2 projekce až do úrovní okresů ČR, a to v letech 1993 a 1998. 

Zpracování obou projekcí obsahuje tedy prognózu obyvatelstva pouze za naše největší města (Praha, 

Brno, Ostrava a Plzeň). Za ostatní města ČR statistický úřad již projekce nezpracovává.  

V návaznosti na definitivní zpracování výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 připravil 

Odbor statistiky obyvatelstva Českého statistického úřadu v roce 1993 první populační prognózu 

České republiky do roku 2020, která byla zpracována do úrovně okresů. Základním vstupním údajem 

pro výpočet projekce byly počty obyvatel podle pohlaví a jednotek věku v jednotlivých okresech ČR 

vybilancované k 31.12.1991 (práh projekce). Koeficienty dožití a specifické plodnosti žen byly 

stanoveny na základě dlouhodobé analýzy populačního vývoje České republiky a v podstatě odpovída-

ly tehdejší, regionálně diferencované úrovni. Ve vstupních parametrech projekce se nepromítly hypo-

tézy o prodloužení střední délky života populace ČR a rovněž v projekci uvažovaná úroveň úhrnné 

plodnosti (průměrný počet dětí, které se narodí jedné ženě za celé její reprodukční období) 

nepředpokládala její dramatické změny. Na počátku devadesátých let se její hodnota pohybovala 

nepatrně pod hranicí 1,9. Projekce ČSÚ z roku 1993 byla tedy prolongací tehdejší úrovně plodnosti a 

úmrtnosti do roku 2020 a odpovídala na otázku, jaké budou v budoucnu důsledky věkové struktury 

populace z počátku devadesátých let a kam směřuje další populační vývoj ČR. Projekce byla 

zpracována bez vlivu migrace. Tím, že tato projekce nepředpokládala radikální snížení úhrnné 

plodnosti v České republice, stala se de facto nepoužitelnou pro regionální plánovací praxi. 

Společenské a ekonomické změny v České republice přinesly v posledních letech mimo jiné také 

výrazné změny reprodukčního chování obyvatelstva, které se dlouhodobě projevují ve změnách 

početního stavu a věkové struktury české populace. Pokles počtu živě narozených ze 130 564 v roce 

1990 na 90 658 v roce 1997 nastal navíc v období zlepšujícího se věkového složení potenciálních 

matek, neboť do věku vysoké plodnosti vstoupily ženy z početně silných populačních ročníků první 

poloviny sedmdesátých let. Úhrnná plodnost klesla pod hranici 1,2. Rok 1995 byl historicky prvním 
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rokem v celém dosavadním období sledování porodnosti u nás, kdy se na území České republiky 

narodilo méně než sto tisíc dětí. Absolutního ročního minima bylo dosaženo v roce 1996 (90 445 

dětí). Pokles úhrnné plodnosti projevující se ve výrazném snížení porodnosti obyvatelstva se projevil 

prakticky ve všech územích ČR včetně jednotlivých měst a obcí, Dubčany nevyjímaje. 

Dále po dlouhých letech stagnace nebo jen mírného zvyšování střední délky života se po roce 1990 

významně zlepšily v české populaci úmrtnostní poměry, a to především u mužů. Naděje na dožití v 

období let 1990 - 1997 vzrostla ze 67,5 na 70,4 roku u mužů a ze 76,0 na 77,3 roku u žen. Kromě 

poklesu úmrtnosti starších osob nastal určitý zlom v dosud  nepříznivém vývoji úmrtnosti mužů 

středního věku.  

Zahraniční migrací získala ČR v období let 1991 - 1997 více než 60 tisíc obyvatel (62 276 osob), 

přičemž aktivní migrační saldo v posledních letech se pohybuje kolem 10 tisíc osob. Výše salda ve 

skutečnosti bude asi o něco nižší, neboť lze vyslovit pochybnosti o věrohodnosti údajů týkajících se 

emigrace obyvatelstva z ČR do zahraničí. I když při budoucím odhadu migrace nelze vycházet z 

minulých trendů a její vývoj je v současnosti téměř nepředvídatelný, lze předpokládat, že Česká 

republika se ani v budoucnu nestane zemí emigrační. Statisticky vykazovaný migrační zisk ČR se 

promítá i do území okresů, takže jejich větší část má kladné migrační saldo. Radikální změny 

populačního vývoje se tak staly podnětem k přehodnocení představ o jeho budoucím průběhu. 

Nepříznivé tendence ve vývoji obyvatelstva charakteristické pro devadesátá léta budou působit i v 

následujícím období. Nejvýraznějším očekávaným rysem dalšího vývoje obyvatelstva celé České 

republiky do roku 2020 bude podstatná změna jeho věkové struktury. Do poloviny příštího desetiletí 

zůstane poměr počtu osob v produktivním věku k počtu osob v poproduktivním věku vcelku příznivý. 

Po roce 2005 se však tento poměr bude výrazně měnit a nastane nová situace s dynamickým růstem 

počtu osob vyššího věku. Počet osob s nárokem na starobní důchod jednoznačně poroste. Až do roku 

2000 bude jeho růst velmi pozvolný, důchodového věku se budou dožívat především příslušníci 

slabých ročníkù třicátých let. V první dekádě 21. století se však podstatně urychlí, a to nezávisle na 

tom, jaká věková hranice by byla v budoucnu pro nárok na důchod stanovena. 

Enormní přírůstek starých lidí po roce 2005 vyvolá prudký růst nároků na jejich sociální a 

zdravotní zajištění. Vedle bezprostředních sociálních důsledků se přibývání starých lidí projeví i v 

další akceleraci růstu počtu a podílu domácností jednotlivců. Struktura bytového fondu ani z 

nejnovější bytové výstavby dosud neodpovídá potřebám bydlení osamělých starých lidí a v 

podmínkách rozvíjejícího se trhu s byty se situace může dále zkomplikovat. Lze očekávat, že 

podstatně vyšší náklady na bydlení vyvolají růst poptávky po malých bytech vyhovujících bydlení 

jednoho člověka. Kategorie relativně levných, přitom dobře vybavených bytů vhodných pro bydlení 

jednoho člověka se stává nejcitelnější mezerou v bytovém fondu řady měst. Na druhé straně 

očekávaný pokles porodnosti a následný úbytek dětí přinese zeslábnutí kvantitativních nároků na 

kapacitu školských a předškolních zařízení a zejména na objem sociálních dávek určených dětem a 

rodinám s dětmi. Těžištěm ekonomicky aktivního obyvatelstva do roku 2020 se stanou především 

silné populační ročníky narozené v sedmdesátých letech.  

Nejnovější projekce ČSÚ z roku 1998 byla zpracována pro celou Českou republiku ve třech 

variantách, lišících se scénáři očekávaného vývoje souhrnných ukazatelů reprodukce. Základním 

vstupním údajem byly počty obyvatel ČR podle pohlaví a věku, vybilancované k 31.12.1996. 

Horizontem projekce byl opět ve všech výpočtech rok 2020. Tato projekce byla poté východiskem pro 

vypracování „Projekce obyvatelstva za kraje a okresy České republiky (ČSÚ, 1998)“. Na rozdíl od 

republikové projekce byl výpočet za okresy proveden pouze v jedné variantě, odpovídající zhruba 

střední variantě výpočtu projekce ČR. Kromě toho nebyl do výpočtu zahrnut vliv migrace. Důvodem 

je skuteènost, že neexistují a ani v budoucnu nebudou existovat žádné spolehlivé podklady pro odhad 

jejího dalšího vývoje na okresní úrovni. Pro výpočet okresních projekcí (77 okresů ČR) bylo použito 8 

typů vstupních parametrů plodnosti a 6 typů koeficientů dožití. Scénář projekce počítá se stagnací 

úhrnné plodnosti v následujících dvou letech na úrovni 1,18 (v průměru za ČR). Z předběžné analýzy 

porodnosti v roce 1997 usuzovali zpracovatelé prognózy na zastavení dramatického poklesu minulých 

let a na začínající naplňování rodičovské role páry, které narození dítěte dříve odkládaly. V období 
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2000 - 2005 je počítáno již s růstem úhrnné plodnosti na 1,31 (průměr okresů ČR) a poté - v období 

vstupu početně slabých populačních ročníků žen do věku nejvyšší plodnosti - s jejím dalším růstem na 

1,42 - 1,44 v roce 2010. Rozpětí úhrnné plodnosti u jednotlivých typů vstupních parametrů se v 

horizontu projekce pohybuje mezi 1,38 až 1,55. Současně se ve vstupních parametrech plodnosti 

promítá očekávaný posun vrcholu plodnosti do věku 27 - 29 let (plynule do roku 2010). 

Očekávané zvýšení střední délky života mužů v období do roku 2010 na 73,8 roku a poté další 

plynulý růst na 75,9 v roce 2020 znamená její zvýšení o 5,5 roku proti roku 1996. Podobně růst naděje 

dožití žen na 79,8 roku (2010) s dalším prodloužením na 81,3 roku koncem prognózovaného období 

představuje nárůst o 4 roky. Použitým typům koeficientů dožití odpovídají v horizontu projekce 

okresní hodnoty naděje dožití v rozpětí 72,6 až 77,1 roku pro muže a 78,5 až 82,2 roku pro ženy. 

 

8.3. Doplňující údaje o obyvatelstvu 

1. Trvale bydlící obyvatelstvo dle věku 3 

Počet trvale bydlících obyvatel ....................................................................................................... 208 

z toho ve věku 0 - 14 let .................................................................................................................... 27 

Počet mužů celkem.......................................................................................................................... 100 

Počet žen celkem ............................................................................................................................. 108 

Muži 15 - 59 let ................................................................................................................................. 76 

Ženy 15 - 59 let ................................................................................................................................. 75 

Muži 60 a více let .............................................................................................................................. 10 

Ženy 60 a více let .............................................................................................................................. 20 

Procentuální zastoupení skupiny 0 - 14  ................................................................................... 13,0 % 

Procentuální zastoupení produktivních obyvatel (15-60 let) .................................................... 72,6 % 

Procentuální zastoupení poproduktivních obyvatel (60 a více let) ........................................... 14,4 % 

2. Obyvatelstvo podle národností a náboženského vyznání 

Národnost: 

česká ................................................................................................................................. 153 obyvatel 

moravská ............................................................................................................................ 50 obyvatel 

slezská .................................................................................................................................. 0 obyvatel 

slovenská ............................................................................................................................ 3 obyvatelé 

polská ................................................................................................................................... 1 obyvatel 

maďarská .............................................................................................................................. 0 obyvatel 

německá ................................................................................................................................ 0 obyvatel 

romská .................................................................................................................................. 0 obyvatel 

nezjištěna ............................................................................................................................ 2 obyvatelé 

Náboženské vyznání: 

Bez vyznání ........................................................................................................................ 46 obyvatel 

Věřící celkem ................................................................................................................... 150 obyvatel 

Církev římsko-katolická ................................................................................................... 132 obyvatel 

Českobratrská církev evangelická ........................................................................................ 0 obyvatel 

Církev čsl. husitská .............................................................................................................. 1 obyvatel 

Ostatní ................................................................................................................................ 17 obyvatel 

Vyznání nezjištěno ............................................................................................................. 12 obyvatel 

                                                           
3
 Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001- Předběžné výsledky (ČSÚ; 2001) 
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8.4. Navrhovaný a výhledový počet obyvatel 

1. Demografická východiska 

Podle stávajícího celorepublikového demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotli-

vých skupin obyvatelstva by měl počet obyvatel v Dubčanech klesat nebo alespoň stagnovat, neboť za 

uplynulou dekádu obec zaznamenala téměř 11 % pokles, takže by měl být pro návrhové období 

územního plánu (2002 - 2015) uvažován počet obyvatel cca 200 - 180. Jedná se však o vývoj obyvatel 

přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může znamenat další přírůstek obyvatel-

stva. Vzhledem k tomu, že Dubčany mají v současnosti téměř vyčerpány veškeré možnosti pro 

výstavbu nových bytových jednotek, a že stávající bytový fond není dostupný (nebo je jen obtížně 

dostupný) pro nové zájemce, budou stabilizace, případně další nárůst nového obyvatelstva, závislá 

právě na nové výstavbě bytů. Proto bylo nezbytně nutné navrhnout dostatečný počet územních rezerv 

pro výstavbu, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat obyvatele v 

místě a tím zároveň i zamezit možnému poklesu počtu obyvatel. Demografická prognóza bude záviset 

na vývoji věkové struktury obyvatelstva a s ní spojené přirozené obměně a na migračních tendencích, 

tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Velmi důležitým bude i faktor 

přirozeného pohybu obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze 

sídla, s tím spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské vybavenosti. 

2. Uvažovaný výhledový počet obyvatel (optimistická prognóza) 

2001 (dle sčítání obyvatel ..................................................................................................... 208 obyv. 

2010 ....................................................................................................................................... 225 obyv. 

2015 ....................................................................................................................................... 240 obyv. 

3. Zdůvodnění navrhovaných ploch 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 ÚPN (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 

- zastavovací - studie) tak inženýrskou přípravu (sítě) daných území, která dosud nemohla být 

provedena, protože tyto plochy nebyly určeny k zastavění. 

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

zájemce z  okolí  

 Jako optimální cílová velikost Dubčan je uvažováno sídlo s celkovým počtem 300 až 400 obyvatel. 
 

4. Urbanistická rezerva 

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 5 % z 

navrhovaného počtu obyvatel Z uvedené tabulky vyplývá, že v řešeném území je navržen dostatečný 

počet bytů i pro pokrytí urbanistické rezervy. 
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Tab. 8.2: Navrhovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 

 

Rok 2010 2015 

Navrhovaný počet obyvatel 225 240 

Urbanistická rezerva 5% 11 12 

Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 236 252 
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9. Bytový fond 

 

Zástavba v Dubčanech je převážně nízkopodlažní, tvořená původními řadově přiřazovanými 

zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími rodinnými domky. Hlavní funkcí je 

bydlení doplňované a chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním přiléhajících 

užitkových zahrad a záhumenků. Následující údaje zobrazují přehled o bytovém fondu v Dubčanech 

dle Sčítání lidu, domů a bytů z r. 1991. 

1. Bytový fond (2001) 4
 

Počet domů celkem ........................................................................................................................... 63 

z toho trvale obydlené ....................................................................................................................... 56 

z toho rodinné domy .......................................................................................................................... 56 

Počet neobydlených domů  ................................................................................................................. 7 

Z toho obydlen přechodně ................................................................................................................... 0 

Z toho slouží k rekreaci ....................................................................................................................... 0 

Z toho nezpůsobilý k bydlení .............................................................................................................. 0 

Počet objektů individuální rekreace 
5
.................................................................................................. 1 

Rekreační chalupy nevyčleněné z bytového fondu 
6
 ........................................................................... 2 

Počet chalup vyčleněných z bytového fondu 
7
 .................................................................................... 1 

Počet bytů celkem  ............................................................................................................................ 68 

Počet neobydlených bytů .................................................................................................................... 6 

Počet trvale obydlených bytů ............................................................................................................ 62 

2. Velikost a vybavení trvale obydlených bytů 
8
 

Plocha obytných místností v tis. m
2
 .................................................................................................... 4 

Plocha kuchyní v tis m
2
 ....................................................................................................................... 1 

Počet obytných místností 4 – 7,9 m
2
 ................................................................................................... 9 

Počet obytných místností nad 8 m
2
 ................................................................................................. 174 

Počet osob na 1 trvale obydlený byt .............................................................................................. 3,35 

Počet osob na 1 obytnou místnost nad 8 m
2
 ................................................................................... 1,20 

3. Obložnost bytového fondu 

Tab. 9.1: Údaje o obložnosti bytového fondu v letech 1970 – 2001 

Rok  1970 1980 1991 2001 

Počet obyvatel 217 236 233 208 

Počet domů (trvale obydlených) 59 60 59 63 

Počet bytů (trvale obydlených) 70 72 59 62 

Průměrný počet obyvatel/byt 3,10 3,28 3,95 3,35 

 

Přirozený nárůst bytů v letech 1970 - 1980 ...................................................................................  + 2 

Přirozený pokles bytů v letech 1980 - 1991 ..................................................................................  - 13 

Přirozený nárůst bytů v letech 1991 - 2001 ...................................................................................  + 2 

                                                           
4
 Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001- Předběžné výsledky (ČSÚ; 2001) 

5
 Pramen: Statistický lexikon obcí ČR- (SEVT; 1992) 

6
 Pramen: Statistický lexikon obcí ČR- (SEVT; 1992) 

7
 Pramen: Statistický lexikon obcí ČR- (SEVT; 1992) 

8
 Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001- Předběžné výsledky (ČSÚ; 2001) 
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Graf 1. Údaje o obložnosti bytového fondu - počet obyvatel/byt

 (v letech 1970-2001)
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4. Bilance potřeby bytového fondu 

 

Tab. 9.2: Potřeba bytového fondu v letech 202 - 2015 

Rok 2005 2015 

Navrhovaný počet obyvatel 225 240 

Odhad průměrného počtu osob/byt 3,30 3,20 

Potřeba bytů v návrhovém období 68 75 

Přirozený úbytek bytového fondu 2 4 

Celková potřeba bytového fondu 70 79 

 

Z uvedeného rozboru je patrné, že v návrhovém období bude potřeba bytů vyšší, než je stávající 

stav ve výchozím roce (1991, resp. 1999). Tyto požadavky budou v návrhovém období zajištěny 

jednak navrženými plošnými rezervami pro individuální bytovou výstavbu rodinných domků, jednak 

rezervami ve stávajícím bytovém fondu. 

 

5. Navrhované plošné rezervy pro výstavbu rodinných domů 

Tab. 9.3: Plošná rezerva pro návrhové období ÚPN (2000-2015) 

Lokalita označení lokality plošná rezerva tvar střechy počet NP Plocha 

Severozápad B 1 1  1 + P 0,050 

Severozápad B 2 1  1 + P 0,089 

Zahrady B 3 15  1 + P 3,194 

U zastávky B 4 2  1 + P 0,362 

Jihovýchod B 5 10  1 + P 1,370 

Severovýchod B 6 15  1 + P 2,486 

Celkem  44   7,551 

 

*Pozn.: Navrhované počty domů jsou pouze orientační (P = podkroví,  = šikmá střecha) 
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Tab. 9.4: Plošná rezerva po návrhovém období ÚPN (po r. 2015) 

lokalita označení lokality plošná rezerva tvar střechy počet NP Plocha 

Jihovýchod B 7-V 10  1 + P 1,443 

Rybník B 8-V 20  1 + P 3,417 

Sever B 9-V 10  1 + P 1,247 

Celkem  40   6,107 

 

Nově navrhované rodinné domky mohou být izolované (solitérní). Charakter novostaveb, vestaveb 

a přístav musí být přizpůsoben okolní zástavbě. Zvláštní důraz je třeba klást na podlažnost zástavby, 

objem objektů, zastavění pozemků, tvar a krytinu střechy. Nově umisťovaná výstavba by měla být 

převážně jednopodlažní (1-2 podlaží), s podsklepením nebo technickým podlažím, zastřešená 

sedlovou střechou se sklonem 35 - 45º, krytá keramickými nebo betonovými taškami.  

Hlavní dominantní funkcí bude bydlení. Výstavba nebo zřizování objektů, nebo vestavby s jinou 

funkcí (občanské vybavení, služby apod.) nesmí narušovat hlavní funkci. V rámci výstavby nových 

objektů je nutno zabezpečit odstavování (garážování) osobních automobilů obyvatel minimálně pro 

stupeň motorizace 1:3,5, a to pokud možno v, anebo pod obytnými objekty. 

 

6. Bilance navrhovaného bytového fondu do r. 2015 

Počet domů celkem (2001) ..................................................................................................................... 63 

Počet bytů celkem (2001)  ...................................................................................................................... 68 

Počet trvale obydlených domů (2001) ................................................................................................... 56 

Počet trvale obydlených bytů (2001) ..................................................................................................... 62 

Předpokládaný úbytek byt. fondu 2002 - 2015 ........................................................................................ 6 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (RD) do r. 2015  .................................................................. 44 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (RD) po r. 2015 - výhled .................................................... 40 

Celkový počet bytů v území, včetně neobydlených do r. 2015 * ........................................................... 98 

Celkový počet bytů v území, včetně neobydlených po r. 2015 ** ....................................................... 138 

Průměrný počet osob/byt (r. 2015) ...................................................................................................... 3,20 

Maximální kapacita území k r. 2015  ......................................................................................... 320 obyv. 

Celková kapacita území včetně výhledu (po r. 2015) ................................................................ 450 obyv. 
 

*  62 bj. - 2 rekreační objekty (chalupy) - 6 bj uvažovaných k asanaci + 44 navržených bj = 98 bj. 

** 62 bj. - 2 rekreační objekty (chalupy) - 6 bj uvažovaných k asanaci + 44 navržených bj (do r. 2015) + 40 bj 

(výhled po r. 2015) = 138 bj. 

 

7. Závěr 

Celková kapacita území v Dubčanech t.j. veškerý bytový fond včetně neobydlených domů a 

potenciálních stavenišť (plošných rezerv pro bytovou výstavbu) je při předpokládaném průměrném 

počtu 3,20 obyvatel na 1 byt v roce 2015, cca 320 obyvatel. Z toho vyplývá, že navržené plošné 

rezervy dostatečně pokryjí potřebu řešeného území včetně urbanistické rezervy pro nepředvídatelný 

rozvoj. 
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10. Občanské vybavení 

 

Podle Zásad a pravidel územního plánování zpracovaných urbanistickým pracovištěm VÚVA Brno 

v r. 1983, je občanské vybavení představováno rozmanitými subjekty, stavbami a účelně upravenými 

plochami, jejichž provozem jsou bezprostředně uspokojovány služby obyvatelstva. Občanské 

vybavení (občanská vybavenost) je charakteristické velkou prostorovou mnohotvárností a provozní 

různorodostí (diverzitou). 

Podle druhu činnosti jsou občanská zařízení členěna na obory a zařízení: školská a výchovná, 

kulturní a osvětová, tělovýchovná a sportovní, zdravotnická, sociální péče, maloobchodní sítě, 

velkoobchodní sítě, ubytovací, stravovací, nevýrobních služeb, výrobních a opravářských služeb, 

správy, řízení a poradenské činnosti, politické a zájmové činnosti, vědy a výzkumu. 

Podle četnosti výskytu a používání zařízení, míry závislosti zařízení na bydlení a jiných 

činnostech, ekonomických podmínkách, demografické a sociální skladbě obyvatelstva se dále člení 

na: základní vybavení (jesle, mateřské školy, základní školy, prodejny základních potravin apod.), 

vyšší vybavenost (zdravotní střediska, polikliniky, specializované prodejny nepotravinářského zboží 

ad.), celoměstská (kina, kulturní domy, specializované služby, úřady, ad.) a nadměstská (sportovní 

stadiony, nemocnice, velká nákupní centra, …); specifická OV (např. lázně). 

 

1. Charakteristika stávajícího občanského vybavení 

Školství a výchova 

 Mateřská ani základní škola se v Dubčanech nenacházejí. Mateřskou školu navštěvují děti v 

Cholině a základní školu v Cholině (1. stupeň) a Senici (2. stupeň). 

Kultura a osvěta 

 Společenský sál (v objektu pohostinství) pro 100 osob, dnes nevyužívaný  

 Venkovní taneční parket na návsi 

 Zasedací místnost pro 55 osob v objektu obecního úřadu 

Tělovýchova a sport 

 V severní části obce se nachází malé zpevněné hřiště 

 V blízkosti autobusové zastávky v jižní části obce je malé travnaté hřiště, které zde však svým 

umístěním příliš nevyhovuje a je uvažováno s jeho přemístěním do prostoru rekultivované skládky 

Zdravotní a sociální péče 

 V Dubčanech se nenachází žádné lékařské pracoviště. V objektu obecního úřadu je ale vyčleněna 

místnost pro ordinaci lékaře, který zde 1 x měsíčně vykonává praxi odborného lékaře. Ostatní 

lékařská základní a odborná pracoviště se nacházejí v Cholině, Senici, Litovli a Olomouci. 

Maloobchodní zařízení 

 Smíšené zboží v objektu Jednoty, zařízení je kapacitně vyhovující. Objekt je v dobrém stavu. 

Ubytování a stravování 

 Hospoda u Vavrdů, výčep s lokálem (20 míst u stolu) bez ubytovací kapacity. Součástí objektu je i 

společenský sál pro 100 osob, který dnes není, v důsledku špatného stavebního stavu, využíván  
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Služby 

 Hasičská zbrojnice (pouze závěsné agregáty PS 12 a PS 8), v objektu je i klubovna pro 20 osob. 

Správa a řízení 

 Obecní úřad je umístěn ve víceúčelovém objektu na východním okraji návsi. Objekt je v dobrém 

stavebně technickém stavu, zařízení je plně vyhovující. Kromě obecního úřadu jsou v objektu 

umístěna tato zařízení: zasedací místnost pro 55 osob, pracoviště lékaře, klubovna, kadeřnictví  

Církevní a ostatní zařízení 

 v Dubčanech se na návsi nachází kaple sv. Isidora; 

 hřbitov je využíván v sousední Cholině 

Ostatní občanská vybavenost se nachází převážně v Cholině, Senici, Litovli a vyšší občanská 

vybavenost je umístěna v Olomouci.. 

 

2. Návrh řešení 

Územní rozložení jednotlivých druhů občanské vybavenosti (OV) je v řešeném území značně 

poddimezované a nerovnoměrné. Chybí např. základní školství, zdravotnická péče, služby. Řešení 

nenavrhuje žádné plochy pro novou občanskou vybavenost s ohledem na stávající počet obyvatel a 

dostatečný počet objektů, které nejsou užívány a kde je možnost deficitní občanskou vybavenost 

realizovat (s výjimkou školství, které nebude v budoucnu v Dubčanech vůbec uvažováno - je řešeno 

v okolních obcích, kam děti z Dubčan dojíždějí). V řešení nejsou navrženy žádné nové plochy pro 

občanskou vybavenost. 
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11. Ekonomický potenciál území 

11.1. Základní údaje 

Počet trvale bydlících obyvatel celkem 
9
 ............................................................................................. 208 

Počet ekonomických (EA) obyvatel (abs.) ............................................................................................. 82 

Počet ekonomických (EA) obyvatel (v %.) ......................................................................................... 39,4 

Počet EA mužů ....................................................................................................................................... 46 

Počet EA žen .......................................................................................................................................... 36 

Počet vyjíždějících EA obyvatel ze sídla (abs.) ..................................................................................... 69 

Počet vyjíždějících EA obyvatel ze sídla (v %) .................................................................................. 84,1 

 

Více než pět šestin ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždělo v r. 2001 za prací mimo vlastní 

sídelní útvar. Vyjížďka se uskutečňovala především do průmyslových závodů v okolí - Litovel, 

Uničov. Část těchto obyvatel byla zaměstnána ve službách. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří 

nevyjížděli za prací, byli zaměstnáni zejména v zemědělství. Malá část EA obyvatel pracuje dnes ve 

službách a místních podnikatelských aktivitách.V obci se dnes nachází pouze jeden částečně funkční 

výrobní areál. 

Cílem řešení je rozvržení a uspořádání výrobních ploch tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi 

výrobní činností a obytnou funkcí okolního zastavěného území. Charakteristika jednotlivých 

hospodářských činností je popsána v následujících kapitolách. 

 

11.2. Zemědělská výroba 

V současnosti hospodaří na pozemcích k.ú. Dubčany Zemědělské družstvo Senice. Těžiště rostlin-

né výroby představuje pěstování obilovin (pšenice, ječmen, řepka, ...), v obci samostatně hospodaří 3 

zemědělci. 

Na jihozápadním okraji se nachází areál bývalé živočišné výroby, který je dnes využíván pro 

nezemědělskou výrobu a skladování. 

Tab. 11.1: Seznam podnikatelských subjektů působících v zemědělství: 

Firma Předmět činnosti Počet pracovníků 

Krykel Karel ml. zemědělská činnost 1 

Hrozek Lubomír zemědělská činnost 1 

Navrátil Luděk  zemědělská činnost 1 

Faksová Marie zemědělská činnost 1 

Celkem  4 

 

Zastoupení jednotlivých kultur a ploch 

Celé řešené území obce Dubčany se nalézá v bezlesí, s dominantním zastoupením velkovýrobně 

obhospodařovaných ploch orné půdy. Lesy a louky zde nemají žádné zastoupení, trvalé travní porosty 

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

 

                                                           
9
 Podle výsledků sčítání obyvatel v roce 2001 
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Tab. 11.2: Zastoupení jednotlivých ploch k  10.5.2000 

Druh půdy Výměra v ha 

Orná půda 315,4118 

Zahrady 8,5096 

Sady 0,0000 

Louky 0,0000 

Pastviny 0,4224 

ZPF celkem 324,3438 

Lesy 0,0000 

Rybníky a ostatní vody 1,9292 

Zastavěné plochy 4,3835 

Ostatní plochy 12,9572 

celková výměra 343,6137 

 

Graf 1: Zastoupení jednotlivých ploch v k.ú. Dubčany 
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11.3. Lesní hospodářství 

V katastrálním území obce Dubčany se podle sumárního výpisu za katastrální území - viz výše, 

nenacházejí žádné trvalé lesní porosty - pozemky určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V k.ú. 

Dubčany se rovněž nenachází žádné lesní účelové zařízení. 

 

11.4. Průmyslová a drobná řemeslná výroba 

V řešeném území obce Dubčany je v areálu bývalé farmy živočišné výroby rekonstruován bývalý 

objekt kravína na sklady. V obci také působí několik živnostníků. 

Tab. 11.3: Seznam podnikatelských subjektů působících v obci: 

Firma Předmět činnosti Počet pracovníků 

Výrobní areál bývalé farmy ZD Sklad lihovin ? 
10

 

Gregovský Josef opravy elektrických startérů 1 

Krykel Karel reklamní činnost 1 

Celkem  2 

 

                                                           
10

  V současnosti probíhají stavební úpravy objektu a nejsou zde dosud žádní zaměstnanci;.jejich cílový stav není znám.  
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11.5. Návrh řešení 

Jedním z cílů řešení bylo i funkční rozvržení ploch sídla tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi 

stávající (převážně zemědělskou) výrobní činností a obytnou funkcí okolního zastavěného území. 

V návaznosti na areál bývalé farmy ZD Senice je navržena rozvojová územní rezerva (ve 

výkresové části je plocha označena V1). Při využití stávajícího výrobního objektu a navržené výrobní 

plochy by zde mohlo být zaměstnáno 50 až 100 zaměstnanců. 

Drobnou řemeslnou výrobu, nezávadné a neobtěžující provozy lze, v souladu s Návrhem regulativů 

územního rozvoje, případně umisťovat přímo do obytné zástavby.  
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12. Rekreace a cestovní ruch 

 

1. Charakteristika řešeného území 

Dubčany leží v severozápadní části Hornomoravského úvalu. Jedná se o západní okraj nížinné 

pahorkatiny na neogenních sedimentech s celkovým úklonem k jihovýchodu. Z východu do území 

okrajem zasahuje staré údolí řeky Moravy. Územím neprotéká žádná řeka. Katastrální území má 

rozlohu 343 ha, přičemž orná půda zaujímá 92 % výměry. Lesní porosty se zde nevyskytují. Celkově 

lze krajinu charakterizovat jako typ krajiny antropogenní zcela ovlivněné člověkem. 

 

2. Možnosti rekreace v řešeném území 

a) Rekreace dlouhodobá 

Pro rekreaci nejsou v území vytvořeny téměř žádné podmínky. V katastrálním území se sice 

nachází pouze 1 objekt individuální rekreace a 4 domy, které nejsou trvale obydlené (ve statistice jsou 

uváděny jako neobydlené), z nichž 2 jsou evidovány jako nevyčleněné chalupy. Vzhledem 

k přírodním podmínkám řešeného území není uvažováno s rozvojem rekreační funkce obce.  

b) Rekreace krátkodobá - víkendová 

Krátkodobou rekreaci lze provozovat ve výše uvedených objektech uváděných jako nevyčleněné 

chalupy, případně v některých v domcích, které nejsou trvale obydleny. 

c) Rekreace krátkodobá - každodenní 

Tato rekreace je uspokojována: 

 neorganizovanou a organizovanou sportovní činností na 2 malých sportovních hřištích na okraji 

obce, případně v nejbližším okolí obce 

 zahrádkařením na pozemcích u rodinných domků 

 formou vycházek do okolí 
 

3 Návrh řešení 

Není navrženo zřizování nových rekreačních a zahrádkářských lokalit  
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13. Doprava 

 

Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Dubčany napojena na hlavní silniční síť tvořenou 

zde silnicí R 35 Frýdlant – Hradec Králové – Olomouc prostřednictví silnice II/449. Hromadná 

přeprava osob je zajišťována autobusy firmy ČSAD Ostrava.  

Železniční spojení je umožněno přes železniční zastávku Odrlice ležící na železniční trati č. 273 

Červenka – Litovel – Senice na Hané ve vzdálenosti 1 km jihozápadně od obce. 

Na katastru obce doprava dálniční, železniční, letecká ani vodní své zájmy nemají. 

1. Silniční doprava 

Katastrálním  územím Dubčany procházejí následující silnice: 

 II/449  Rýmařov - Litovel - Prostějov 

 III/449 12 Dubčany - Odrlice 
 

Silnice II/449 je zařazena do vybrané silniční sítě jako základní tah Z-68, zbývající silnice je 

zařazena do ostatní silniční sítě. 

a) Silnice II/449 

prochází východně od obce ve směru sever – jih v přímé s oblouky o dostatečném poloměru a 

podélným sklonem do 2%. V severní části katastru se k ní z jihozápadu připojuje zpevněná účelová 

komunikace, uprostřed katastru pak ze severozápadu silnice III/449 12. Vozovka je živičná, šířky do 6 

m. Její trasa je stabilizovaná. 

b) Silnice III/449 12 

přichází do obce z JV od křižovatky se silnicí II/449. Západně od obce u ČOV se k ní ze SV připo-

juje zpevněná účelová komunikace. Při východním okraji obce se trasa silnice prudce stáčí 

k jihozápadu, po cca 100 m se pravým obloukem stáčí k západu a následně u autobusové zastávky 

opět dostává do směru k jihozápadu. Zde se k ní ze severozápadu připojuje místní komunikace. 

Silnice je vedena v rovinatém terénu, vozovka je živičná, šířky 5,5 m. Její trasa je stabilizovaná. 

c) Silniční ochranná pásma 

jsou stanovena pro území mimo zastavěnou část města v souladu se zněním Silničního zákona č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích“ (§ 30 Silniční ochranná pásma), z něhož vyplývá vzdálenost 

hranice pásma od osy silnice nebo od osy přilehlého jízdního pásu dálnice či rychlostní komunikace 

 silnice II. a III.třídy  ....................................................... 15 m 

d) Kategorie a funkční třídy silnic 

Na základě Kategorizace silnici I.a II.třídy v Severomoravském kraji se budou silnice upravovat v 

extravilánu dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a v intravilánu dle ČSN 736110 

Projektování místních komunikací v těchto kategoriích: 

 silnice III/499 12 ...................................................... MO 8/50 

 Silnice III/499 12 bude mít z dopravně urbanistického hlediska funkci komunikace sběrné (B 2).  
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e) Dopravní zátěž 

Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti 

v roce 1995", zpracované Ředitelstvím silnic České republiky.  

Sčítání bylo provedeno na silnici III/449 na sčítacím stanovišti 7-1790. Pro sledovaný rok 2010 

jsou použity přepočtové koeficienty T = 1,29, O = 1,68 a M = 0,9. 

Tab. 13.1: Roční průměrná denní intenzita za 24 hod (RPDI) v roce 2010 

silnice stanoviště rok T O M S nd nn 

III/449 7-1790 
1995 287 1070 22 1379 80 12 

2010 370 1798 20 2188 127 19 

Použité symboly 

T  těžká motorová vozidla a přívěsy 

O  osobní a dodávkové automobily 

M jednostopá motorová vozidla  

S  součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hodin 

nd průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.) 

nn  průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.) 

2. Místní komunikace 

navazují na silnici III/449 12 a vytvářejí tak dopravní kostru obce. Jedná se o hlavní cestu vedoucí 

severozápadním směrem na náves a kolem kaple až na západní okraj obce. Tato cesta je živičná, šířky 

5,5m. Na tuto cestu se napojují další cesty vedoucí k prodejně Jednota a k malému hřišti na fotbal. 

Jedná se o živičné cesty šířky do 3,5 m. V rámci nové výstavby se vybudují v poloze dnešních 

záhumenních cest nové místní živičné komunikace v šířce min. 4,5 m.  

3. Hromadná autobusová doprava 

je zajišťována pravidelnými spoji na linkách ČSAD Ostrava. Obcí projíždějí tyto linky s 

následujícím počtem spojů: 

 890 730 Lutín - Senice n. H - Cholma - Loučka (1/2) 

 890 784 Litovel - Slatinice   (3/2) 
 

V řešeném území je autobusová zastávka Dubčany, rozcestí (s přístřeškem a bez zastávkového 

pruhu, ten se dobuduje). Docházková vzdálenost 500 m pokrývá celou zastavěnou část obce 

4. Pěší provoz 

se odehrává především na dlážděných chodnících podél silnice III/449 12 a páteřní místní 

komunikace. Kromě toho se používají vozovky místních a účelových cest. V souvislosti s výstavbou 

v lokalitě B6 se vybuduje pěší stezka směrem k prodejně Jednota. 

5. Doprava v klidu 

se dělí na dva základní druhy - odstavování a parkování osobních vozidel. 

 Odstavování - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v  místě bydliště po dobu, kdy  se 

vozidlo nepoužívá. Součástí odstavování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech). S 

ohledem na charakter zástavby obce (rodinné domky) se vozidla odstavují především v garážích v 

rámci domů. 
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 Parkování - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské vybavenosti, 

zaměstnání nebo bydlení. V obci se jedná pouze o parkoviště před obchodem Jednota (3 stání). 

Kromě toho se parkuje na vozovkách místních komunikací tam, kde to místní  podmínky umožňují. 
 

6. Zemědělské a účelové komunikace 

využívá především systém nezpevněných polních cest šířky do 3 m a k přejezdům silnice i místní 

komunikace. Cesta kolem ČOV je šířky 4,5 m, kryt má živičný, značně poškozený. Její trasa je 

stabilizovaná. 

 

7. Hluk ze silniční dopravy 

Podkladem pro výpočet hluku ze silniční dopravy jsou použity "Metodické pokyny", zpracované 

VÚVA Praha - urbanistické pracoviště Brno,v roce 1991. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 

hluku v prostoru LAeq je stanovena podle Nařízení vlády ČR č.502/2000 Sb. "O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací". Stanoví se jako součet základní hladiny hluku LAZ = 50 dB(A) a 

korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Pro Dubčany jsou stanoveny podél silnice 

III/499 12 tyto limitní hranice hluku: 

1. denní doba (06 - 22 hod) .............................................................. 50 db(A) 

2. noční doba (22 - 06 hod) .............................................................. 40 db(A) 
 

S ohledem na menší dopravní význam nebylo na silnici III/449 12 provedeno dopravní sčítání a 

nelze zde ty stanovit hlukové hladiny výpočtem. Na základě průzkumu v terénu lze říci, že provoz na 

silnici procházející obcí je minimální. 
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14. Zásobování vodou 

14.1. Současný stav 

Obec Dubčany není v současné době zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 

Obyvatelstvo i objekty občanské a technické vybavenosti jsou zásobovány pitnou vodou z místních 

zdrojů - studní a to ze studní obecních i ze studní vlastních. Vydatnost těchto místních zdrojů je 

kolísavá, v mnoha případech s nevyhovující kvalitou. V rámci výstavby kanalizační sítě v obci byl 

vybudován vodovodní řad  90, který je dotován pitnou vodou ze studny, situované v blízkosti 

obecního úřadu, který slouží jako vodovodní přípojka k areálu ČOV. Na tento vodovodní řad je 

napojena i část bytového fondu. 

Areál bývalé farmy ZD Senice na Hané je v současné době nevyužívaný. Areál byl zásobován 

pitnou vodou z vlastního vodního zdroje,  situovaného v areálu farmy. 

Obec Dubčany má vypracovanou projektovou dokumentaci „Vodovod Dubčany“ - zadání stavby 

(SIGMA ENGINEERING Olomouc - 09/1994), která navrhuje zásobování pitnou vodou obce 

Dubčany z veřejné vodovodní sítě, napojené na vodovod Pomoraví - Cholinská skupina. Obec 

Dubčany výhledově uvažuje se zásobováním obce pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, do které 

bude pitná voda dodávána z vlastního vodního zdroje. V současné době však ještě nebyl proveden 

hydrogeologický průzkum, který by vytipoval vhodnou lokalitu pro vybudování vodního zdroje. 

Požární zabezpečení obce je v současné době prováděno z místních zdrojů - studní a z požární 

nádrže, která je vybudována severně zastavěného území obce. 

Katastrální území obce Dubčany se nachází v CHOPAV - Kvartér řeky Moravy. 

 

14.2. Výpočet potřeby pitné vody 

Výpočet  potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č. 9/1973. Stávající počet obyvatel dle 

sčítání z r. 1991 - 223 obyvatel; stav k 15.8.2000 - 218 obyvatel; celková kapacita území včetně. 

výhledu (po r. 2015) - 450 obyvatel. 

1. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo 

a) Potřeba vody pro bytový fond 

Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230 l/obyv/den, je 

snížena dle čl. IV, odstavec 4 o 40 % ( byty v RD, samostatné měření odběru vody pro každý byt ) na 

138 l/obyv/den. 

Qd byt. fondu  =  450 obyv x 138 l/obyv/den = 62,10 m
3
/den 

qd byt. fondu   =  0,72 l/s 
 

b) Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost 

Specifická potřeba pitné vody (obec do 1000 obyv.) - 20 l/obyv/den 

Qd vybav obyv  =  450 obyv x 20 l/obyv/den = 9,0 m
3
/den 
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c) Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo obce Dubčany : 

Qd obyv   =  Qd byt. fondu  +  Qd vybav  =  62,10 m
3
/den  + 9,00 m

3
/den  =  71,10  m

3
/den 

qd obyv    =   0,82    l/s 

Qm obyv   =  Qd obyv  x  kd  =  71,10  m
3
/den  x  1,50  =  106,65  m

3
/den 

qm obyv   =   1,23   l/s 

qh obyv    =   qm obyv  x  kh  =  1,23  l/s  x 1,80   =  2,21  l/s 
 

2. Potřeba pitné vody pro zemědělství a průmysl 

a) Zaměstnanci - z veřejné vodovodní sítě 

100  zam. výhled 

 Qd  =  100 zam x 125 l/zam/den  =  12,50 m
3
/den 

 qd    =  0,14 l/s 

 qh   =  12,50 m
3
/ hod  x 0,50 =  1,74 l/s 

 

Tab. 14.1: Potřeba pitné vody pro obec Dubčany 

 Qd m
3
/den qd l/s Qm m

3
/den qm l/s qh l/s 

obyvatelstvo 71,10 0,82 106,65 1,23 2,21 

zemědělství a průmysl 12,50 0,14 12,50 0,14 1,74 

C e l k e m 83,60 0,96 119,15 1,37 3,95 

 

 

14.3. Návrh řešení 

Územní plán navrhuje zásobování pitnou vodou obyvatelstva, občanské a technické vybavenosti 

obce Dubčany z veřejné rozvodné vodovodní sítě. Do veřejné rozvodné vodovodní sítě bude pitná 

voda dodávána z vlastního vodního zdroje, jehož situování bude určeno na základě hydrogeolo-

gického průzkumu. V případě, že hydrogeologickým průzkumem nebude určen vhodný zdroj pitné 

vody, bude veřejná rozvodná vodovodní síť napojena přivaděčem „G1“ DN 100 na skupinový 

vodovod Pomoraví. 

Zastavěná část obce Dubčany, včetně navrhovaných a výhledových lokalit zástavby, se rozprostírá 

ve výškách 237 - 243 m n.m., bude zásobována pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. V případě 

napojení rozvodné vodovodní sítě na skupinový vodovod Pomoraví, bude vodovodní síť pod tlakem 

VDJ Chudobín 3 x 1000 m
3
 + 1500 m

3
 (304,0/299,0). Max. hydrostatický tlak bude dosahovat 

hodnoty 0,67 MPa. 

Rozvodná vodovodní síť bude sloužit i k požárním účelům. 

V návaznosti na areál bývalého ZD Senice na Hané je navržena rozvojová územní rezerva V1. Při 

využití obou ploch je zde uvažováno s 50 - 100 zaměstnanci. Obě výrobní plochy budou zásobovány 

pitnou vodou z navrhované veřejné vodovodní sítě. 
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15. Odkanalizování 

15.1. Současný stav 

Zastavěná část obce Dubčany je odkanalizována oddílným kanalizačním systémem, který je ve 

správě obecního úřadu. Dešťové odpadní vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. Část kanalizačních 

stok je zaústěna do recipientu - Vojnické stružky, část kanalizačních stok je vyústěna do otevřeného 

příkopu, vedeného severně zastavěného území obce. Tento příkop je zaústěn do dešťové kanalizace  a 

tím rovněž do Vojnické stružky.  

Splaškové odpadní vody z rodinných domů i objektů občanské vybavenosti obce jsou odváděny 

tlakovou kanalizací DN 80 do ČOV Dubčany pro 500 EO (rezerva pro napojení obce Odrlice), která 

je vybudována východně zastavěného území obce.  Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou výtlakem DN 

80 dopravovány do recipientu - vodního toku Cholinka. ČOV nemá stanoveno ochranné pásmo. 

Areál bývalé farmy ZD Senice na Hané je v současné době nevyužívaný. Areál byl odkanalizován 

oddílnou kanalizací. Splaškové odpadní vody byly spolu s močůvkovými vodami zaústěny do jímky 

na vyvážení. 

 

15.2. Hydrotechnické výpočty 

1. Dešťové odpadní vody 

 Q =  . S . qs 

 kde    - odtokový součinitel pro různé kategorie zastavění 

  =  0,15 - 0,40 pro kanalizované plochy dle spádu 

 S - plocha v ha 

 qs - intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1 

 qs =  120 l/s/ha 

2. Splaškové odpadní vody 

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou v kapitole 

14. Zásobování vodou. Do celkového množství splaškových odpadních vod je započtena i potřeba 

vody pro výhledových 100 zaměstnanců ploch výroby V1 a V2. 

Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod 

Q24,m =  71,10 m
3
/den 

 =  0,82 l/s 

 =  2,96 m
3
/hod 

Průměrný denní přítok průmyslových splaškových odpadních vod 

Q24,p  = 12,50 m
3
/den 

  = 0,14 l/s 

Průměrný bezdeštný denní přítok 

Q24   = Q24,m  + Q24,p + QB = 71,10 m
3
/den + 12,50 m

3
/den + 0 = 

 = 83,60 m
3
/den 

 = 0,97 l/s 

 = 3,48 m
3
/hod 
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Maximální bezdeštný denní přítok 

Qd  =  Q24,m  x kd  + Q24,p  x kd,p + QB  =  

 =  71,10 m
3
/den  x 1,50 + 12,50 m

3
/den + 0 = 119,50 m

3
/den 

 = 1,38 l/s 

 = 4,98 m
3
/hod 

Znečistění splaškových odpadních vod 

počet EO = 450  obyv + 100 zam  = 500 EO  

Q24 = 83,60  m
3
/den 

500 EO x  60 g BSK5/obyv/den =   30,00  kg BSK5/den 

500 EO x  55 g NL/obyv/den     =   27,50  kg NL/den 

500 EO x 125 g RL/obyv/den     =  62,50  kg RL/den 

Koncentrace znečistění splaškových odpadních vod 

359 mg BSK5/l 

329 mg NL/l 

748 mg RL/l 

 

15.3. Návrh řešení 

Územní plán navrhuje zachování současného systému odkanalizování obce Dubčany oddílným 

kanalizačním systémem. Dešťové odpadní vody budou i nadále odváděny dešťovou kanalizací. Část 

kanalizačních stok, které jsou technickým stavem již nevyhovující bude nutno postupně rekonstru-

ovat. Urbanistická studie navrhuje zatrubnění převážné části otevřeného příkopu, vedeného severně 

zastavěného území obce. Zatrubněný příkop bude sloužit jako dešťový kanalizační sběrač, vyústěný 

do Vojnické stružky, do kterého budou zaústěny stávající dešťové kanalizace a dešťové odpadní vody 

z navrhované lokality zástavby B6 a výhledových lokalit zástavby B8-V a B9-V. Dešťové odpadní 

vody z navrhovaných lokalit zástavby B3 a B5 a z výhledové lokality zástavby B7-V budou odváděny 

navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaústěnými do stávajících stok dešťové kanalizace, 

případně do recipientu do Vojnické stružky. Dešťové odpadní vody z navrhovaných lokalit zástavby 

B1, B2 a B4 budou zaústěny do stávajících stok dešťové kanalizace. 

Splaškové odpadní vody stávající zástavby jsou odváděny tlakovou kanalizací DN 80, zaústěnou 

do ČOV, která je situována východně zastavěného území obce. ČOV Dubčany je vybudována pro 500 

EO (rezerva pro napojení obce Odrlice). Ochranné pásmo ČOV je navrženo 50 m od souvislé obytné 

zástavby. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou výtlakem DN 80 dopravovány do recipientu - vodního 

toku Cholinka. Splaškové odpadní vody z navrhovaných lokalit zástavby B1, B2 a B4 budou 

odváděny do stávajících stok tlakové kanalizace. Splaškové odpadní vody z navrhovaných lokalit 

zástavby B3, B5 a B6 a výhledových lokalit zástavby B7-V, B8-V a B9-V budou odváděny 

navrhovanými stokami tlakové kanalizace. Splaškové odpadní vody z obce Odrlice budou do ČOV 

Dubčany dopravovány samostatným výtlačným řadem z ČS Odrlice, situovaným v souběhu se silnicí 

III/44912. 

Dříve nevyužívaný areál ZD Senice je využíván pro smíšené plochy výroby a služeb. V návaznosti 

na tento areál je navržena rozvojová územní rezerva V1. Při využití obou ploch je zde uvažováno s 50 

- 100 zaměstnanci. Celý výrobní areál bude odkanalizován oddílnou kanalizací. Dešťové odpadní 

vody budou zaústěny do recipientu - do Vojnické stružky, splaškové odpadní vody budou zaústěny do 

tlakové kanalizace obce a tím na ČOV. 

Ve výhledu, v případě vyčerpání kapacity ČOV (nárůst obyvatel na celkovou kapacitu území, 

nárůst zaměstnanců na výhled 100, napojení splaškové kanalizace z obce Odrlice) bude provedena 

intenzifikace ČOV. 
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16. Vodní toky a nádrže 

1. Současný stav 

Hlavním recipientem katastrálního území obce Dubčany je Vojnická stružka, levostranný přítok 

Blaty. Vojnická stružka je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Ostrava, pracoviště Olo-

mouc. Správce toku neuvažuje s žádnými úpravami toku, vyjma běžné údržby, která spočívá v čištění 

dna koryta a probírce břehových porostů.  

Severovýchodní okraj katastrálního území obce Dubčany je spádován do povodí Cholinky. 

Stávající otevřený příkop, vedený severně zastavěného území obce, do kterého je vyústěna část 

kanalizačních stok dešťové kanalizace bude z převážné části zatrubněn. Zatrubněný příkop bude 

sloužit jako dešťový kanalizační sběrač, vyústěný do Vojnické stružky, do kterého budou zaústěny 

stávající i navrhované dešťové kanalizace. 

Podél vodních toků budou respektovány oboustranné volné manipulační pruhy v šíři 6 m od 

břehové čáry. 

Požární nádrž, která je vybudována severně zastavěného území obce, zůstane i ve výhledu 

zachována a bude i nadále sloužit k požárnímu zabezpečení obce. 

Celé katastrální území obce Dubčany se nachází v CHOPAV - Kvartér řeky Moravy. 

 

2. Návrh řešení 

Pro zlepšení kvality vodních toků a ploch je v k.ú. Dubčany třeba provést revitalizaci nejvíce 

poškozených úseků vodních toků, včetně vytvoření a doplnění chybějících liniových prvků podél 

vodotečí, které jsou prvky lokálního ÚSES 
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17. Zásobování elektrickou energií 

 

17.1. Současný stav 

1. Sítě vysokého napětí 

Obec je zásobena z venkovního vedení VN 22 kV č.23, které je napájeno z rozvodny 110/22 kV 

Červenka. Hlavní vedení je postaveno na betonových sloupech, vodiče AlFe. Přípojky k trafostanicím 

jsou provedeny na betonových sloupech, vodiče AlFe. 

2. Transformační stanice 22/0.4 kV 

Obec a ostatní odběratelé jsou zásobeni následujícími trafostanicemi. Celkový stav trafostanic je 

vyhovující. 

Tab. 17.1: Trafostanice v k.ú. Dubčany 

Označení konstrukce trafo stav 

Dubčany T1 T4 – 15/001 FeZn 400  400 kVA vyhovuje 

Dubčany T2 T4 – 15/002 FeZn 400  400 kVA vyhovuje 

 

3. Distribuční síť NN 0.4 kV 

Distribuční síť nízkého napětí v obci je převážně venkovního provedení. Kabelového vedení je 

využito hlavně k vyvedení výkonu z trafostanic. Venkovní síť NN v obci využívá jako podpěrné body 

sloupy, dále konzoly a střešníky umístěné na objektech. Vodiče jsou AlFe, odběrná místa jsou 

připojena izolovanými závěsnými  kabely, případně svody přes střešníky, konzoly. Ojediněle nově 

postavené objekty jsou napojeny zemními kabelovými přípojkami. Rekonstruovaná síť je v technicky 

vyhovujícím stavu. 

4. Odběratelé 

V obci nejsou žádní velcí odběratelé. K významnějším odběratelů patří objekty občanské 

vybavenosti - obecní úřad, pohostinství a v neposlední řadě drobné dílny živnostenského sektoru. 

Neméně důležité je elektrovytápění objektů a RD, které vzhledem k stávající absenci plynofikace 

zabezpečuje vytápění  cca 50 % výstavby obce. 

5. Veřejné osvětlení 

Převažuje rozvod VO na podpěrných bodech sítě NN. 

6. Další zařízení využívající podpěrné body sítě 

Mimo již výše uvedeného rozvodu veřejného osvětlení využívají podpěrných bodů sítě místní 

rozhlas po drátě a omezeně rozvody Českého Telecomu, a.s. Další rozšiřování těchto zařízení je 

vázáno na souhlas majitele energetických rozvodů. 
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17.2. Návrh řešení 

1. Výchozí podklady 

Pro obec bude zpracován generel zásobování zemním plynem a předpokládá se, že zemní plyn 

bude hlavním topným mediem v obci s doplňkovým stávajícím vytápěním elektrickou energií. 

Počet bytových jednotek ................................................................................................................... 62 

Počet rodinných domků ..................................................................................................................... 56 

Navrhované RD  ................................................................................................................................ 44 

Výhledově uvažované RD  ................................................................................................................ 40 
 

Tab. 17.2: Stávající zástavba obce 

Charakteristika odběru počet P soud. 

stávající byty - současný odběr 62 450 

stávající byty - předpokládaný nárůst  50 

Celkem stávající byty  500 

ostatní objekty v obci - stávající odběr  50 

ostatní objekty v obci – předpokládaný nárůst  50 

Obec celkem  600 

 

Tab. 17.3: Navržená a výhledově uvažovaná výstavba 

Charakteristika odběru počet P soud. 

navrhované RD 44 200 

výhledově uvažované RD 40 200 

Celkem výhled  400 

 

Tab. 17.4: Celková rekapitulace 

Charakteristika odběru počet P soud. 

potřeba elektrického výkonu – stávající zástavby  600 

potřeba elektrického. výkonu – výhledové zástavby  400 

Celkem výhledová potřeba obce  1000 

 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že pro stávající zástavbu obce je transformační výkon 

vyhovující. Zajištění elektrické energie pro nově uvažované lokality výstavby RD bude řešeno 

v návaznosti celkové elektrifikace obce. Pro zabezpečení výhledově uvažované výstavby bude 

vybudována nová trafostanice T3.  

2. Návrh řešení jednotlivých lokalit 

a) navrhované lokality bydlení 

Lokalita B1 

V této lokalitě výstavby RD – cca 1 RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávající sítě 

NN - dostavba ve stavební proluce. Umístění RD v této lokalitě musí respektovat vedení VN 22 kV, 

trafostanici včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. 

Lokalita B2 

V této lokalitě výstavby RD – cca 1 RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávající sítě 

NN - dostavba ve stavební proluce. 
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Lokalita B3 

V této lokalitě výstavby RD – cca 15 RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním 

nových rozvodů NN napájených z trafostanice T1 a propojených na trafostanici T2. Umístění RD 

v této lokalitě musí respektovat vedení VN 22 kV, trafostanici včetně ochranných pásem dle zákona č. 

458/2000 Sb. 

Lokalita B4 

V této lokalitě výstavby RD – cca 2 RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávající sítě 

NN - dostavba ve stavební proluce. 

Lokalita B5 

V této lokalitě výstavby RD – cca 10 RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním 

nových rozvodů NN napájených  z trafostanice T1. 

Lokalita B6 

V této lokalitě výstavby RD – cca 15 RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním 

nových rozvodů NN napájených z nově navržené trafostanice T3 a propojených na stávající síť NN.  

 

b) výhledové lokality bydlení 

Lokalita B 7-V 

V této lokalitě výstavby RD – cca 10 RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním 

nových rozvodů NN napájených z trafostanice T1. Rozvody budou propojeny na rozvody vybudované 

v rámci předchozích etap výstavby. 

Lokalita B 8-V 

V této lokalitě výstavby RD – cca 20 RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním 

nových rozvodů NN napájených z nové trafostanice T3. Rozvody budou propojeny na rozvody 

vybudované v rámci předchozích etap výstavby. 

Lokalita B 9-V 

V této lokalitě výstavby RD – cca 10 RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním 

nových rozvodů NN napájených z nové trafostanice T3. Rozvody budou propojeny na rozvody 

vybudované v rámci předchozích etap výstavby. 

 

c) rozvoj podnikatelské sféry 

Energetická soustava obce je navržena především na pokrytí požadavku současné zástavby a 

uvažované výstavby RD. Proto je nutno každý požadavek na elektrický výkon pro podnikatelskou 

činnost samostatně  projednat s provozovatelem této soustavy. 

Soustředěním výrobně podnikatelské sféry do areálu stávajícího zemědělského areálu a okolí 

vyvstane při vyšších nárocích na odběr elektrické energie nutnost vybudovat novou trafostanici T4. 

Pokud nebude vyřešeno provedení přeložky vedení VN 22 kV – přípojka pro trafostanici T2 bude 

toto vedení respektováno v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. 
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3. Související problémy s elektrickými rozvody 

Vedení VN 22kV 

Trasy vedení VN pro trafostanice v obci včetně hlavního vedení jsou stabilizovány a není 

uvažováno s jejich změnou. Pro napájení nově navržené trafostanice T3 bude vybudována kabelová 

přípojka VN odbočující ze stávající přípojky VN pro trafostanici T1. Pro napájení nově uvažované 

trafostanice T4 může být částečně využita stávající přípojka VN pro trafostanici T2. Vedení je nutno 

respektovat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a nově uvažovaná výstavba bude tyto sítě 

respektovat. 

Přeložky rozvodných zařízení VN 22kV 

Přeložky energetických zařízení budou řešeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. - přeložku 

zajišťuje majitel energetického zařízení na náklady vyvolavatele přeložky či úpravy zařízení. 

V rámci uvolnění lokality pro rozvoj výrobně podnikatelského areálu od venkovního vedení VN 22 

kV je navržena za výše uvedených předpokladů přeložka tohoto vedení s trasou dle výkresové části. 

Trafostanice VN/NN 

Rozmístnění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou.  

Nově navržená trafostanice T3 se předpokládá kioskového provedení s kabelovým přívodem VN 

22 kV. Realizace této trafostanice zajistí dostatečný transformační výkon i v případě neuskutečnění 

plynofikace v obci. 

Trafostanice T4 – pro podnikatelsko průmyslový areál se předpokládá stožárového provedení a 

umístění bude v souladu s vnitřní dispozicí areálu. 

Distribuční síť NN 

Rekonstruovaná síť NN v obci je v technicky vyhovujícím stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

dodavatel elektrické energie je povinen zabezpečit všem odběratelům  smluvně dohodnutý výkon, tzv. 

rezervovaný příkon není v současnosti již možné celoplošné zvyšování zatížení mimo projednaných 

lokalit. Při realizaci plošné výstavby RD je vhodné uvažovat s kabelovými rozvody NN pro nové 

objekty. Existenci a trasy kabelových rozvodů NN je třeba respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb. 

 

4. Závěr 

Jednotlivá energetická opatření budou realizována postupně v návaznosti na důležitost a na 

požadavky ze strany odběratelů. Vzhledem ke specifikaci energetického zařízení budou nové 

energetické zařízení investičně zastřešeny majitelem a provozovatelem distribuční sítě v obci - SME, 

a.s. s příspěvkem od nových odběratelů nebo od odběratelů zvyšujícím své požadavky na příkon. Výše 

příspěvku bude v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.a navazujících vyhlášek. 

V návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb. a další legislativu ČR je třeba pohlížet na energetická 

zařízení jak stávající tak i nově uvažovaná jako na zařízení provozovaném a budovaném v rámci 

veřejného zájmu. 
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18. Zásobování plynem 

1. Současný stav 

Obec Dubčany není v současné době plynofikována. Obec nemá připravenou žádnou projektovou 

dokumentaci, která by zásobování plynem obce Dubčany řešila. Při výstavbě vysokotlaké plynovodní 

přípojky DN 200/PN 40, DN 100/PN 40 Unčovice - Cholina, kterou je zemní plyn přiváděn do 

okolních obcí, bylo však s výhledovým napojením obce Dubčany uvažováno. 

2. Výpočet potřeby plynu 

 počet b.j. v r. 1991 - 63 b.j. , z toho trvale obydlených 59 b.j. 

 celkový počet bytů v území, vč. neobydlených  po r. 2015 - 139 b.j. 

 Je uvažováno s 80 % plynofikací stávajícího bytového fondu a 100 % plynofikací navrhovaných 

b.j. v kategorii C - vaření + ohřev TUV + otop s max. hodinovou spotřebou na odběratele - 1,50 

m
3
/hod (obec do 1 000 obyv). 

a) potřeba plynu pro bytový fond : 

(63 b.j. x 0,80 + 76 b.j.) x 1,50 m
3
/hod  =   189,60 m

3
/hod 

(63 b.j. x 0,80 + 76 b.j.) x 3000 m
3
/rok =    379 000  m

3
/rok 

b) potřeba plynu pro odběratele kategorie maloodběru  

189,60 m
3
/hod x 20 % = 37,90 m

3
/hod 

379 200  m
3
/rok x 20 % = 75 840 m

3
/rok 

 

Potřeba plynu pro obec Dubčany celkem : 228 m
3
/hod = 455 040 m

3
/rok 

3. Návrh 

Územní plán navrhuje zásobování obce zemním plynem rozvodnou STL plynovodní sítí. Zemní 

plyn bude do obce Dubčany přiváděn navrhovanou STL plynovodní přípojkou z obce Cholina. 

Stávající zástavba, navrhované i výhledové lokality zástavby budou zásobovány zemním plynem z 

navrhované STL rozvodné plynovodní sítě, která bude provozována pod tlakem 0,30 MPa. Jednotliví 

odběratelé zemního plynu budou zásobováni přes domovní regulátory. Návrh dimenzí jednotlivých 

plynovodních řadů bude proveden v generelu plynofikace obce Dubčany. 

 

19. Zásobování teplem 

Více než 50 % obyvatelstva užívá k vytápění elektrickou energii. Zbývající domácnosti a zařízení 

užívají k vytápění tuhá paliva. Pro přípravu a ohřev teplé užitkové vody (TUV) je rovněž využívána 

elektrická energie, pevná paliva nebo kapalná paliva (propan.butan). 

V návrhovém období by měla být tuhá paliva nahrazena zemním plynem s podílovým zastoupením 

elektrické energie. Část domácností, případně i některá výrobní zařízení, by mohla k vytápění 

používat i dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma, seno apod.), případně 

jiné alternativní zdroje energie, pro něž je navržena rezervní plocha zdroje centrálního vytápění 

východně od ČOV. 



 

ÚP OBCE DUBČANY – NÁVRH – A. TEXTOVÁ ČÁST 

 

50 

20. Spoje a zařízení spojů 

1. Telekomunikace 

Obec Dubčany je začleněna do UTO Olomouc, MTO Litovel.Telefonní účastníci z obce jsou 

připojení na RSÚ Cholina. Připojení je zemním kabelem, který kapacitně vyhovuje.  

Místní telefonní síť v Dubčanech je řešena jak zemními kabely (hlavní tah v obci), tak nadzemním 

vedením (okraje obce a krátké úseky pro přípojky). V současné době jsou vyřízeny  veškeré žádosti na 

zřízení telefonní přípojky. V obci je instalován jeden veřejný telefonní automat. Během příštích 5 let 

je plánována celková kabelizace obce. 

Do zpracovaných mapových podkladů jsou telekomunikační kabely zakresleny pouze orientačně. 

Proto tyto materiály nesmí být nikdy využity pro potřeby územních nebo stavebních řízení. Pro 

jednotlivé akce musí být vždy vyžádáno samostatné vyjádření ze strany Českého Telecomu a.s. 

 

2. Dálkové kabely 

Podle sdělení Českého Telecomu a.s., pracoviště Olomouc, neprochází katastrem obce Dubčany 

trasa dálkových či dálkových optických kabelů. Podle sdělení Českého Telecomu a.s., pracoviště  

Brno, není v současné době plánována v katastru Dubčan výstavba optického kabelu. 

 

3. Zařízení místního rozhlasu a rozhlas po drátě 

V Dubčanech je provozován místní rozhlas. Ústředna je typ TESLA AUB-230. Délka rozvodu po 

obci činí cca 0,5 km. Rozvody jsou řešeny pomocí nadzemního vedení (částečně po sloupech 

veřejného osvětlení, částečně po samostatných sloupech). V obci je instalováno 10 amplionů 

veřejného rozhlasu. 

 

4. Radioreléové trasy 

Vzdušným prostorem k.ú. Dubčany prochází RR trasa mobilní operátorů Litovel - Senice na Hané. 

Ve výhledu se počítá s propojením VTP ve směru Senice -Uničovice, Cholina 

 

5. Televizní signál 

Na základě sdělení  Českých radiokomunikací Praha a.s. lze konstatovat, že v dané oblasti je 

distribuce televizního signálu zajišťována takto : 

Tab. 20.1: Přehled TV vysílačů základní sítě 

Vysílač televizní stanice kanál 

Brno – Kojál ČT 1 29. kanál 

Brno – Kojál ČT 2 46. kanál 

Brno – Kojál NOVA 9. kanál 

Jeseník – Praděd ČT 1 36. kanál 

Jeseník – Praděd ČT 2 50. kanál 

Jeseník – Praděd NOVA 53. kanál 
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Skutečné přijímání signálů lze určit jen na základě měření pokrytí. Je-li oblast televizním signálem 

pokryta nedostatečně, stává se iniciátorem dokrývání buď Česká televize nebo držitel licence pro 

nezávislé vysílání. Na základě průzkumu, který byl konán v Dubčanech lze konstatovat, že po celé 

obci lze dobře přijímat signál TV ČT 1, ČT 2 a TV NOVA. Signál TV PRIMA je poněkud slabší.   

V Dubčanech není v současné době provozována kabelová televize, v blízké budoucnosti není 

plánováno její zřízení.  

V katastru Dubčan není provozován televizní převaděč. 
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21. Nakládání s odpady 

1. Likvidace odpadů 

V obci Dubčany je prováděn sběr a pravidelný svoz komunálního odpadu. Sběr odpadu je 

prováděn do popelnicových nádob 110 l. Odpad je odvážen Technickými službami Litovel a to v 

letním období 1 x za měsíc a v zimním období 1 x za dva týdny. Odpad je odvážen na řízenou skládku 

Medlov (u města Uničov). 

V obci jsou umístěny nádoby na sběr separovaného odpadu - plastů. Tyto jsou odváženy Technic-

kými službami Olomouc. Výhledově je uvažováno i se sběrem separovaného odpadu - skla. 

Firmy, které jsou umístěny v k.ú. obce a které jsou původci průmyslového odpadu, si zajišťují 

zneškodňování tohoto průmyslového odpadu, dle schválených programů odpadového hospodářství, 

samostatně. 

Nebezpečný odpad není na území obce Dubčany skladován, je v předem stanoveném termínu - 1 x 

ročně odvážen firmou Marius Pedersen Hlučín. 

 

2. Výpočet množství TKO 

Qd    = 0,55 kg/obyv/den x 450 obyv = 247,50 kg/den 

 0,248 t : 0,80 t/m
3
 = 0,31 m

3
/den 

Qr      = Qd x 365 dnů = 247,50 kg/den x 365 = 9,03 t/rok 

 0,31 m
3
/den x 365 dnů = 113,15 m

3
/rok 

 

3. Skládky 

Severně zastavěného území obce Dubčany, v těsné blízkosti požární nádrže byla situována, v 

současné době již neprovozovaná skládka TKO. Obec má vypracován firmou INGE - ZS Brno (červen 

1992) inženýrskogeologický průzkum území skládky, na jehož podkladě je prováděna rekultivace 

skládky. V současné době je rekultivována cca polovina prostoru bývalé skládky. 

V návrhovém období bude nezbytné zamezit vzniku nových skládek. 
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22. Ochranná pásma a limity využití území 

1. Výstavba a infrastruktura 

a) Silniční ochranná pásma 

Jsou stanovena pro území mimo zastavěnou část města v souladu se zněním silničního zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (§ 30 Silniční ochranná 

pásma) a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., z nichž vyplývá vzdálenost hranice pásma od osy 

vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu: 

 silnice II. a III. třídy ..................................................................................................................... 15 m 

b) Ochranné pásmo dráhy 

je stanoveno v souladu se zněním zákona č. 266/1997 Sb. „o drahách“ (§8 Ochranné pásmo dráhy), 

z něhož vyplývá vzdálenost hranice pásma od osy krajní koleje. 

 dráhy celostátní a regionální (< 160 km/hod) ….. 60 m (min. 30 m od hranice obvodu dráhy) 

c) Zařízení elektrizační soustavy 

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 

zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně zdraví a majetku osob. Ochranné 

pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení a činí dle zák. č.458/2000 Sb. od 

krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

Pro zařízení zřizovaná před 31.12.1994: 

 pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace ................................................... 10 m 

 u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí .................................................................................................................. 10 m 

Pro zařízení realizovaná po 31.12.1994: 

 pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace ..................................................... 7 m 

 pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče s izolací základní  .......................................... 2 m 

 pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro závěsná kabelová vedení ........................................... 1 m 

d) Plynovodní sítě 

Ochranným pásmem, jímž je ochrana zařízení plynárenských sítí s ohledem na spolehlivost a 

bezpečnost jejich provozu, se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 

vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na obrys, které 

činí dle zákona č.458/2000 Sb. na obě strany od půdorysu: 

 u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovod. přípojek v zastavěném území obce ..........1 m 

 u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek  .............................................................................4m 

e) Vodovodní řady a kanalizační stoky  

Důvodem limitování je bezprostřední ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok před 

poškozením. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a 

kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena 
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vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a dle 

zákona č. 274/2001 Sb. činí: 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně ...................................... 1,5 m 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm .................................................. 2,5 m 

f) Telekomunikační zařízení a radiokomunikace 

Podzemní telekomunikační vedení. Důvodem stanovení limitu je zajištění plynulosti a 

bezpečnosti provozu telekomunikačních kabelů a zařízení. V ochranném pásmu je zakázáno: zřizovat 

stavby, umísťovat jiná podobná zařízení nebo skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by 

znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup ke kabelům a ostatním zařízením anebo které by mohly 

ohrozit plynulost a bezpečnost jejich provozu. Zároveň je zakázáno bez souhlasu organizace, v jejíž 

zprávě je chráněný kabel, provádět zemní práce, které by mohly ohrozit kabely a zařízení a plynulost a 

bezpečnosti jejich provozu. Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí dle zákona 

č.151/2000 Sb.: 1,5 m od osy kabelu na každou stranu. 

g) Ostatní ochranná pásma 

PHO čistírny odpadních vod 

 Řešení navrhuje PHO stávající čistírny odpadních vod pro 422 EO - 50 m od ČOV 

 

2. Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek 

a) Ochranná pásma vodních zdrojů 

Celé řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky 

Moravy vyhlášené Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Jedná se o území, které svými přírodními 

podmínkami tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod a má charakter 

chráněné vodohospodářské oblasti. 

b) Ochranná pásma vodních toků  

Důvodem je výkon správy vodního toku (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách). Podél vodních toků je 

nutno zachovat oboustranný volný manipulační pruh: 

 u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

c) Radonové riziko 

Celé řešené území náleží do 2. kategorie radonového rizika (střední riziko). 

 

3. Ochrana přírody a krajiny 

a) ÚSES (navrhovaný limit) 

Ve výkrese Limity využití území jsou vyznačeny prvky lokálního ÚSES (biocentra a biokoridory). 
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4. Péče o památky 

a) Archeologické lokality 

Katastrální území obce Dubčany je možno klasifikovat jako území archeologického zájmu s 

předpokládanými archeologickými lokalitami. Při zemních pracích v prostoru zástavby je třeba 

dodržet povinnost ohlášení zahájení prací oprávněné instituci, která zajistí prohlídku zemních prací a 

případnou záchranu narušených nálezů. Investor se v tomto případě řídí § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o 

státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů., zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (§ 37, 39, 127), ve znění pozdějších předpisů  

 

5. Zvláštní požadavky 

a) Požadavky vyplývající ze zájmů obrany státu a civilní obrany 

Podle směrnic pro technická opatření civilní obrany musí dopravní síť v obcích zaručovat 

nezavalitelnost tras pro průjezd hlavními směry, popřípadě po obvodě obce.  
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23. Zeleň 

1. Historický vývoj zeleně 

V průběhu let se ustálil typ zemědělské usedlosti podle charakteru zemědělské výroby, geografické 

situace a kultury venkovského lidu. Výsledkem tohoto historického vývoje byly tzv. selské zahrady, 

vesměs zatravněné s vysokokmennými ovocnými dřevinami. Kromě obytného stavení a 

hospodářských budov se prostor členil na předzahrádku, dvůr a tzv. humno, které sloužilo především 

jako užitková, především ovocná zahrada a často i jak výběh či pastva pro drůbež, popř. další 

hospodářská zvířata. Rovněž ve dvorech byly vysazovány stromy, které stínily hnojiště. Předzahrádky, 

zejména oplocené, byly osazovány tradičními druhy květin (měsíčky, astry, fialy, topolovky, lilie, 

růže), ale i léčivé a aromatické rostliny, popř. některé druhy zelenin. Často však tvořil předzahrádku 

spásaný trávník s několika stromy. Zastíněný prostor pod vzrostlými stromy byl místem podvečerních 

posezení a sousedských besed. 

Veřejná prostranství jsou spojena s historií českého národa a zejména sokolského hnutí, později 

byl vznik samostatné československé republiky je spojen zejména s výsadbami lip. Tato vzrostlá zeleň 

je soustředěna především v parčíku na návsi. 

Přeměnou způsobu hospodaření s hlubokými zásahy do organismu vesnice při socializaci vesnice a 

následně zejména při přechodu na velkovýrobní formy hospodaření, ztratily zemědělské usedlosti svůj 

charakter - někdejší dvůr slouží v mnoha případech jako rozšířený obytný prostor. Ve výsadbách se 

velmi často objevují jehličnany, zejména borovice, smrky a zeravy (thuje). Okolí novostaveb je 

v mnoha případech upravováno do podoby zahrady městského typu. 

V souvislosti s hospodářsko-technickými úpravami pozemků byla likvidována celá řad polních 

cest, zatravněných ploch, alejí, extenzívních sadů, břehových porostů apod.  

2. Veřejná zeleň 

Jako veřejná zeleň je pojímána zeleň na volných, nezastavěných prostranstvích, patřících obci. V 

Dubčanech se jedná zejména o prostor návsi, který ohraničuje obytná zástavba a vymezují dopravní a 

pěší komunikace. Zeleň je vesměs dobře udržovaná, na některých místech by však mělo dojít ke 

zlepšení a zvýšení její údržby a k částečné obnově. 

3. Vyhrazená zeleň 

Jako plochy vyhrazené zeleně bývají pojímány plochy v ohrazených areálech např. sportovní nebo 

školské areály apod. V Dubčanech se takové plochy nenacházejí. Do ploch vyhrazené zeleně je však 

možno zařadit areál bývalé farmy živočišné výroby na západním okraji katastru. Tato zeleň je tvořena 

pouze částečným zatravněním a je zcela nedostatečná. Návrh řešení předpokládá konverzi stávajícího 

areálu na plochy smíšené průmyslové výroby. Zde by bylo vhodné provést uvnitř areálu výsadbu 

izolační zeleně stromového a keřového charakteru, zejména z důvodů oddělení navrhované 

průmyslové výroby od obytné zástavby. 

4. Užitková zeleň 

Užitková zeleň zahrnuje plochy zahrad, sadů a záhumenků, které se nacházejí v přímé návaznosti 

na zastavěné plochy v obci. Tato zeleň je velmi dobře udržovaná a ošetřovaná a tvoří důležitý 

přechodový prvek mezi urbanizovanými plochami a obdělávanou zemědělskou (převážně ornou) 

půdou. Má i další důležité funkce, zde zejména ekologicko - stabilizační. Prstenec sadů, zahrad a 
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záhumenků obkružuje, s výjimkou jižní části obce, téměř celé zastavěné území. Užitková zeleň zde má 

velký význam, protože přesně definuje území sídelního útvaru v zemědělsky využívané krajině. 

5. Krajinná zeleň 

Lesní plochy, zemědělsky obhospodařované plochy, vlastní sídelní útvar a krajinná zeleň formují 

celkový charakter krajiny. Celé řešené území obce Dubčany se nalézá v bezlesí, s dominantním 

zastoupením velkovýrobně obhospodařovaných ploch orné půdy. Lesy a louky zde nemají žádné 

zastoupení, trvalé travní porosty se vyskytují v omezené míře pouze v záhumenkovém hospodářství 

(drobná držba).  

Malé ostrůvky náletové zeleně se nacházejí pouze u víceúčelové vodní nádrže na severním okraji 

obce a v prostoru bývalého hliníku severně od čistírny odpadních vod.  

Břehová a doprovodná zeleň, která je vytváří významné liniovými prvky přirozený rámující 

vodoteče a komunikace je silně redukovaná, u vodních toků prakticky chybí. V budoucnu by měly být 

stávající součásti krajinné zeleně zachovány a dále rozšiřovány a posilovány, a to hlavně v návaznosti 

na navržený generel lokálního ÚSES, doplněný protierozními prvky, jež by pomohly snížit větrnou 

erozi, která na některých místech ohrožuje stávající plochy orné půdy. 

 

6. Trvalé lesní porosty - pozemky určené k plnění funkcí lesa  

V katastrálním území obce Dubčany se nenacházejí žádné trvalé lesní porosty - pozemky určených 

k plnění funkcí lesa (PUPFL). V k.ú. Dubčany se rovněž nenachází žádné lesní účelové zařízení. 
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24. Územní systém ekologické stability 

24.1. Ekologická stabilita 

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy 

vyrovnávat rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se 

systém brání změnám během působení cizího činitele zvenčí (odolnost - rezistence) nebo se vrací po 

skončeném působení cizího činitele (faktoru) k normálu (pružnost - resilience). Protože potenciálními 

nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, racionální využívání krajiny nejen 

nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci.  

Hlavními cíli jsou: 

 zachování genofondu 

 příznivý vliv na okolní krajinu 

 možnost optimálního využití krajiny 

Při zabezpečování ekologické stability je mj. nutno vycházet z 

 relativně ekologicky stabilních prvků krajiny (chráněná území) 

 regionální kostry ekologické stability 

 prostorově významných krajinných společenstev flóry 

 evidence rozptýlené zeleně 

 relativně hodnotných prvků lesních, travních a vodních společenstev 

 koeficientu ekologické stability území 

 

Dále je nutno zabezpečit nepřekračování limitního zatěžování stabilních prvků v krajině. Základní 

podklad vyjadřující dlouhodobý charakter ekologické stability území je možno vyjadřovat použitím 

koeficientu ekologické stability (KES), který je poměrem relativně biologicky stabilních prvků přírody 

k prvkům relativně nestabilním. Stupnice výsledných hodnot indikuje intenzitu využívání území a 

porušení přírodních struktur. 

Pro zjištění hodnoty KES je nutno provést klasifikaci jednotlivých ploch v celém katastru, která 

zároveň vyjadřuje aktuální stav krajinných ekosystémů (plošných prvků) a ekotonů (liniových prvků) 

z hlediska jejich významu pro ekologickou stabilitu. Tento význam je dán především mírou jejich 

ekologické stability a používá se při něm šestistupňová typologická klasifikace, v níž ekologická 

stabilita ekosystémů je v obráceném poměru k stupni jejich přirozenosti: 

0 - plochy ekologicky výrazně nestabilní, bez přirozených ekologických vazeb 

1 - plochy ekologicky velmi málo stabilní 

2 - plochy ekologicky málo stabilní 

3 - plochy ekologicky středně stabilní 

4 - plochy ekologicky velmi stabilní 

5 - plochy ekologicky nejstabilnější 

 

24.2. Ekologická charakteristika řešeného území 

Řešené území je možno z hlediska ekologické stability charakterizovat jako ekologicky nestabilní. 

V samotném katastrálním území se nacházejí pouze dva malé ostrůvky náletové zeleně: u víceúčelové 

vodní nádrže na severním okraji obce a v prostoru bývalého hliníku severně od čistírny odpadních 

vod, jejichž ekologická stabilita se pohybuje okolo hodnoty 3. Lesy se zde nevyskytují vůbec. 
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Zbývající část katastrálního území, se vyznačuje minimální ekologickou stabilitou, a to zejména v 

důsledku rozsáhlých ploch orné půdy s minimem trvalých travních porostů. Louky se zde nevyskytují. 

Orná půda, která je zde dominantně zastoupena, vytváří rozsáhlé celky, ohrožované větrnou erozí. 

Ekologická stabilita výše uvedených ploch přechází od stupně 1 - velmi malá (plochy orné půdy) 

až malá - 2 (pásy izolační zeleně - doprovodná zeleň tvořená travnatými pásy, liniová dřevinná 

společenstva), přes stupeň 3 - středně stabilní (segmenty náletové zeleně). Společenstva velmi stabilní 

(stupeň 4) a nejstabilnější (stupeň 5) se v řešeném území nenacházejí.  

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 plochy ekologicky málo stabilní až nestabilní ( stupeň 1 - 0). Tyto plochy přecházejí v 

zemědělsky velkovýrobně obhospodařované plochy orné půdy. 

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

žádné podmínky, a to hlavně v důsledku vysokého zastoupení ploch orné půdy, minimálního 

zastoupení náletové a remízkové zeleně a v důsledku absence trvalých lesních porostů, které se 

nevyskytují ani v nejbližším okolí obce, což zatím neumožňuje vytvoření spojité sítě jednotlivých 

krajinných segmentů zeleně a jejich propojení s ekologicky stabilními lesními společenstvy. Celkově 

lze hodnotit řešené území jako velmi málo ekologicky stabilní a krajinu lze charakterizovat jako typ 

krajiny antropogenní - zcela ovlivněné činností člověka. 

 

24.3. Kostra ekologické stability 

Kostra ekologické stability je vytvářena stávající existující soustavou relativně ekologicky 

stabilních segmentů, bez ohledu na jejich funkční vztahy v prostoru a čase. Jedná se o ekologicky 

nejstabilnější společenstva, vzniklá v daném území vlivem antropogenních tlaků. Základem při tvorbě 

kostry ekologické stability jsou ekologicky významné segmenty krajiny, které představují relativně 

stabilní ekosystémy, vyznačující se trvalostí bioty a ekologickými podmínkami, které umožňují 

existenci druhů přirozeného genofondu, odpovídajícímu stavu využívání okolní krajiny (území).  

Jedná se o: 

 Ekologicky významné krajinné prvky (EVKP) 

 Ekologicky významné krajinné celky (EVKC) 

 Biocentra - ekologicky významné segmenty krajiny s regionálním významem 

 Biokoridory - ekologicky významné segmenty, umožňující migraci bioty s regionálním významem 

Dalšími součástmi při vymezování kostry ekologické stability bývají: 

 maloplošná chráněná území (Přírodní památky) 

 kontaktní zóny ochrany I. stupně (odstupňované zóny zájmu  ochrany přírody na ZPF a PUPFL) 

 lesní porosty - významné semenné porosty 

 významná lesní společenstva 

 prvky rozptýlené zeleně v krajině 

 hodnotná vodní společenstva 

 chráněné stromy a jejich skupiny 

 

Řešené území lze charakterizovat jako silně antropogenně přeměněnou krajinu s naprosto 

dominující zemědělskou velkovýrobou. Kostra ekologické stability zde chybí. 
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24.4. Biogeografické poměry 

 

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

náleží celé řešené území do provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské a leží 

v biogeografickém regionu prostějovském (1.11). 

Charakteristika bioregionu je podrobně rozvedena v Urbanistické studii obce Dubčany, která 

předcházela zpracování návrhu územního plánu.  

Geobiocenologická typizace - skupiny typů geobiocénů  

Obraz původního rostlinného krytu je dán zejména jeho geografickou polohou. V rekonstruovaném 

vegetačním krytu dominuje 2. vegetační stupeň. Člověk svou činností původní porosty z převážné 

míry rozrušil a nahradil je polními a lesními kulturami. Dnešní společenstva jsou tedy jen odrazem 

geobiocenóz původního přirozeného lesa. 

Dominujícími potenciálními společenstvy  v řešeném území jsou: 

 2BD3:  Fagi-Querceta tiliae (bukové doubravy s lípou) 

 

24.5. Lokální územní systém ekologické stability 

Základním podkladem pro tvorbu ÚSES v zájmovém území byl Nadregionální ÚSES Čech, 

Moravy a Slezska (Terplan; Praha 1990), dále rozpracovaný v Generelu regionálního ÚSES, (Löw a 

spol.; Brno 1992) a ÚTP nadregionální a regionální ÚSES (Společnost pro životní prostředí, spol. 

s r.o., Brno, 1996). Z hlediska širších vztahů je západně od řešeného území k.ú. Dubčany vedena trasa 

nadregionálního biokoridoru K 132 (Vrapač, Doubrava – Pření Kout) s vloženým regionálními 

biocentry (…jihozápadně od Dubčan: Terezské údolí (267), severozápadně od Dubčan: Rampach 

(268), …). 

Na výše uvedený regionální ÚSES (v měřítku 1:50 000) hierarchicky navazuje lokální ÚSES. 

Lokální ÚSES má v celém systému ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním 

působením biocenter, biokoridorů a interakčních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území 

zabezpečuje provázanost a funkčnost celého ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů 

krajiny je základním kamenem vyšších systémů a zároveň plní i funkci genetické zásobárny ke 

spontánnímu uchovávání regionálního genofondu volně žijících organismů.  

1. Návrh řešení 

Generel lokálního územního systému ekologické stability pro k.ú. Dubčany, Senice na Hané a 

Těšetice zpracovala Ing. H. Tomaštíková  v roce 1992. 

Ze severu přichází do katastru obce Dubčany trasa chybějícího lokálního biokoridoru, která je 

zaústěna do chybějícího lokálního biocentra Hliník vymezeného jihovýchodně od obce v prostoru 

stávající čistírny odpadních vod. Z tohoto biocentra vybíhá jihovýchodním směrem trasa lokálního 

biokoridoru spojujícího LBC Hliník s dalším chybějícím lokálním biocentrem Splaviska, vymezeným 

na jihovýchodním okraji katastrálního území. Odtud (již za hranicí k.ú. Dubčany) je trasa dále vedena 

jižním směrem. 
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2. Podmínky realizace lokálního ÚSES 

Vlastní realizace lokálního ÚSES je složitý, dlouhodobý a náročný proces postupné přeměny 

kulturní krajiny. Celý proces je třeba rozdělit na několik rovin a etap: 

 1.etapa: ochrana a údržba stávajících funkčních prvků ÚSES. Obnova jejich stávajícího složení ve 

prospěch přirozené druhové skladby. 

 2. etapa: postupná obnova těch prvků ÚSES, které v krajině již existují, ale nemají odpovídající 

stav. Jedná se hlavně o doplnění a obnovu břehových porostů vodních toků a ploch, obnovu 

vegetace na mezích a terénních hranách a ostatních neobhospodařovaných plochách. Dále 

postupná obnova druhové skladby lesních porostů v těch porostních skupinách, které jsou 

navrženy jako prvky ÚSES. 

 3. etapa: zakládání prvků ÚSES formou výsadby nových porostů (stromů,keřů i trvalých travních 

porostů) 

 

Jednotlivé etapy se mohou vzájemně prolínat s ohledem na místní podmínky a potřeby. Např. 

výsadba prvků s protierozní a protihlukovou funkcí bude mít zřejmě v mnoha případech prioritu. 

ÚSES je zařazen do závazné části územního plánu, jeho ochrana a tvorba je ve smyslu ustanovení 

§4 odst. 1 zákona č. 114/1992Sb. veřejným zájmem. Při realizaci proto bude nutné k tomuto faktu 

přihlížet. Jednotlivé prvky ÚSES by měly být realizovány na základě odborné dokumentace, (nutná je 

rovněž koordinace s pozemkovým úřadem při zpracování komplexních pozemkových úprav), která 

zohlední všechny požadavky na charakter, složení a prostorové parametry prvků ÚSES. 
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25. Ochrana životního prostředí 

 

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

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho kvalita je dána proporcionálním stavem mezi biotickými a 

abiotickými prvky krajiny, jejichž hlavními složkami jsou ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie.  

Optimální podmínky využívání území by měly směřovat hlavně k jeho ekologické stabilitě, 

únosnému zatížení území, trvale udržitelnému rozvoji, ochraně přírodních zdrojů, k zamezování 

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

1. Čistota ovzduší 

V obci se nenachází žádný větší zdroj znečišťování ovzduší. Zdroji místního znečištění jsou 

zejména lokální topidla na tuhá paliva, která by měla být v budoucnu převedena na zemní plyn. 

2. Ochrana proti radonu 

Všechny horniny obsahují stopová množství radioaktivního uranu (
238

U). Uran se přirozeným 

radioaktivním rozpadem mění na radium (
226

Ra). Následujícím členem rozpadové řady je radon 

(
222

Rn). Je to bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. Takto vznikající 

plyn je uvolňován ze zrn minerálů do intergranulárních prostor v půdě. Odtud může pronikat do 

objektů, zejména do jejich sklepních a přízemních částí vlivem teplotních a tlakových gradientů mezi 

půdním vzduchem a vzduchem uvnitř objektů. Lidský organismus může být ovlivněn radonem 

pocházejícím ze tří hlavních zdrojů: jsou to půdní vzduch, pozemní vody a stavební hmoty. První dva 

zdroje úzce souvisejí s geologickým prostředím. Kromě primárního obsahu uranu v horninách a jejich 

zvětralinovém plášti má na výslednou objemovou aktivitu radonu vliv řada dalších faktorů. Mezi ně 

patří např. pórovitost, propustnost hornin, zrnitost, půdní vlhkost, tektonické porušení, ale i řada 

klimatických a meteorologických faktorů, které způsobují dlouhodobé a krátkodobé variace objemové 

aktivity radonu ve studovaném prostředí. 

Podle odvozené mapy radonového rizika v měř. 1:200 000 (zpracovatelé Ústřední ústav geologický 

Praha, Uranový průzkum Liberec, Geofyzika Praha a Přírodovědecká fakulta UK Praha) se celé 

řešené území k.ú. Dubčany nachází ve 2. kategorii radonového rizika (střední riziko). 

Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření 

objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby. Údaje z mapy slouží 

pouze k vymezení rizikových oblastí, nikoli však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci 

radonového rizika na jednotlivých stavebních plochách. 

3. Ochrana vod 

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

3. důsledné odvádění splaškových na čistírnu odpadních vod 

4. vyloučení vypouštění odpadních vod do vodoteče 

5. 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 

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

vodních toků 
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4. Ochrana přírody 

Pro zajišťování důsledné ochrany přírody je třeba vycházet ze zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny. V řešeném území k. ú. Dubčany je nezbytné: 

7. jednoznačné vymezení lokálního územního systému ekologické stability a zakládání a vytváření 

nových prvků - biocentra a biokoridory  

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

intenzívní zemědělskou výrobu 

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

rovnováhu prostředí a charakter celého území 

10. provádět důslednou ochranu dřevin a zeleně, nepřipouštět likvidaci náletových remízků, břehové a 

doprovodné zeleně, mezních porostů apod. 

11. zabraňovat větrné erozi zakládáním chybějících prvků ÚSES a výsadbou větrolamů  

12. protierozní opatření a účelové komunikace budou podrobně řešeny v komplexních pozemkových 

úpravách 

13. veškeré zásahy a investiční záměry mimo souvisle zastavěné území předkládat k posouzení 

orgánům ochrany životního prostředí 

14. likvidaci komunálního odpadu realizovat organizovaným svozem na centrální skládku v rámci 

svozové oblasti 

15. 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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26. Návrh řešení požadavků civilní ochrany  

 

Stanovení požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 

na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany musí vycházet ze zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Požadavky by měly být zpracovány na základě plánu ukrytí obyvatelstva, který pořizuje obecní 

úřad. Obec Dubčany však tento plán ukrytí nemá dosud zpracován, takže nebylo možno provést 

zhodnocení stávajících ploch pro ukrývané, ve vztahu ke stávajícímu i výhledovému počtu obyvatel. 

Z těchto údajů je potom možno odvodit potřebnou plochu pro navrhovaný nárůst obyvatel. 

Podle směrnic pro technická opatření civilní obrany musí dopravní síť v obcích zaručovat 

nezavalitelnost tras pro průjezd hlavními směry, popřípadě po obvodě obce. Při zpracování plánu 

ukrytí je přitom třeba sledovat základní požadavky na kolektivní a individuální ochranu obyvatelstva, 

ukrytí i evakuaci a dále usnadnění záchranných prací pro snížení následků mimořádných událostí. 

Stálé protiradiační úkryty jsou dvojúčelově využívané prostory stavebních objektů, splňujících 

nejen společenské požadavky v době míru, ale i potřeby zabezpečení ochrany osob proti účinkům 

radiačního zamoření a ozáření z radioaktivního spadu. Poskytují rovněž ochranu proti účinkům 

světelného záření při jaderném výbuchu, částečně ochranu proti ničivým účinkům tlakové vlny a 

částečně ochranu proti některým otravným látkám.  

Pro bilancování potřebných ploch pro ukrytí obyvatel je nutno počítat dle příručky: Budování 

protiradiačních úkrytů svépomoci (tzv. úkryty PRÚ-BS) 1,5 m
2
 na jednotlivou osobu. Obecní úřad na 

základě provedené bilance dá pokyn, popř. doporučí akceptovat zařazení úkrytových prostor do 

projektové dokumentace vyšších stupňů u navrhovaných objektů. Při výstavbě rodinných domů dá 

doporučení provádět stavby s podsklepením (tento požadavek ale není legislativně vymahatelný!), 

s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva, v případě ohrožení. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že plán ukrytí obyvatelstva nebyl v době zpracování návrhu 

územního plánu k dispozici. Vzhledem k tomu, že zpracování plánu ukrytí obyvatelstva není 

předmětem zpracování územního plánu (zpracovává obec), bude tato kapitola po jeho zpracování 

aktualizována formou změny územního plánu. 

 

Nárůst obyvatelstva v Dubčanech je vztažen ke sčítání lidu z roku 2001 (208 obyvatel). Výhled 

počtu obyvatel do r. 2015 by měl činit 240 obyvatel. Celková kapacita území v Dubčanech t.j. veškerý 

bytový fond včetně neobydlených domů a potenciálních stavenišť (plošných rezerv pro bytovou 

výstavbu) je při předpokládaném průměrném počtu 3,20 obyvatel na 1 byt v roce 2015, cca 320 

obyvatel. Z toho vyplývá, že navržené plošné rezervy dostatečně pokryjí potřebu řešeného území 

včetně urbanistické rezervy pro nepředvídatelný rozvoj. Pro tento počet osob je nutno zajistit potřebné 

prostory ukrytí, a to zajištěním možností ukrytí ve sklepních prostorech stávajících budov a rovněž v 

prostorech navrhovaných objektů. 

Tab. 26.1: Přehled ploch potřebných pro ukrytí 

Základní sídelní jednotka Dubčany 

Počet obyvatel v r. 2001 208 obyv. 

Nárůst počtu obyvatel do r. 2015 32 obyv 

Potřebná plocha pro ukrytí pro nárůst obyvatel do r. 2015 (1,5 m
2
/osobu) 48 m

2
 

Celkem počet obyvatel v r. 2015 240 obyv. 

Celková potřebná plocha pro ukrytí v r. 2015 360 m
2
 

Celková maximální kapacita území (včetně výhledu) 450 obyv 

Potřebná plocha pro ukrytí pro celkovou maximální kapacitu území 675 m
2
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Návrh zástavby na nových plochách i u nově navrhovaných komunikací vycházel z předpisu CO-1-

9/č . Umístění navržených silnic i místních komunikací zajišťuje jejich nezavalitelnost při rozrušení 

okolní zástavby ve smyslu vzorce [(V1 + V2) : 2] + 6 m, kde V1 + V2 je průměrná výška budov po 

střešní římsu v m (u jednostranné zástavby se připočítávají pouze 3 m). 

U školských zařízení je nutno zajistit ukrytí žáků ve školách (úkrytové prostory jsou součástí 

těchto objektů). 

V případě, že budou v řešeném území budovány větší výrobní areály, bude nutno vybudovat 

únikové trasy pro případ vzniku mimořádných událostí. U výrobních činností, při nichž budou 

používány nebezpečné látky nebo může vzniknout bezprostřední ohrožení okolí, bude nezbytně nutné 

zpracovat havarijní plány. U výrobních aktivit zajišťují možnosti úkryty jednotlivé podniky v závislo-

sti na počtu zaměstnanců 
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