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II. ODŮVODNĚNI ZMĚNY Č.2B ÚPO PŇOVICE 
 
 

 
 

 
1. Textová část 
 
 
 
 
 
A. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, 

VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

 
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009, nevyplývají 
pro řešené území žádné nové požadavky. 
 
Řešené území je z hlediska širších vztahů součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje  
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK) schválené usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje pod 
č.UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 a dále Aktualizací č.1 ZÚR Olomouckého kraje schválenou 
usnesením  Zastupitelstva Olomouckého kraje pod č.UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011. 
V ZÚR se mj.uvádí, že území bloků zásob štěrkopísků, na kterém se připravuje výstavba retenčních 
prostorů protipovodňové ochrany širšího okolí, lze bez větších komplikací a střetů zájmů využít v plném 
rozsahu stanoveném územním plánem obce, což  odpovídá záměru dokumentovaném ve změně č.2B 
(komplexu protipovodňových opatření a úprav v krajině).  
Z uvedených ZÚR OK resp. Aktualizace č.1 ZÚR OK vyplývá pro řešené území požadavek na 
respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území zejména v souvislosti s vymezením 
specifických oblastí – ST2 Specifická oblast s vysokou koncentrací stávající a očekávané těžby.  
 
Změnou č.2B se navrhuje plocha těžby (NT) v lokalitě IPp4 Boudy  na území dosud netěženého 
nevýhradního ložiska štěrkopísku ST2 -3 Pňovice, evidenční číslo 304570000. Plocha je součástí 
specifické oblasti ST2 (podoblasti ST2-3) vymezené v ZUR OK. Plocha  bude dočasně využita pro těžbu 
štěrkopísků, předpokládané časové rozpětí těžby asi 10-15 let. Po ukončení těžby bude sloužit jako 
rezervoár vody využitelný v případě potřeby pro úpravu na pitnou vodu. V grafické části změny je 
vymezena hranice plochy těžby v rozsahu cca 16 ha. 
 
Pro optimální využití ložisek štěrkopísků v Olomouckém kraji při zohlednění ochrany kulturních a 
přírodních hodnot v území byla v souladu se ZÚR OK zpracována„Územní studie – Využití oblastí s 
vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 
(štěrkopísky) na území Olomouckého kraje“ (US Brno, září 2009), která byla vložena do evidence 
územně plánovací činnosti dne 11. 12. 2009. Územní studie stanovuje podmínky pro optimální využití 
ložisek štěrkopísků tak, aby byly minimalizovány dopady do území - jeho užitné, obytné i ekologické 
funkce.  
Dle této studie, která je územně plánovacím podkladem, se změnou č.2B ÚPO navrhuje plocha těžby 
IPp4 Boudy, do území podmíněně vhodného a to zejména z důvodů umístění plochy:  
  - v CHOPAV 
  - část na plochách zemědělské půdy II.třídy ochrany 
  - část v území ve vzdálenosti menší než 500 m od hranice zastavěného území  
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Vyhodnocení záměru plochy těžby IPp4  Boudy vyplývající z podmínek a regulativů stanovených 
ve výše uvedené územní studii s tím, že hodnocení jednotlivých problémových jevů je podrobněji 
rozpracováno a dokumentováno ve „Vyhodnocení vlivů změny 2B územního plánu obce Pňovice 
na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území (SEA)“: 
 
 
 
a) vyhodnocení plochy těžby z hlediska zachování celkové pohody prostředí vzhledem k bydlení a 
dalšímu funkčnímu využití území v souladu s § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona 
 
- pro zajištění pohody prostředí, zejména bydlení, je navržená plocha těžby situována ve vzdálenosti  
500 m od převážné části zastavěného nebo zastavitelného území obce Pňovice, s výjimkou osady Boudy 
(vzdálenost cca 150 m)   
- plocha těžby má v plné míře zajištěnou dopravní obslužnost mimo zastavěné území obce a mimo 
zastavitelná území určená v platném územním plánu pro zástavbu bydlení a veřejné občanské 
vybavenosti 
- plocha těžby se nebude výrazněji dotýkat předmětů památkové ochrany, z hlediska ochrany 
archeologických památek je řešené území součástí oblasti s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Do plochy těžby zasahuje území 
kategorie UAN I, ve Státním archeologickém seznamu označené jako „Pňovice – Hlavnice“, což je „území 
s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů“. Je tedy 
nezbytné ve smyslu tohoto zákona zajistit odborný archeologický dohled při zemních pracích, stavebníci 
jsou již od doby přípravy stavby povinni ohlásit svůj záměr Národnímu památkovému ústavu v Olomouci 
nebo Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum. 
- návrh sanace po ukončení těžby je v souladu s řešením navrhovaným ve změně č.3 ÚP obce. Náklady 
na navršení a zabezpečení protipovodňových hrází a retenčních prostorů se z hlediska obce výrazně 
sníží tím, že jako kompenzaci za umožnění využití navržené nádrže k těžbě štěrkopísků se majitel 
pozemků, na kterých k těžbě dojde, nabízí obci bezplatné přenechání skrývkového materiálu pro 
výstavbu hrází a mimo to i technickou pomoc při jejich budování po povolení těžby.   
- hluková a rozptylová studie i hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z dopadů těžby na životní 
prostředí prokázaly, že ovlivnění by nepřekročilo přijatelné meze, stanovené platnými hygienickými limity 
hlučnosti a znečištění ovzduší. 
 
 
 
b) zajištění dopravní obslužnosti ploch těžby a ploch souvisejících, nejlépe vedené mimo zastavěná 
území obcí, a to tak, aby hlukem a exhalacemi nebylo nad míru přiměřenou zatěžováno zastavěné území 
a území určené k zástavbě stavbami pro bydlení a občanské vybavení 
 
Uvažované těžební práce nezpůsobí ve svém okolí překračování hygienických limitů. Vlivem technických 
opatření, výstavbou protihlukových valů podél třídičky a těžebních prostorů poté budou dopady z těžby na 
okolní zástavbu minimalizovány.  
Odjezdová trasa bude vedena po polní cestě jihozápadně od záměru s napojením na silnici II/446 a 
následnou distribucí dopravy ve směru na Olomouc. U tras byl vyhodnocen příspěvek vyvolaný pojezdem 
nákladních automobilů v průběhu plánovaných těžebních prací.  
Podél odjezdových tras dopravy (v okolí silnice II/446  a III/4465) vlivem zprovoznění navrhovaného 
záměru dojde k navýšení dopravní zátěže, které však bude podle výsledků modelových výpočtů 
dosahovat nejvýše 0,3 dB. Tento nárůst nelze dle interpretace národní referenční laboratoře považovat 
za hodnotitelnou změnu, která nebude v reálné situaci pozorovatelná. 
Navýšení 0,3 dB bylo vypočteno u objektu v těsné blízkosti komunikace v souvislé zástavbě 
Chomoutova, nejbližší obce na odjezdové trase, která je od záměru vzdálena přes cca 10 km. Po 
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distribuci dopravy po křížení se silnicí III/4465 lze u zástavby podél silnice II/446 ve směru na Olomouc 
očekávat navýšení do 0,2 dB. Navýšení podél silnice III/4465, odjezdové trasy ve směru k silnici R35, lze 
očekávat při uvažovaném dopravním zatížení komunikace a navrhovaného přírůstku, navýšení hlukové 
zátěže do 0,2 dB. 

 
 

 
c) zajištění prostupnosti krajiny (např. účelové komunikace, inženýrské sítě), aby nedošlo k výraznějšímu 
omezení nebo zhoršení dostupnosti a obsluhy pozemků v území (např. zemědělské plochy, plochy 
PUPFL) a byla zachována plná funkčnost a kvalita současného i navrhovaného technického vybavení 
území 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k omezení nebo zhoršení dostupnosti a obsluhy pozemků 
v území. Je třeba respektovat stávající ochranné pásmo RR trasy a omezení ve využití území k zajištění 
obrany a bezpečnosti státu. 
 
 
 
d) zda-li  případné zásahy do stávající nebo i navržené protipovodňové ochrany nesníží její funkčnost a 
bude zachována dostatečná kapacita zařízení a objektů protipovodňové ochrany a nedojde k narušení 
hydrologických a odtokových poměrů 
 
Základním důvodem pro zpracovaní návrhu Změny č. 2B ÚPO Pňovice je protipovodňová ochrana obce a 
jímacího území Pňovice I., II. a III. K tomu se připojuje zájem o využití jedné z ploch, navržené pro 
umístění retenční nádrže, k těžbě štěrkopísku.  
Studie o možnosti ovlivnění vody, zpracované předběžně pro případ těžby štěrkopísků (Šeda 2011) 
připouští, že hladina vody v nádržích se při určitém odběrovém režimu v jímacím území Pňovice - Náklo, 
především při eliminaci indukovaných zdrojů podzemní vody (což nehrozí v období povodně), dostane do 
hydraulického účinku jímacího řadu a podzemní voda z prostoru štěrkoven bude k tomuto jímacímu 
území přisávána. Dle numerického modelu režimu podzemní vody ale bude rychlost proudění podzemní 
vody i při nejméně příznivých poměrech velmi nízká a riziko negativního ovlivnění jakosti vody v jímacích 
území se tak významně sníží. K tomu je nutno dodat, že nejméně příznivé poměry mohou nastat jen 
výjimečně. Při zdržení proudění vody mezi nádržemi a jímacím územím, které se předpokládá za 10-13 
let, se patrně poměry i vícekrát změní a s nimi i směr proudění vody. Kromě toho se plně uplatní čistící 
efekt průlinového prostředí štěrkopísků, který zbaví vodu nečistot, snad jen s výjimkou velmi rezistentních 
rozpustných škodlivin. Přesto uvedená studie navrhuje v případě realizace těžby štěrkopísků instalaci 
monitorovacího systému jak ve směru k jímacímu území u Pňovic, tak ve směru k jímacím územím 
umístěným blíže k Olomouci.  K ovlivnění kvality vody ovšem může dojít i mimo povodňové stavy. 
Odstraněním půdního a horninového krytu kolektoru podzemní vody bude umožněno přímé znečištění 
vody v nádržích škodlivinami přinášenými deštěm a splachy z břehů a okolních polí. Vedle toho existuje 
riziko, že při těžbě štěrkopísku může dojít k havárii technického zařízení s únikem škodlivých látek do 
vody.  Soudě dle analogie s podobnými nádržemi u Nákla, Štěpánova a Chomoutova je podobná hrozba 
znečištění vody velmi nízká. Pokud je nám známo, tak k němu dosud nikdy nedošlo.  
Mimo povodňové stavy nebude mezi novými jezery a vodními toky v okolí – Hlavnicí a Oskavou – 
existovat prakticky žádný vztah. Voda v tocích protéká ve větší výšce než je hladina podzemní vody, 
takže nebude možná infiltrace vody z jezer do toků. V opačném směru jí bude bránit zajílování dna toků, 
což je dáno především dlouhodobým působením kolmatačních procesů v březích a ve dně koryt pomalu 
plynoucích toků. Jak se prokazuje i na jiných pískovnách v okolí, nehrozí při těžbě štěrkopísků 
nebezpečí načepování vody z povrchových toků a ztráta jejich vodnosti. 
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e) při návrhu na zábory pozemků ZPF nebo PUPFL je nutno postupovat v souladu se zákony na jejich 
ochranu, přitom musí být prokázáno, že z hlediska ochrany ZPF a ŽP se jedná o řešení nezbytné a 
nejvýhodnější a to ve srovnání i s jinými možnostmi v rámci celé specifické oblasti (při zohlednění 
efektivnosti těžby) 
 
Řešením nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Návrh změny je předložen v jediné variantě, v souladu se schváleným zadáním. 
Na katastrálním území Pňovice nejsou žádná chráněná ložisková území, ani dobývací prostory. Leží zde 
ale evidované ložisko štěrkopísku jako nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku. Nejbližší 
štěrkopískové ložisko nadané ochranou jako výhradní ložisko je Žerotín-Liboš, které se nachází přibližně 
2,5 km jihovýchodně od středu obce Pňovice. Dalším chráněným ložiskovým územím štěrkopísku jsou 
ložiska Náklo I.–III. vzdálené 5 km jjv. směrem od Pňovic. Z ložiska Unčovice-Náklo je štěrkopísek těžen 
z vody. U Litovle je chráněné ložisko štěrkopísku Chořelice-Rozvadovice.  
V blízkosti Pňovic se v současnosti těží dvě výhradní ložiska štěrkopísku, chráněná vedle CHLÚ také 
dobývacím prostorem ve smyslu horního zákona: ložisko Štěpánov–Březce (č. l. 3008000), kde před 3 
roky došlo k rozšíření dobývacího prostoru a umožnění těžby nevyhrazeného nerostu také mimo 
dobývací prostor, což svědčí o neustávající potřebě diverzifikace zdrojů stavebního písku a štěrku.  
Na druhém břehu řeky Moravy se od roku 1960 těží výhradní ložisko Unčovice–Náklo (č. l. 3007900)  
v dobývacím prostoru Náklo o ploše 111,8 ha a s vytěžitelnými zásobami cca 2,5 mil. m3. Ložisko svým 
stabilním objemem těžeb v posledních deseti letech (ročně se pohybují mezi 106 tis. m3 až 311 tis. m3) 
patří vedle ložiska Mohelnice 3–Třeština ke dvěma nejvýznamnějším ložiskům štěrkopísků ve 
sledovaném území.  
Po zjištění, že původně byla kvalita půd na části území katastru nadhodnocena, provedla se na žádost 
Obecního úřadu Pňovice v r. 2011 na katastru obce rebonitace půd. Přehodnocení bonitace části 
zemědělských pozemků vedlo k dosti výrazným změnám, projevujících se následně v jejich umístění do 
tříd ochrany. Aktualizace BPEJ  byla ukončena dnem 1.11.2011,  ke dni 1.11.2011 byla vyhlášena 
platnost nových map BPEJ v katastrálním území Pňovice. Hráze pro ochranu jímacích území jsou 
navrženy v jejich ochranném pásmu, v případě jejich realizace tedy nedojde k potřebě odnětí půdy ze 
ZPF. Ani u ostatních hrází nenavrhuje Změna 2B ÚP Pňovice vynětí jejich plochy ze ZPF s tím, že některé 
budou nadále sloužit pro vedení polních cest na zvýšeném nivó a ostatní je možno hodnotit jako trvalý 
travní porost. To ovšem není případ retenčních nádrží, jež jsou součástí navržených protipovodňových 
opatření. Protože charakter bezodtokých nádrží nedovoluje jejich využití k intenzivnímu chovu ryb nebo 
vodní drůbeže, bude vynětí půdy ze ZPF nezbytné.   
V oblasti rozvojové plochy IPp4 (2/5), budoucího jezera v oblasti Boudy, jsou výsledky rebonitace 
příznivé, neboť se  významně zmenšila rozloha půdy klasifikované kódem BPEJ 3.58.00, jež je na 
základě toho řazena do II. třídy ochrany. 
Protože půda ve II. třídě ochrany byla rebonitací potvrzena na necelých 2 ha rozvojové plochy IPp4 (cca 
13% celkové rozlohy dílčí změny) a zbývající půda v této ploše je řazena do IV. třídy ochrany, bude při 
hodnocení záměru těžby štěrkopísků třeba uvážit, zda část území s kvalitní půdou ve II. třídě ochrany 
neponechat nadále pro zemědělskou výrobu, nebude-li to na závadu protipovodňovému zaměření 
vzniklého jezera.  
V prostoru menšího jezera, jež bude sloužit vedle retence povodňových vod,  rovněž k posílení funkce 
lokálního biocentra LBC 126 a rozšíření jeho plochy klasifikace BPEJ číslem 3.64.01 řadí půdy mezi 
méně kvalitní produkční orné půdy do IV. třídy ochrany. 
Zpomalení a zploštění povodňové vlny, ke které dojde v důsledku vybudování navržených 
protipovodňových opatření, přispěje ke snížení eroze půdy při povodních. V některých částech naopak 
bude pravděpodobně docházet k sedimentaci částic ornice erodovaných v oblasti nad Pňovicemi, což 
může místní půdu i obohatit.  
Další  zdůvodnění a hodnocení záměru je uvedeno ve Vyhodnocení vlivů změny 2B územního plánu na 
udržitelný rozvoj území v samostatné příloze v souladu s požadavky vyhl. č. 500/2006 Sb., které zahrnuje 
kromě vyhodnocení vlivu na životní prostředí (elaborát SEA) i hodnocení sféry sociální a hospodářské.  
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f) doložení stanoviska vodoprávního úřadu, že při záměru těžby na území CHOPAV Kvartéru řeky Moravy 
je řešeno odpovídající následné vodohospodářské využití území po těžbě, včetně stanovení ochranného 
pásma a možností jeho využití (vodohospodářské využití bude vycházet z vodního zákona, neboť u všech 
ploch se jedná o těžbu z vody) 
 
Ohrázování dílčích jímacích území podzemní vody západně od Pňovic zabrání proniknutí povodňových 
vod do jímacích vrtů a jejich prostřednictvím do čerpaného kolektoru podzemních vod. Ostatní 
protipovodňové hráze zajistí vedle primárního zabezpečení obce před zaplavením také ochranu před 
významným znečištěním vody v nových retenčních vodních nádržích, k jejichá zaplavení bude docházet 
zpětným zpomaleným proudem bez hrubých nečistot. 
Určujícím faktorem je pro nádrž navrhovanou také k těžbě štěrkopísků umístění v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy. Pro stanovení možnosti a typu 
vodohospodářského využití byla v rámci připravovaného procesu EIA zpracována studie, jejíž autoři po 
konzultacích na odpovědných vodohospodářských orgánech nalezli následující způsob využití: 
– vytvoření dvouprvkového přírodního litorálu s proměnlivým dnem v příbřežní zóně koncipovaného jako 
biocentrum LBC 126a se stálou hladinou podzemní vody ve volné zemědělské krajině. Předmětem 
vodohospodářského využití vodní plochy je přitom rozhojnění biotopů vázaných na vodu v zemědělsky 
monotónně využívané krajině, zlepšení vzhledu krajiny při využití vodního hladiny jako esteticky 
mimořádně působivé složky a s tím související zvýšení rekreační a pobytové hodnoty krajiny. Cílem 
navrženého řešení je posílení přírodního a přírodě blízkého rázu a funkcí vodních složek krajiny. 
Metodicky se jedná se o revitalizační opatření směřující k odstranění nepříznivých procesů vyvolaných 
lidskými zásahy, v daném případě intenzivním zemědělstvím a těžbou. 
– vytvoření volného, disponibilního objemu vody v množství cca 1 000 000 m3, upravitelné na vodu pitnou 
pro případ náhlých potřeb vyvolaných přírodní či jinou nepředpokládanou událostí. Cílem navrženého 
řešení bude realizovat těžební záměr v lokalitě IPp4 tak, aby již v úvodních fázích těžby byl zpřístupněn 
zdroj podzemní vody pro možnost jeho operativního využití. Metodicky se jedná o vytvoření zásobního 
objemu pitné vody a o dodržování takových pravidel pro těžbu a návaznou rekultivaci, které nepovedou 
k ohrožení jakosti a nezávadnosti tohoto potenciálního zdroje vody.     
Povrchová voda při povodňových situacích sice krátkodobě ovlivní jakost i stav hladiny podzemní vody 
v nádržích, jelikož však budou ochráněny před aktivní povodňovou vlnou, bude znečištění mírné, 
krátkodobé a s mizivým potenciálem znečištění podzemní vody v důsledku infiltrace znečištění do 
kolektoru využívaného jímacími územími níže po 
– vyjádření vodoprávního úřadu bude doplněno po projednání změny č.3   
 
 
 
g) bylo-li postupováno podle ust. § 47 odst. 1 a 2 stavebního zákona u případů, kdy zadání ÚP bude 
obsahovat i návrh na vymezení plochy pro těžbu – u těchto případů pořizovatel zpravidla uvede v návrhu 
zadání i požadavek na vyhodnocení udržitelného rozvoje území, jehož součástí je posouzení SEA, 
případně NATURA 2000 (při vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj se postupuje dle § 48 odst. 6 
stavebního zákona) 
 
Ze závěru zajišťovacího řízení Návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Pňovice na Krajském 
úřadě Olomouckého kraje, odboru životního prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
vyplynulo, že plánované záměry v lokalitě 2/5 – vodní nádrž v lokalitě „Boudy“  a 2/6 – vodní nádrž 
v lokalitě „Studýnky“ je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí (stanovisko KÚOK ze dne 
17. 7. 2008). 
Součástí návrhu změny č. 2B ÚPO Pňovice je Vyhodnocení vlivů změny 2B územního plánu obce 
Pňovice na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území (SEA), které vypracovali p.g. Jiří Maňour, CSc. a 
RNDr. Milada Maňourová, Praha, srpen 2011. 
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h) zda a jak jsou řešeny střety, resp. jsou vytvořeny podmínky pro jejich řešení, mezi ložisky nerostných 
zdrojů a stávajícího ÚSES, dle dohody ústředních orgánů, v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití 
území a zákonností, a to jak pro ÚSES, tak pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování plánu otvírky a 
přípravy dobývání, plánu využívání a plánu sanace a rekultivace území po ukončení těžby. Způsob 
provedení sanací a rekultivací území po těžbě řešit s ohledem na budoucí využití těžbou dotčeného 
území v souladu s požadavky na ochranu přírody 
 
Navrhované změny využití území jsou situovány na plochách ekologicky zcela nestabilních agrosystémů 
s proměnlivými stanovištními podmínkami ovlivňovanými agrotechnickými zásahy. Při funkčním naplnění 
navržených dílčích změn proto nelze uvažovat o ovlivnění přirozených nebo přírodě blízkých rostlinných 
společenstev. Naopak lze předpokládat pozitivní ovlivnění stabilizací rostlinného pokryvu 
protipovodňových hrází a při realizaci potěžební etapy rekultivace a revitalizace navržených nádrží a 
jejich břehů a v případě menší z nádrží navíc její přičlenění k územnímu systému ekologické stability.  
Vznik vodních nádrží v ploše agrocenóz přinese významné zvýšení stanovištní pestrosti území a s tím 
spojené zvýšení druhové diverzity. Při správně provedené rekultivaci nebo revitalizaci břehů nádrží 
vzniknou nejen pestré břehové porosty se stromovým keřovým patrem, ale rovněž zarostlé litorální 
mělčiny, částečně oddělené příbřežní tůňky vhodné pro rozmnožování obojživelníků, plážové pobřeží a 
samozřejmě nádrže s rybí obsádkou. Ovlivnění ekosystémů je možno považovat za pozitivní a trvalé.  
V případě plochy IPp4 dojde také k posílení funkčnosti lokálních biokoridorů podél Hlavnice a Oskavy 
LBK 96, resp. LBK 124 v dotčených úsecích díky břežní vegetaci těžebního jezera. 
U velkoplošného záboru půdy její záměnou za vodní plochu je však nutno připustit omezení pro některé 
na zemi hnízdící ptáky a některé druhy epigeického hmyzu včetně druhů vzácných a ohrožených, pro 
které je prostředí polí vhodným habitatem. Větší živočišné druhy (savci, ptáci) mohou využívat plochu polí 
ležící v blízkosti obce a určenou pro retenční nádrže ponejvíce k hledání potravy. K reprodukci může na 
polích docházet jen u ptáků hnízdících na zemi, drobných savců přizpůsobených tomuto typu prostředí – 
drobní hlodavci či hmyzožravci a zajíc. V okolí však zůstane dostatek prostoru umožňujícího jejich přežití 
a další rozvoj.   
 
 
 
 
i) jak jsou v návrhu ÚPD stanoveny požadavky pro následné využití území při respektování zásady 
krajinného rázu po těžbě ve vztahu na typologii členění krajiny, která je typická pro řešené území (např. 
velikost a tvar vodních ploch ve vztahu na měřítko krajiny, krajinné úpravy, zalesnění apod.) a zda-li  jejich 
formulování je dostatečné pro zpracování následných podkladů a dokumentací (dokumentace pro 
územní rozhodnutí, plán rekultivace apod.) 
 
Navržené změny nejsou v žádném ohledu v rozporu s dlouhodobě zaměřenými cíly ochrany přírody, ať již jednotlivě 
nebo v  komplexu celého návrhu Změny 2B. Naopak, prakticky všechny dílčí změny mohou při správné realizaci 
vést ke zvýšení přírodní hodnoty dotčených ploch. V případě hrází dojde ke změně orné půdy na trvalý travní porost, 
pravděpodobně posílený výsadbou nebo náletovým osídlením dřevin. Protipovodňové valy se při výšce cca 80 
cm výrazně morfologicky neprojeví. Mohou se ale stát významnými prvky oživení krajiny v případě využití 
pro liniovou zeleň.  Jedna z nádrží je přímo koncipována jako součást lokálního biocentra územního systému 
ekologické stability, pro druhou je zpracována územní studie věnovaná jejímu začlenění do přírody po rekultivaci, 
počítající s vytvořením litorálního pásma s rákosinami a další příbřežní zelení a s výsadbou vhodných keřů a stromů 
v břežním svahu až po okraj dotčených pozemků. Při volbě rostlinných druhů k výsadbě zohledňuje studie blízkost 
chráněných území přírody a preferuje vysazení druhů, odpovídajících druhovému složení tvrdého a měkkého luhu, 
vyskytujících se v Litovelském Pomoraví. Tyto změny, pozitivní z hlediska přírody a krajiny, nastanou ovšem na úkor 
trvalé ztráty valnou většinou méně kvalitní zemědělské půdy. 
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j) že v řešení ÚPD nedochází k umísťování ploch pro těžbu do míst, kde by došlo nebo by mohlo dojít k 
narušení předmětu ochrany přírody v lokalitách NATURA 2000 a zvláště chráněných územích a jejich 
ochranných pásmech. Obdobně bude postupováno i v případech, kdy by mělo dojít k zásahům do 
významných krajinných prvků (VKP) a kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů, přičemž bude vycházeno ze stanoviska vydaného dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 
 
Hranice CHKO Litovelské Pomoraví a stejnojmenných území evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 
vedená podél silnice II/446, leží necelý kilometr od navrhované vodní nádrže pro těžbu štěrkopísku a 
retenci povodňových vod. Lze tedy nepochybně uvažovat o jejich nepřímém ovlivnění. Jako podklad pro 
zastavené, ale již zveřejněné hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) bylo autorizovanou osobou 
zpracováno hodnocení vlivů těžby štěrkopísků a následné změny území na předměty ochrany a území 
soustavy Natura 2000. Bylo konstatováno, že druhy ptáků, jež jsou předměty ochrany v PO, nenacházejí 
na plochách změny vhodné životní podmínky. Při vhodné revitalizaci pobřeží je však možné je vytvořit pro 
ledňáčka říčního, který zde nalezne v každém případě vhodné loviště. „ Ačkoli hranice EVL jsou od 
záměru vzdáleny cca 1 km, lesní komplex s výskytem předmětů ochrany dotčené EVL leží ještě o 500 m 
dále. Vzhledem k vzdálenosti předmětů ochrany od místa záměru a vzhledem k charakteru 
předpokládaných vlivů, lze konstatovat, že realizace záměru nemůže mít negativní vliv na předměty 
ochrany EVL CZ0714073 - Litovelské Pomoraví. Z výše zmíněných důvodů lze plně vyloučit i vliv na 
integritu lokalit soustavy Natura 2000.“ 
Ochranné protipovodňové hráze západně od Pňovic odvedou část povodňových vod na chráněná území 
přírody, do lužních porostů kolem Kobylníka a Benkovského potoka. Půjde však pouze o posílení záplavy, 
která by se zde tak jako tak projevila. Pro toto prostředí je záplava přirozeným jevem, který přírodě 
nepřináší škody. 
 
 
 
k) že v řešení ÚPD je dostatečně zajištěno, aby při umísťování ploch těžby byla zabezpečena příslušná 
ochrana vodních zdrojů včetně respektování vyhlášených ochranných pásem. V případě  dotčení  
podmínek obsažených ve správních aktech, kterými byla stanovena ochranná pásma vodních zdrojů 2. a 
3. stupně, je požadováno alternativní řešení nebo uplatňování adekvátní náhrady pro splnění těchto 
podmínek 
 
Ze širšího hlediska se jako potřebná jeví především ochrana zdrojů vody pro Olomouc v jímacím území 
Pňovice. Bohaté zásoby podzemní vody pliopleistocénních nánosů Moravy jsou v oblasti exploatovány 
několika jímacími územími, provozovanými Vodárenskou společností Olomouc.  
V katastrálním území Pňovic jde o prameniště Pňovice I až III s celkovou vydatností cca 160 l/s, situovaná 
nad obcí mezi toky Hlavnice, Oskavy a Benkovského potoka. I další jímací území systému zásobujícímu 
Olomouc pitnou vodou leží v záplavové oblasti a každá povodeň přináší riziko odstavení jímacích území 
na dobu, než se záplavou znečištěná voda, proniknuvší do čerpacího systému, stane opět využitelnou.  
Z tohoto pohledu se jeví jako významné také vytvoření retenčních nádrží, snižujících nastupující 
povodňovou vlnu a zpomalující průběh povodně, což prodlouží dobu pro přípravu ochrany jímacích území 
v oblasti pod Pňovicemi a do určité míry také pro varování obyvatelstva v území ohroženém záplavou.  
Navržená plocha těžby leží mimo vyhlášená ochranná pásma vodního zdroje (1. i 2. stupně). 
Vybudováním systému ochranných protipovodňových opatření se zaplavení obce včetně uvedených 
vodních zdrojů zamezí.  
 
 
Změna č.2B územního plánu obce Pňovice je zpracována v souladu se ZÚR Olomouckého kraje i 
s Politikou územního rozvoje ČR.  
Změnou nedojde k dotčení ostatních programů územního rozvoje kraje, okresu a obce.  
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B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2B ÚPO 
 
 
Změna č 2B je nedílnou součástí Územního plánu obce Pňovice (dále jen ÚPO Pňovice), který byl 
schválen Zastupitelstvem obce Pňovice dne 5.9.2001 usnesením č.1/01.  
Zadání souboru změn č.2 ÚPO Pňovice bylo schváleno dle § 47 odst.5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zastupitelstvem obce Pňovice dne 25.7.2008.  
Zadání souboru změn č.2 ÚPO Pňovice je základním dokumentem pro zpracování návrhu  
 změny č. 2B ÚPO Pňovice.  
 
Protože z projednání Zadání souboru změn č.2 ÚPO Pňovice s dotčenými orgány státní správy vyplynul 
požadavek, že záměr vodních nádrží vytvořených těžbou je nutné posoudit z hlediska vlivů na životní 
prostředí SEA).  
Bylo dohodnuto, že  soubor změn č.2 ÚPO Pňovice bude rozdělen na dvě části (změna č. 2A, změna 
č.2B) s tím, že v první etapě bude zpracovaná samostatně lokalita označená v zadání 2/4 jako změna 
č.2A. Změna č.2A ÚPO Pňovice – malá vodní nádrž Trávník v lokalitě Olešná byla dokončena v červenci 
2008 a schválena v únoru 2009. 
V druhé etapě jako změna č.2B ÚPO Pňovice jsou řešeny všechny zbývající požadované záměry ze 
zadání.  
 
Požadavky Zadání návrhu změny č.2B ÚPO Pňovice lze obecně považovat za splněné s následující 
připomínkou resp. vysvětlením:  
 
ad kap. d. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a uspořádání 
krajiny)  
Po prověření a zhodnocení celkové situace bylo dohodnuto s vedením obce, že dílčí změna 2/3 (rybník 
v lokalitě „Na chmelnici“) nebude provedena.  
Po společném projednání na základě požadavku KÚOK Olomouckého kraje, odboru ŽP a zemědělství – 
orgánu ochrany ZPF, bylo v textové i grafické části Změny č.2B v lokalitě 2/5 „Boudy“ doplněno označení 
funkční plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT).  
ad kap. k. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 
„Územní studií budou prověřeny změny využití území v lokalitách 2/3, 2/5 – 2/6 při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot území.“  
Po konzultaci s vedením obce, pořizovatelem a dotčeným orgánem - Krajskou hygienickou stanicí 
v Olomouci bylo upuštěno od podmínky zpracování následně územní studii v lokalitách IPp4 „BOUDY“  
(2/5)  a LBC 126a Studýnky (2/6), protože v předloženém elaborátu „Vyhodnocení vlivů změny č.2B ÚPO 
Pňovice na životní prostředí  a udržitelný rozvoj území“ (SEA) jsou již dokumentovány  veškeré 
požadované rozbory, dopady a opatření k záměru změny č.2B ÚPO Pňovice na veřejné zdraví 
(vyplývající z ustanovení § 2, § 30 a § 34 zákona č. 258/2000 Sb., a § 10 a § 11 nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 
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C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCHDŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU  
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

 
Zastupitelstvo obce Pňovice zhodnotilo aktuální situaci ve využívání území a rozhodlo, že pořídí změnu 
územního plánu s cílem umožnit realizaci záměrů ve správním území obce, které v době zpracování 
územního plánu nebyly známy.  
Soubor změn č.2B ÚPO Pňovice nemění základní funkce sídla – která je především sídelní, v menší míře 
zemědělská a jako doplňující by se dala charakterizovat jeho funkce rekreační.   
Jsou respektovány vazby řešeného území na okolí.  
Předmětem změny č.2B je rozšíření plochy pro bydlení, jedna plocha pro podnikání a komplex 
protipovodňových opatření a úprav v krajině, včetně dvou vodních ploch, z nichž jedna se navrhuje 
dočasně pro těžbu štěrkopísků. 
Území, které je předmětem řešení navrhované změny č. 2B ÚPO Pňovice, se nachází v katastrálním 
území Pňovice obce Pňovice. 

 
 
 
 

C.1. Zdůvodnění přijaté varianty 
Dle dostupných informací nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměrů. Realizace je 
vázána vždy na předmětnou lokalitu, váže se k pozemkům ve vlastnictví investorů. Zpracování konceptu 
územního plánu nebylo Zadáním požadováno, návrh je zpracován invariantně. 
 
 
 
C.2. Zdůvodnění přijatého řešení 

 
a) Obytné plochy 
Je navržena jedna nová rozvojová plocha pro rodinné domy 1d „ZA ŠKOLOU“ (2/1). Plocha navazuje na 
zastavěnou a zastavitelnou část rozvojové lokality „1a“ z platného územního plánu. Protože se jedná o 
plochu, kde je třeba vyřešit urbanistickou strukturu (hlavně veřejné prostory) z hlediska širších územních 
vazeb, zejména dopravního napojení lokality a s důrazem na zachování urbanistických hodnot sídla, 
bude podmínkou pro rozhodování o změnách v území vypracování územní studie. 
V rámci změny č. 2B byl prověřován rozsah všech ploch navrhovaných pro bydlení.   
V ÚPO se vycházelo z předpokládané potřeby výstavby cca 3-4 RD/BJ ročně: byly navrženy rozvojové 
plochy  pro cca 34 RD, (v prolukách se předpokládalo dalších 17 RD).  Celkem tedy návrh počítal pro 
návrhové období (15 let) s výstavbou 51 RD.  
Změnou č.1 byla rozšířena lokalita Berounka o cca 16 RD, v souhrnu tedy rozvojové plochy pro 50 RD. 
V uplynulém období 10ti let platnosti ÚPO bylo v Pňovicích postaveno cca 45 RD, to znamená, že zájem 
o výstavbu uvedený ukazatel překročil.   
Změnou č.2B je rozšířeno rozvojové území - lokalita 1d „ZA ŠKOLOU“ pro cca 14 RD. 
Celková bilance: rozvojové plochy pro 34+16+14= 64 RD, proluky 17RD, z toho 45 RD bylo již 
realizováno (81-45).  
Po změně č.2B zbývá celková plocha pro cca 36 RD. Při výstavbě cca 4-5 bytů ročně, pokrývá tak 
nabídka ploch pro bydlení v obci příštích cca 7-9 let (bez potřebného převisu nabídky). 
Lze proto předpokládat, že buď další změnou či v novém územním plánu, budou plochy pro bydlení 
doplněny, včetně urbanistické rezervy. 
Plocha pro bydlení navazuje na zastavěné území obce, nejsou vytvářeny odlehlé plochy bydlení od 
stávající zástavby. Při realizaci bude respektován charakter stávající zástavby. 
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Lokalita pro bydlení navrhovaná ve změně č.2 ÚPO je v souladu se záměry zastupitelstva obce, zvýšit 
počet trvale obydlených bytů. Obec potřebuje zajistit udržení a zvýšení počtu zejména mladých rodin 
k trvalému bydlení.  
 
 
b) Plochy výrobních areálů 
Rozšiřuje se plocha pro podnikatelské aktivity v lokalitě 3a „U DRUŽSTVA“ (2/2), plocha určená pro 
výstavbu je přístupná ze  silnice II/446, navazuje na zastavěné území, nezasahuje do obytné zóny obce .  
Zájmem obce je vytvořit pracovní příležitosti pro obyvatele nabídkou výrobních a nevýrobních služeb. 
Lokalita pro bydlení navrhované ve změně č.2 ÚPO jsou v souladu se záměry zastupitelstva obce, zvýšit 
počet trvale obydlených bytů. Obec potřebuje zajistit udržení a zvýšení počtu zejména mladých rodin 
k trvalému bydlení.  
 
 
c) Komplex protipovodňových opatření a úprav v krajině  
Jedná se o nové potřeby vzniklé z požadavků obce na zajištění protipovodňové ochrany obce. Konkrétně 
vyplynuly ze „Studie účinných protipovodňových opatření“ (Agroprojekt Olomouc, srpen 2007).  
Studie byla zpracovaná za účelem posouzení projevů záplav na katastru obce Pňovice a stanovení 
koncepce ochrany před rozlivy řeky Oskavy v oblasti mezi km 10-18.  K ochraně Pňovic jsou navrženy 
ochranné hráze zejména na severním okraji zastavěné části, v okolí nové zástavby je ochranná hráz na 
jihozápadě jako ochrana před rozlivy z Mlýnského náhonu. Hrázemi budou chráněna rovněž jímací území 
podzemní vody západně a severozápadně od obce.  
V řešeném území i v jeho širším okolí absentují rybníky aj. vodní plochy, nejblíže se nacházejí jezera po 
těžbě štěrkopísků u Nákla, Štěpánova a Chomoutova.  
Vybudování retenčních prostor povede ke zploštění a zpomalení úvodní povodňové vlny. Vyhloubení 
nádrží zároveň vytvoří dostatek místních zdrojů pro sypání ochranných hrází v extravilánu obce. U plochy 
pro mokřad LBC 126a se jedná o obnovu přirozeného vodního režimu vytvořením biotopů mělkých 
trvalých stojatých vod v údolní nivě, kde přirozeně existovaly a kde zanikly v souvislosti s intenzifikací 
zemědělské výroby.  
Každá záplava obytných i neobytných stavebních objektů přináší rizika jejich poškození, škody na 
postiženém majetku jak v budovách tak mimo ně a v neposlední řadě psychickou zátěž a náklady na 
odstranění škod pro obyvatele. Vybudováním systému ochranných protipovodňových opatření se 
zaplavení obce zamezí.  
 

Jsou navrhovány tyto změny na lokalitách: 
 

IPp4 „BOUDY“  (2/5)  – plocha pro vodní nádrž na pozemku o rozloze 16,2166 ha, dosud využívaná jako 
orná půda; plocha bude dočasně využita pro těžbu štěrkopísků, po ukončení těžby bude sloužit jako 
rezervoár vody využitelný v případě potřeby pro úpravu na pitnou vodu.  
 
LBC 126a STUDÝNKY (2/6)  – plocha pro mokřad na pozemku o rozloze 1,65 ha, dosud využívaná jako 
orná půda/sady, zahrady (část); rozšíří funkční plochu lokálního biocentra 126 územního systému 
ekologické stability. Navrženou funkcí je vodní plocha, jež by nevznikla těžbou štěrkopísků, ale pouze 
odtěžením zemin až pod hladinu podzemní vody. 

H5 (2/7)  – ochranná protipovodňová hráz v délce 950 m na SZ okraji obce; koruna hráze bude sloužit 
jako polní cesta 

H6 (2/8)  – ochranná hráz v délce 545 m, navazuje na hráz H5; je trasována podél Hlavnice. 

H7 (2/9)  – ochranná hráz v délce 500 m doplňuje ochranu zástavby obce na její severní straně; směruje 
povodňové vody k inundačnímu mostu na severním okraji zástavby. 

H8 (2/10) – ochranná hráz v délce 940 m je vedena podél toku Kobylník; usměrňuje povodňové vody aby 
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obtékaly zástavbu západním směrem. 

H9 (2/11)  – ochranná hráz o délce 440 m k ochraně místní části Boudy. 

H10a, H10b (2/12)  – ochranné hráze  o celkové délce 1470 m k ochraně čerpacích studní prameniště 
Pňovice I před zaplavením. 

H11a, H11b (2/13)  – ochranné hráze o celkové délce 840 m k ochraně čerpacích studní prameniště 
Pňovice II před zaplavením. 

PPO1 (2/14) –  průleh (s inundačním mostem) o délce 470 m o min. hloubce 1,0 m, a šířce dna 5,0 m 
v návaznosti na hráz H7. 

PPO2 (2/15)  – zvýšení bezodtokého terénu kolem hřbitova v rozsahu 6 000 m2. 

PPO3 (2/16)  –  zvýšení polní cesty v délce 400 m k ochraně před zpětným vzdutím rozlivů nad soutokem 
Oskavy a Hlavnice. 
 
 
 
C.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území 
 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je předmětem zpracování samostatného 
separátu v souladu s požadavky vyhl. č. 500/2006 Sb. (obsah separátu je stanoven přílohou č.5 uvedené 
vyhlášky) a zahrnuje kromě vyhodnocení vlivu na životní prostředí (elaborát SEA) i hodnocení sféry 
sociální a hospodářské.  

Část A – „Vyhodnocení vlivů změny 2B územního plánu obce Pňovice na životní prostředí a na udržitelný 
rozvoj území „ (SEA) je provedeno v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. odborným posuzovatelem 
(p.g. Jiří Maňour, CSc. a RNDr. Milada Maňourová, Praha, srpen 2011) 

Část B - vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 nebylo požadováno. 

Část C-F  obsahuje vyhodnocení vlivů změny č.2B územního plánu Pňovice na udržitelný rozvoj území na 
základě jevů a rozborů obsažených v územně analytických podkladech pro ORP Litovel.  

 Navrženým rozvojem ploch pro bydlení i podnikání 
 nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody. Nepředpokládá se ani zhoršení životního prostředí.  
Navržená obytná zástavba bude napojena na veřejnou kanalizaci, pro vytápění bude využíván plyn nebo 
ekologicky šetrná paliva. Plocha pro bydlení navazuje na zastavěné území obce, nejsou vytvářeny 
odlehlé plochy bydlení od stávající zástavby. Při realizaci bude respektován charakter stávající 
urbanistické struktury. Lokalita pro bydlení navrhovaná ve změně č.2B ÚPO je v souladu se záměry 
zastupitelstva obce, zvýšit počet trvale obydlených bytů. Obec potřebuje zajistit udržení a zvýšení počtu 
zejména mladých rodin k trvalému bydlení.  
Plocha pro podnikání je situována mimo obytné území a navazuje na komplex stávajících a navržených 
ploch pro výrobu, má zajištěnou dopravní obsluhu ze stávající silnice II/ 446.  
 
Návrh protipovodňových opatření a úprav v krajině 
není v rozporu s dlouhodobě zaměřenými cíli ochrany ŽP a přírody, ať již jednotlivě nebo v komplexu 
celého návrhu Změny 2B ÚP Pňovice. Naopak, prakticky všechny dílčí změny mohou při správné 
realizaci vést ke zvýšení přírodní hodnoty dotčených ploch. V případě hrází dojde většinou ke změně orné 
půdy na trvalý travní porost, pravděpodobně posílený výsadbou nebo náletovým osídlením dřevin. Jedna 
z nádrží je přímo koncipována jako součást lokálního biocentra územního systému ekologické stability, 
pro druhou je zpracována územní studie věnovaná jejímu začlenění do přírody po rekultivaci, počítající 
s vytvořením litorálního pásma s rákosinami a další příbřežní zelení a s výsadbou vhodných keřů a 
stromů v břežním svahu až po okraj dotčených pozemků. Při volbě rostlinných druhů k výsadbě 
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zohledňuje studie blízkost chráněných území přírody a preferuje vysazení druhů, odpovídajících 
druhovému složení tvrdého a měkkého luhu, vyskytujících se v Litovelském Pomoraví. Tyto změny, 
pozitivní z hlediska přírody a krajiny, nastanou ovšem na úkor trvalé ztráty většinou méně kvalitní 
zemědělské půdy.  
K narušení obecných cílů ochrany životního prostředí ovšem dojde v krátkodobém až střednědobém 
intervalu vršení protipovodňových hrází, hloubení retenčních nádrží a těžby štěrkopísků. Krátkodobé 
ovlivnění nelze při neznalosti postupu prací hodnotit, navrhují se pouze opatření vedoucí ke snížení nebo 
zamezení prašnosti při vršení protipovodňových hrází. Střednědobé ovlivnění je možno posoudit na 
základě studií zpracovaných pro oznámení záměru těžby štěrkopísku, jež byly poskytnuty také jako 
podklady pro zpracování Změny 2B ÚP Pňovice. Hluková a rozptylová studie i hodnocení zdravotních 
rizik vyplývajících z dopadů těžby na životní prostředí prokazují, že ovlivnění by nepřekročilo přijatelné 
meze, stanovené platnými hygienickými limity hlučnosti a znečištění ovzduší. 
Hydrogeologická studie zabývající se mj. ovlivněním podzemní vody v případě těžby štěrkopísků rovněž 
vylučuje možnost významného ovlivnění podzemní vody, ať již v průběhu těžby nebo po jejím ukončení.  
Z vyhodnocení vlivu návrhu Změny 2B ÚP Pňovice na udržitelný rozvoj území vyplývá v převážné míře 
pozitivní působení na sledované jevy. Zjištěné negativní vlivy budou zmírněny navrhovanými opatřeními 
(viz. závěry SEA dokumentace). 
 
 
 
 
 
 
D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
SPOLU S INFORMACÍ, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘ. ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO 
JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO      
      
 
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního na udržitelný rozvoj spolu s informací, zda a jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, případně zdůvodnění, proč toto 
stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno, je možno zapracovat až po dokončení procesu SEA  
kapitola "Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj" bude zapracována do čistopisu Návrhu po projednání s 
dotčenými orgány státní správy. 
 
. 
  
 

 
 

E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCI LESA 
 
 
1. Základní údaje 
 
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu úprav řešení navrhovaného ve změně 
č.2B územního plánu obce Pňovice. Vyhodnocení je provedeno se zřetelem k zákonu ČNR č.33/I 992 Sb. 
o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 12.5.1992, prováděcí vyhlášce č.13/I994 ze dne 
29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, především s ohledem na přílohu č.3 
této vyhlášky. Vyhodnocení je v souladu též s požadavky Metodického pokynu MŽP ČR čj. 
OOLP/1067/I996 ze dne 1.10.1996. 
Použité podklady: 
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- údaje z evidence nemovitostí ČÚZK Praha 
- mapy bonit půdně ekologických jednotek 
 
Předmětem návrhu změny č.2B  je rozšíření plochy pro bydlení, jedna plocha pro podnikání a komplex 
protipovodňových opatření a úprav v krajině, včetně dvou vodních ploch, z nichž jedna se navrhuje 
dočasně pro těžbu štěrkopísků. 
Navrhované uspořádání a využití je zřejmé z výkresu č.2 — Hlavní výkres v měřítku 1: 5000. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je graficky dokumentováno na 
výkrese č. 7 — Návrh vynětí ploch ze ZPF v měřítku 1: 5000, vždy na výřezu výkresu platného ÚPO je v 
rozsahu potřebném pro zachycení jednotlivých změn vyznačena řešená plocha. 
 
 
 
2. Vyhodnocení navrhovaného funkčního využití pozemků 
 
2.1. Údaje o rozsahu řešených ploch. druhu pozemku. zařazení půdy do BPEJ a třídy ochrany ZPF 
 
Konkrétní přehled pozemků dotčených návrhem změn funkčního využití je uveden v tabulce č.1. Celkový 
zábor pro všechny funkční změny činí 20,35 ha. 
Kvalita zemědělské půdy charakterizovaná kódem BPEJ je základní oceňovací  a  mapovací jednotkou 
bonitační soustavy. Změnou č.2B jsou dotčeny převážně pozemky ve třídě IV.(16 ha),  zbývající část 
záboru je v I., II. a III. třídě ochrany ZPF. 
 
 
2.2. Údaje o vložených investicích do půdy 
 
Řešené plochy jsou bez vložených investic do půdy. 
 
 
2.3. Údaje o areálech zemědělské prvovýroby 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení existujících staveb zemědělské výroby či 
zemědělských usedlostí. 
 
 
2.4. Údaje o uspořádání ZPF. opatřeních k zajištění ekologické stability území, schválené návrhy 
pozemkových úprav 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení uspořádání či obsluhy ZPF.  
Vybudování malé vodní nádrže je navrženo pro rozšíření LBC 126, velká nádrž bude součástí ÚSES jako 
plošný interakční prvek, ostatní prvky USES zůstávají beze změny. 
Nedojde ke vzniku nepřístupných pozemků. 
Z hlediska vodohospodářského  
- přináleží řešené území do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Kvartér řeky Moravy 
- dotčené lokality leží mimo stanovené záplavové území Q100 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny   
leží řešené lokality mimo území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví i území Natura 2000. 
 
2.5. Údaje o průběhu hraníc k.ú 
 
Řešené území se týká k.ú. Pňovice, průběh hranic je zřejmý z grafické části dokumentace. 
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2.6. Zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF 
 
Navržené řešení je zpracováno na základě schváleného zadání změny č.2B ÚPO Pňovice. Zpracování 
konceptu územního plánu nebylo Zadáním požadováno, návrh je zpracován invariantně. 
Předmětem změny č.2B je rozšíření plochy pro bydlení, jedna plocha pro podnikání a komplex 
protipovodňových opatření a úprav v krajině, včetně dvou vodních ploch, z nichž jedna se navrhuje 
dočasně pro těžbu štěrkopísků. Návrh je v souladu s koncepcí rozvoje obce. Z tabulky č.1je zřejmé, že 
zabíraná zemědělská půda je převážně ve IV. třídě ochrany ZPF.  
Z tabulky č. 1 je zřejmé, že zabíraná zemědělská půda je převážně ve I V. (16 ha), menší část ve III.  
(0,8 ha), II.(2 ha), I. (1,2 ha) třídě ochrany ZPF.  
 
Navrhované řešení v maximální možné míře zohledňuje zásady ochrany ZPF, dané ust. 4, zák. 
č.334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů i zásady ochrany ZPF vyplývající z metodického pokynu 
MŽP ČR čj.OOLP/1067/96 - tzn., že podle možností jsou využívány plochy bezprostředně navazující na 
současně zastavěné území obce.  Tuto podmínku splňují nové zastavitelné plochy – pro rodinné domy 1d 
„ZA ŠKOLOU“ (2/1), pro podnikatelské aktivity 3a „U DRUŽSTVA“ (2/2). Nepředpokládá se vznik 
zbytkových ploch zemědělské půdy, jejíž obhospodařování by bylo ztížené nebo vůbec možné.  
 
 
2.6.1. Rozbor, vyhodnocení a celková bilance rozvojových ploch pro bydlení v řešeném sídle: 
 
a) Celková koncepce ÚPO vycházela z předpokládané potřeby výstavby cca 3-4 RD/BJ ročně: byly 
navrženy rozvojové plochy  pro cca 34 RD, (v prolukách se uvažovala možnost  dalších 17 RD).  Celkem 
tedy návrh počítal pro návrhové období (15 let) s výstavbou 51 RD.  
Změnou č.1 byla rozšířena lokalita Berounka o cca 16 RD, v souhrnu tedy rozvojové plochy pro 50 RD. 
 
b) Současný stav realizace v r. 2011 (bilance realizovaných RD v uplynulých letech): 
V rámci změny č. 2B byl prověřován rozsah všech ploch navrhovaných pro bydlení.  V uplynulém období 
10ti let platnosti ÚPO bylo v Pňovicích postaveno cca 45 RD, to znamená, že zájem o výstavbu výše 
uvedený ukazatel překročil.   
 
c) Stav volných ploch, návrh: 
Změnou č.2B je rozšířeno jedno rozvojové území - lokalita 1d „ZA ŠKOLOU“ pro cca 14 RD. 
Celková bilance po změně č.2B:  
Zastavitelné rozvojové plochy pro 34+16+14= 64 RD, z toho 45 RD bylo již realizováno (64-45).  
Po změně č.2B zbývá celková zastavitelná plocha pro bydlení v 19 RD. 
Při výstavbě cca 4-5 bytů ročně, pokrývá tak nabídka ploch pro bydlení v obci příštích  4 – 5 let  (bez 
potřebného převisu nabídky). 
 
d) Při výstavbě rodinných domů si zábor ZPF vyžádá pouze stavba vlastního rodinného domu včetně 
garáže, příp. stodoly a souvisejících dopravních či jinak zpevněných ploch, také výsadba okrasné zeleně. 
Větší část pozemků však zůstane nadále vedena jako součást ZPF v kultuře zahrada.  
 
2.6.2.Návrh Změny 2B ÚP Pňovice přináší soubor protipovodňových opatření pro ochranu obce, osady 
Boudy a jímacích území podzemní vody Pňovice I.-III. západně a severozápadně od obce. Sestává 
z ochranných hrází, koncipovaných částečně jako polní cesty na zvýšeném nivó, zvýšení terénu kolem 
hřbitova, průlehu s inundačním mostem a 2 retenčních nádrží (3. nádrž je již obsažena v platném ÚP). 
Hráze pro ochranu jímacích území jsou navrženy v jejich ochranném pásmu, v případě jejich realizace 
tedy nedojde k potřebě odnětí půdy ze ZPF. Ani u ostatních hrází nenavrhuje Změna 2B ÚP Pňovice 
vynětí jejich plochy ze ZPF s tím, že některé budou nadále sloužit pro vedení polních cest na zvýšeném 
nivó a ostatní je možno hodnotit jako trvalý travní porost.  
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Nejzávažnějším negativním vlivem na životní prostředí, vyvolaným funkčním naplněním navržených 
změn je nutnost odnětí orné půdy v ploše retenčních nádrží ze zemědělského půdního fondu. 
Významnost tohoto vlivu ale snižuje jednak nízká bonita půdy, řazené většinou do IV. třídy ochrany, 
jednak využití nádrží pro posílení ekologické stability a jejího lokálního územního systému, rozhojnění 
nabídky stanovišť pro rozvoj flóry a fauny, zlepšení krajinného rázu, rekreační a pobytové kvality krajiny a 
vytvoření rezervoáru vody využitelné v případě potřeby pro úpravu na vodu pitnou. O půdu ze skrývek, jež 
umožní zvýšení produkčnosti půd na plochách v držení Rolnického družstva Pňovice, projevilo družstvo 
předběžný zájem. 
Po zjištění, že původně byla kvalita půd na části území katastru nadhodnocena, provedlo se na žádost 
Obecního úřadu na katastru Pňovice přehodnocení bonity půd. Přehodnocení bonitace části 
zemědělských pozemků bylo ukončeno ke dni 1.11.2011 a vedlo k dosti výrazným změnám, projevujících 
se následně v jejich umístění do tříd ochrany a hodnocení produkčnosti půd.  
V oblasti rozvojové plochy IPp4 (2/5), budoucího jezera v oblasti Boudy, jsou výsledky rebonitace  velmi  
příznivé, významně se zmenšila rozloha půdy klasifikované kódem BPEJ 3.58.00, jež je na základě toho 
řazena do II. třídy ochrany. Protože půda ve II. třídě ochrany byla rebonitací potvrzena na necelých 2 ha 
rozvojové plochy IPp4 (cca 13% celkové rozlohy dílčí změny) a zbývající půda v této ploše je řazena do 
IV. třídy ochrany, bude při dalším stupni hodnocení záměru těžby štěrkopísků třeba uvážit, zda část 
území s kvalitní půdou ve II. třídě ochrany neponecht nadále pro zemědělskou výrobu, nebude-li to na 
závadu protipovodňovému zaměření vzniklého jezera.  
 
 
 
2.7. Hraníce současně zastavěného území 
Zastavěné území v rámci změny č.2B nebylo aktualizováno. 
 
 
 
2.8. Údaje o dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích 
 
V území řešeném změnou nejsou evidována žádná chráněná ložisková území ani dobývací prostory. 
 
 
 
2.9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních 
předpisů 
 
Řešením změny č.2B nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
 
 
 
2.10.  Tabulková část předpokládaných záborů ZPF 
 
Zábory ve změně č.2B jsou dokumentovány v tabulce č.1. 
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Příloha č. 1 
 
 
 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2B ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PŇOVICE  
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
 
 
 
 
 
A. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2B územního plánu obce Pňovice na životní prostředí 
 
A.1. Dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí - SEA 
Ze závěru zajišťovacího řízení k Návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Pňovice (dále ÚPO) na 
Krajském úřadě Olomouckého kraje ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění zákona č.93/2004, vyplynulo, že změna č.2B byla posouzena z hlediska vlivů na 
životní prostředí. Součástí návrhu změny č. 2B ÚPO Pňovice je vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
(SEA) zpracované dle § 19 v přiměřeném rozsahu dle přílohy NSZ, které vypracoval p.g. Jiří Maňour, 
CSc. a RNDr. Milada Maňourová, Praha, srpen 2011. Jeho závěry byly v návrhu respektovány. 
 
 
A.2. Záměry, které byly předmětem posuzování 
- plocha pro vodní nádrž v lokalitě IPp4 „Boudy“ (2/5), přechodně těžba štěrkopísku  
  – cílový stav retenční prostory pro vody soustředěné jižně pod obcí  
- plocha pro vodní nádrž v lokalitě LBC 126a  „Studýnky“ (2/6)  
  – cílový stav rozšíření stávajícího biocentra LBC 126  
 
 
A.3. Kompenzační opatření na eliminaci potenciálních závažných negativních vlivů na ŽP  
 
vodní nádrž v lokalitě Boudy– jsou doporučeny 
Vytvoření jezera, spjatého také s těžbou štěrkopísků, bude podrobeno procesu EIA, při kterém budou 
stanoveny podmínky, za jejichž plnění bude možno vodní nádrž otevřít a těžbu provádět.  
Již ve fázi návrhu využití území pro tyto účely bude nutno v průběhu těžby řešit: 
- Zajistit, aby nedošlo k významnému ovlivnění jímacích území vody a individuálních zdrojů vody 
  v okolí v kvantitativním ani v kvalitativním smyslu.   
- Stanovit způsob a rozsah průběžného monitorování stavu podzemních vod v okolí těžebního 
  jezera a způsobu zabránění šíření znečištění v případě, že bude v podzemní vodě zjištěno. 
- Zajistit vodohospodářské využití jezera po těžbě. 
- Zpracovat plán rekultivace v souladu se zpracovanou územní studií (Legát 2011). 
- Zajistit nepřekračování limitů hlučnosti  u okraje Pňovic a v osadě Boudy v době těžby. 
- Zajistit nepřekračování limitů znečištění ovzduší v obci a v osadě Boudy v době těžby. 
- Konzultovat způsob a postup rekultivace se Správou CHKO Litovelské Pomoraví. 
- Po konzultaci s CHKO Litovelské Pomoraví upravit část břehů nových jezer tak, aby umožňovaly 
  zahnízdění ledňáčka říčního. 
 
vodní nádrž v lokalitě Studýnky – vzhledem k tomu, že se na základě dostupných informací 
nepředpokládá významné hlukové ani imisní zatížení okolí během existence záměru, není v tomto ohledu 
nutné navrhovat žádná kompenzační opatření.  
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B. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2B územního plánu obce Pňovice na území Natura 2000 
 
Ve vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k návrhu 
zadání Změny č. 2 (resp. 2B)ÚPO Pňovice bylo uvedeno, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
 
 
 
C. Vyhodnocení vlivů Změny č. 2B územního plánu obce Pňovice na stav a vývoj území podle vybraných 
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech  
 
Byly vybrány tyto sledované jevy, které jsou ovlivněny návrhem Změny č. č. 2B územního plánu obce 
Pňovice:  
C.1. jevy spadající do enviromentálního pilíře 
- ÚSES  
- ZPF 
- CHOPAV-Kvartér řeky Moravy, 
- ložisko nerostných surovin 
- CHKOLP, Natura 2000 - EVL, PO 
- vodní zdroj podzemní vody 
Pro tyto jevy platí hodnocení z části A. Vyhodnocení vlivů změny 2B územního plánu obce Pňovice na 
životní prostředí a na udržitelný rozvoj území (SEA), které vypracovali p.g. Jiří Maňour, CSc. a RNDr. 
Milada Maňourová, Praha, srpen 2011. 
 
C.2. jevy s vlivem na hospodářský a sociální pilíř 
- vodní nádrže (protipovodňová opatření, rekreace) 
- zastavitelné plochy (bydlení) 
V rámci hodnocení ploch z hlediska funkčních změn představují pro obyvatele Pňovic navržené záměry 
z hlediska pohody obyvatel: udržení a zvýšení kvality bydlení, zlepšení možností rekreace v místě, 
zvýšení ochrany majetku a zlepšení krajinného rázu v důsledku krajinotvorných funkcí vodních nádrží. 
 
 
 
 
D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
v území  
 
Lze přepokládat, že navržené řešení na plochách vymezených Změnou č. 2B bude mít:  
 
D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozby řešeného území  
– rizika lokálních povodní, nebezpečí záplav a přírodních katastrof, zábory ZPF, znehodnocení půdy 
intenzivním velkoplošným hospodařením, růst dopravního zatížení a nárůst emisí 
  
Rozlivy z Oskavy ohrožují obec již při průtocích větších než je dvouletá voda, při plochém reliéfu terénu je 
zřejmé, že po překonání mírného náspu kolem SZ okraje Pňovic by při vyšších zátopách došlo 
k zaplavení celé obce. Navržený komplex protipovodňových opatření bude mít příznivý vliv na průběh 
povodně v úseku ústí Oskavy do Moravy až do km 18. Vytvořením retenčních prostor dojde k zploštění 
povodně a prodloužení doby odtoku. 
Každá záplava obytných i neobytných stavebních objektů přináší rizika jejich poškození, škody na 
postiženém majetku jak v budovách tak mimo ně a v neposlední řadě psychickou zátěž a náklady na 
odstranění škod pro obyvatele. Vybudováním systému ochranných protipovodňových opatření se 
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zaplavení obce zamezí.  
Jako slabě negativní je naopak možno chápat vliv na dlouhodobé zemědělské hospodaření a dominaci 
zemědělské půdy, který nastane odnětím půdy ze ZPF. Navrhované změny využití území jsou situovány 
na plochách ekologicky zcela nestabilních agrosystémů s proměnlivými stanovištními podmínkami 
ovlivňovanými agrotechnickými zásahy.  
Střednědobé ovlivnění z hlediska nárůstu emisí je možno posoudit na základě studií zpracovaných pro 
oznámení záměru těžby štěrkopísku, jež byly poskytnuty také jako podklady pro zpracování Změny 2B 
ÚP Pňovice. Hluková a rozptylová studie i hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z dopadů těžby na 
životní prostředí prokazují, že ovlivnění by nepřekročilo přijatelné meze, stanovené platnými hygienickými 
limity hlučnosti a znečištění ovzduší. 
 
 
 
 
D.II. Vliv posílení slabých stránek řešeného území  
– velmi nízký koeficient ekologické stability (KES), stanoveno záplavové území, málo rozvinutá 
turisticko-rekreační funkce  
 
Při funkčním naplnění navržených dílčích změn protipovodňových opatření lze předpokládat pozitivní 
ovlivnění stabilizací rostlinného pokryvu protipovodňových hrází a při realizaci potěžební etapy 
rekultivace a revitalizace navržených nádrží a jejich břehů a v případě menší z nádrží navíc její přičlenění 
k územnímu systému ekologické stability.  
Vznik vodních nádrží v ploše agrocenóz přinese významné zvýšení stanovištní pestrosti území a s tím 
spojené zvýšení druhové diverzity. Při správně provedené rekultivaci nebo revitalizaci břehů nádrží 
vzniknou nejen pestré břehové porosty se stromovým keřovým patrem, ale rovněž zarostlé litorální 
mělčiny, částečně oddělené příbřežní tůňky vhodné pro rozmnožování obojživelníků, plážové pobřeží a 
samozřejmě nádrže s rybí obsádkou. Ovlivnění ekosystémů je možno považovat za pozitivní a trvalé.  
Jako nejvhodnější a dostatečné cílové využití těžebního jezera bylo po konzultacích s příslušnými 
vodoprávními úřady různých stupňů shledáno řešení, spočívající v kombinaci posílení přírodních hodnot 
území spjatých s ekostabilizační a krajinotvornou funkcí jezera, přinášející rovněž zvýšení rekreační a 
pobytové hodnoty krajiny s využitím většího navrženého jezera jako rezervoáru volného disponibilního 
objemu vody upravitelné na vodu pitnou pro případ náhlých potřeb vyvolaných přírodní či jinou 
nepředpokládanou událostí. 
 
 
 
 
D.III. Vliv využití silných stránek a příležitostí  
 
– vysoký výskyt ložisek nerostných surovin (štěrkopísku), stav ovzduší relativně dobrý, úbytek ZPF 
v letech 2003-2010 nižší než průměr v ČR, vysoký podíl orné půdy, v širších souvislostech území- 
potenciál pro rekreaci a turistiku 
– realizace komplexních protipovodňových opatření, posílení retenční schopnosti krajiny, vhodné využití 
po těžbě, zvýšení kvality bydlení 
 
Využití ložisek nerostných surovin (štěrkopísku)představuje nezávislost regionu na dovozu surovin apod. 
Těžba nerostných surovin se vždy projeví velkoplošným vlivem v krajině, který po dobu těžby je spíš 
negativní, v celkovém efektu však může být pozitivní. 
Dále platí vyhodnocení uvedená v bodě D.I. a D.II. 
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E. Vyhodnocení přínosu Změny č. 2B územního plánu obce Pňovice k naplnění priorit územního 
plánování 
(Podrobné vyhodnocení je uvedeno  v Odůvodnění změny č.3 ÚPO Pňovice kap.A.Vyhodnoceni 
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem) 

 
 
 
Podkladem pro vyhodnocení vlivů změny č.2B ÚPO jsou sledované jevy v nadřazené dokumentaci: 
- Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 
 
 
Z PÚR ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009, nevyplývají pro řešené území 
žádné nové požadavky. 
 
 
Ze  ZÚR OK resp. Aktualizace č.1 ZÚR OK vyplývá pro řešené území požadavek na respektování kritérií 
a podmínek pro rozhodování o změnách v území zejména v souvislosti s vymezením specifických oblastí 
– ST2 Specifická oblast s vysokou koncentrací stávající a očekávané těžby. Tyto podmínky byly dále 
upřesněny v územně plánovacím podkladě  „Územní studii – Využití oblastí s vysokou koncentrací 
prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území 
Olomouckého kraje“, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 11. 12. 2009.  
 
V návrhu změny č.2B jsou navrhována protipovodňová opatření směřující zároveň k posílení celkové 
ekologické stability a estetické hodnoty krajiny. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny jsou navrženy dvě 
vodní plochy, z toho jedna vznikne těžbou štěrkopísků. Jako cílový stav budou obě nádrže zapojeny do 
systému ÚSES. Cílové řešení spočívá v kombinaci posílení přírodních hodnot – krajinotvorná funkce 
jezera přinášející rovněž zvýšení rekreační a pobytové hodnoty krajiny.  
K narušení obecných cílů ochrany životního prostředí ovšem dojde v krátkodobém až střednědobém 
intervalu při vršení protipovodňových hrází, hloubení retenčních nádrží a těžbě štěrkopísků. Střednědobé 
ovlivnění je možno posoudit na základě studií zpracovaných pro oznámení záměru těžby štěrkopísku, jež 
byly poskytnuty také jako podklady pro zpracování Změny 2B ÚP Pňovice. Hluková a rozptylová studie i 
hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z dopadů těžby na životní prostředí prokazují, že ovlivnění by 
nepřekročilo přijatelné meze, stanovené platnými hygienickými limity hlučnosti a znečištění ovzduší. 
Hydrogeologická studie zabývající se mj. ovlivněním podzemní vody v případě těžby štěrkopísků rovněž 
vylučuje možnost významného ovlivnění podzemní vody, ať již v průběhu těžby nebo po jejím ukončení.  
v kvalitním životním prostředí.  
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F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 
 
 
F.I. Vyhodnocení vlivů konceptu Změny č. 2B ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna 
v rozboru udržitelného rozvoje.  
 
Dle RURU ORP Litovel – aktualizace 2010 dosáhla obec Pňovice při celkovém hodnocení vyváženosti 
základních pilířů (environmentální, ekonomický a sociodemografický) nejvyšší bodové ohodnocení 
v rámci celého správního obvodu.  
Návrh změny vytváří další předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce a pro soudržnost společenství 
obyvatel území:  
Zlepšení životního prostředí a obnova krajiny 
• ochrana území před záplavami - zvýšení retenční schopnosti krajiny bude dosaženo vybudováním hrází, 
retenčních nádrží, průlehů a zasakovacích pásů zeleně, 
• územní systém ekologické stability bude zachován a doplněn  
Ochrana kulturního dědictví  
• na řešených plochách bude respektováno území s archeologickými nálezy  
Podmínky pro přiměřený rozvoj obce 
• obec má potenciál pro rozvoj bydlení, zejména v kvalitním životním prostředí. Je podpořen nabídkou 
rozvojových ploch bydlení, výroby a vytvořením jezera přinášející zvýšení rekreační a pobytové hodnoty 
krajiny sídla  
. Z hlediska ochrany životního prostředí jsou záměry na úrovni územně plánovací přijatelné.  
 
 
F.II. Shrnutí přínosu konceptu Změny č. 2B ÚPO k vytváření podmínek pro předcházení 
- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území 
- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 
 
Záměry Změny č. 2B ÚPO se projeví především zvýšením komfortu a bezpečnosti bydlení. Vybudováním 
systému ochranných protipovodňových opatření se zamezí zaplavení obce a tedy zjištěným rizikům 
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území. 
 Ve svém důsledku se může řešení projevit zvýšením rekreační a pobytové hodnoty krajiny sídla, což 
dává předpoklady k předcházení úbytku obyvatel, tedy předcházení rizik generace současné i budoucí.  
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2.   Grafická část odůvodnění Změny č.2B ÚPO 
 
  
Dle přílohy č.7 k vyhl.č.500/2006 Sb. má obsahovat grafická část odůvodnění územního plánu výkresy: 
 
a) koordinační výkres  Koordinačnímu výkresu se obsahově nejvíce blíží výkres ÚPO č. 2 – Hlavní 

výkres v měřítku 1 : 5000. Je v něm zakreslena většina limitů a omezení území, hranice zastavěného 
i zastavitelného území. Na výřezu tohoto výkresu jsou dokumentovány lokality změny č.2B  (je 
dokladováno v návrhu změny č.2B). 

 
b) výkres širších vztahů nebyl v rámci změny č.2B aktualizován, lokalizace záměrů změny č.2B je 

dokumentováno ve výkrese Přehledná situace o změnách ÚPO Pňovice v měř. 1 : 14000 
 
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu  Obsahově odpovídá výkresu ÚPO č.7 – Návrh 

vynětí ploch ze ZPF 1 : 5000. Na výřezu A3 tohoto výkresu jsou zakresleny lokality změny č.2B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


