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A.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na životní prostředí, na 

zemědělský půdní fond a na pozemky určené 

k plnění  funkcí lesa podle zvláštních předpisů 

A. 1.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na životní prostředí 

Navrhované řešení územního plánu obce Měrotín předpokládá zejména následující pozitivní ovlivnění 
životního prostředí obce: 

Odbourání individuálních septiků a postupné napojení na navržený kanalizační přivaděč a ČOV.  

Navrhované vegetační úpravy krajiny (vytváření ÚSES, zvyšování zastoupení geograficky původních 
dřevin v porostech, zatravňování) posílí celkovou ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny 
a napomohou zvýšení biologické diverzity a uchování přirozeného genofondu krajiny. 

Zásadní negativní dopady na životní prostředí navrhované řešení nepředpokládá.  

V rámci návrhu pozemkové úpravy může dojít k lokálním úpravám ÚPO dle návrhu společných 
zařízení ve smyslu § 9 zák.č. 139/2002 Sb., a to zejména s ohledem na stanovištní a majetkoprávní 
poměry, přičemž takovéto upřesnění není považováno za změnu územního plánu. 

A. 2.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění 
zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa 
a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů. 

Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska struktury půdního fondu je řešené katastrální území Měrotín členěno dle podkladu ČSÚ 
(2002). 

tab. 1  Struktura půdního fondu obce Měrotín 

M Ě R O T Í N  plocha 

(ha) 

podíl ploch  

(%) 

Výměra celkem  213,8627 100,0 

Zemědělská půda 163,6399 76,51 

z toho orná půda 

           zahrada 

           ovocné sady 

           louky 

           pastviny 

121,7201 

12,7 

10,3673 

4,2325 

14,62 

56,91 

5,94 

4,84 

1,98 

6,84 

Pozemky urč. k plnění funkce lesa 24,7972   11,6 
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M Ě R O T Í N  plocha 

(ha) 

podíl ploch  

(%) 

Vodní plochy 0,8219 0,4 

Zastavěné plochy 4,9673 2,31 

Ostatní plochy 19,6364   9,18 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že více než dvě tři čtvrtiny z celkové výměry katastru tvoří zemědělská 
půda, která je z drtivé většiny zorněna, ostatní kultury jsou plošně méně významné. Čtvrtinu rozlohy 
zabírá lesní půda. 

 

Agronomická kvalita půd 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) 
vyjadřuje: 

l. místo - Klimatický region, 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě, 

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice, 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I - V) 
dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb.. 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při 
záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Řešené katastrální území Měrotín se nachází v klimatickém regionu T3 - teplém, mírně vlhkém, v kódu 
BPEJ označeném číslicí 3. Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny tyto:  

08 - Černozemě smyté a erodované, převážně na spraších,  zpravidla ve vyšší svažitosti, středně 
těžké. Jedná se o nejrozšířenější půdní typ v katastru. Tyto půdy nalezneme v severovýchodní části  
katastru, mimo současně zastavěného území obce. 

10 - Hnědozemě na spraši, středně těžké s těžší spodinou,  s příznivým vodním režimem půd. Tyto 
půdy nalezneme v severovýchodní části současně zastavěného území. 

26 - Hnědé půdy kyselé,středně těžké,výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry 
až stálým převlhčením. Tyto půdy zaujímají část rozsáhlých pozemků orné půdy v jižní části  katastru. 

37 - Mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, 
výsušné půdy. Tyto půdy nalezneme v lokalitě „Nad horou“ a „Parduska“. 

40 - Svažité půdy na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí. Vláhové 
poměry jsou závislé na srážkách. Tyto půdy nalezneme při západní hranici katastru. 

68 - Glejové půdy úzkých údolí, vč. svahů, obvykle lemující malé vodní toky, středně těžké až velmi 
těžké, zamokřené. po odvodnění vhodné pouze na louky. Nacházejí se v údolí Slavětínského potoka. 
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Pozemky zemědělské půdy v k.ú. Měrotín se rozkládají na půdách různé kvality. Nejcennější pozemky 
s vysokým stupněm ochrany ZPF, zařazené do I. třídy, se nacházejí na nevelké rozloze 
v severozápadní části navazující na současně zastavěnou část obce - polní trať Za humny u žlíbku. 
Do II. třídy ochrany byly zařazeny  pozemky orné půdy v střední části obce - převážně zastavěné 
území. Třetí třídu ochrany ZPF  - tj. půdy s průměrnou produkční schopností - se na katastru 
nevyskytují. Do IV. třídy ochrany, jedná se o pozemky s podprůměrnou produkční schopností 
a omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu byly zařazeny pozemky v jižní části katastru. Jedná se 
o polní tratě Za humny, U kostela, Parduska, Na nivách. Ve východní části katastru se jedná o polní 
trať U boží muky, Na kopci. S severní části katastru se jedná o polní trať U skalky, Na březích. 
V západní části katastru se jedná o polní trať Od plotku. Půdy této kvality vytvářejí téměř uzavřený kruh 
kolem zastavěné části obce. Místy je tento kruh doplněn pozemky s V., tj. nejnižším stupněm ochrany. 
Jedná se o polní tratě Na mokřinách a pás pozemků podél Slavětínského potoku Hradečka (v mapě 
1 : 5000 označen jako Slavětínský potok) v západní části. 

 

tab. 2  Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek katastru  

BPEJ Třída ochrany zemědělské půdy 

3.68.11 V. 

3.40.78 V. 

3.68.11 V. 

3.26.54 IV. 

3.37.16. V. 

3.37.56 V. 

3.26.54 IV. 

3.26.04 IV. 

3.10.00 I. 

3.26.01 IV. 

3.26.14 IV. 

3.10.10 II. 

3.05.50 IV. 

3.26.51 IV. 

3.37.16. V. 

3.26.11 IV. 

3.37.16 V. 

3.26.14 IV. 

 

 

Investice do půdy 

V katastrálním území Měrotín bylo v minulosti provedeny investice do půdy, tj.  odvodnění. Jedná se 
o dva velké hony podél státní silnice III. třídy - polní trať Za humny u žlíbku v severní části a Za humny 
v jižní části, které byly odvodněny  v roce 1973. Dále byly v roce 1976 odvodněny dvě území na 
západní hranici katastru u potoka Hradečka. Odvodněné plochy jsou zakresleny ve výkresu č. 6 a 6a.  
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Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

V současné době je zemědělská prvovýroba v území zaměřena výhradně na výrobu rostlinnou. 
V bývalém areálu živočišné výroby hospodaří soukromý zemědělec. Je zde chov hospodářských zvířat 
- selat. V druhém areálu živočišné výroby byl ukončen chov. Areál byl odprodán, v současnosti se 
jedná o nefunkční areál podnikatelských aktivit. 

V obci hospodaří žádní 3 soukromí zemědělci. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda mimo zastavěné území je v převážné většině sloučena do velkých celků orné půdy v 
obhospodařování ZD „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích, ohrožených vodní erozí. Menší pozemky 
uvnitř současně zastavěného území obce (zahrady) jsou v drobné individuální držbě. 

Pro vlastníky půdy, ani pro současného nájemce pozemků ZD „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích 
nebyly jednoduché ani komplexní pozemkové úpravy zpracovány a o jejich zpracování se v současné 
době neuvažuje. 

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Pro zajištění ekologické stability v území byl říjnu 1994 zpracován Lesprojektem Olomouc 
(Ing. J. Humplík) generel lokálního územního systému ekologické stability na k.ú. Březina, Hradečná, 
Javoříčko, Kovářov, Měrotín, Pateřín, Střemeníčko a Veselíčko. Tento systém byl zapracován 
do územního plánu obce.  

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Územní plán počítá v Měrotíně se záborem ploch zemědělské půdy pro: 

- bydlení v rodinných domech 

- dopravu 

- technickou vybavenost 

- ÚSES 

Zábory zemědělské půdy pro stavební funkce budou realizovány v bezprostřední návaznosti na 
současně zastavěné území nebo uvnitř obce. Výběr lokalit provázela snaha o co nejmenší narušení 
zemědělského využívání nezastavěných ploch. Agronomická kvalita půdy v řešeném území je relativně 
nízká, pouze lokalita B4 se nachází v nejvyšší třídě ochrany. 

V bilančním přehledu jsou u lokalit určených pro bydlení v rodinných domech uváděny jak celkové 
výměry lokalit, tak i plochy reálného záboru. Zastavěná plocha jednoho rodinného domu včetně 
nutného zázemí bude činit cca 200 m

2
. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady 

pro tyto domy. K záboru pro plochy bydlení je navrženo 3,2 ha reálný zábor bude 0,38 ha.  

Územní plán obce navrhuje 19 stavebních míst pro rodinné domy. Jedná se o nabídkové plochy, které 
jsou vázány majetkoprávními vztahy a ekonomickými možnostmi investorů. 

K záboru pro dopravní plochy je navrženo 1,00 ha, pro plochy technické infrastruktury 0,04 ha, pro 
plochy veřejné zeleně je navrženo 0,15 ha a pro plochu krajinné zeleně je navržena 0,24 ha . 

Územní plán obce Měrotín navrhuje ke změně funkčního využití celkem 6,09 ha pozemků náležejících 
zemědělskému půdnímu fondu. Z této výměry bude fakticky odňato 3,07 ha zbývající výměra bude 
využita jako zahrady u objektů bydlení. 

Předpokládaný zábor ZPF pro stavební funkce a plochy zeleně 

Lokalita B 1 - bydlení obecné, pozemky p.č. 262/5, 262/1, 256/1, 256/3 

Plocha o rozloze 0,70 ha se nachází v jihozápadní části obce mimo současně zastavěné. Napojení 
lokality je navrženo z nové místní komunikace. Je nutné vybudovat nové inženýrské sítě. Je zde 
navržena výstavba  max. 7 rodinných domů. 
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Jedná se o ornou půdu ve IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro výstavbu 
7 rodinných domů činí cca 0,14 ha, zbývající výměra bude využita jako zahrady. 

Lokalita B 2 - bydlení obecné, pozemky,  p.č. 343/6 

Plocha o rozloze 0,10 ha se nachází v centrální části obce, v současně zastavěném území. Napojení 
lokality je navrženo ze stávající komunikace a na stávající inženýrské sítě. Jedná se o dostavbu 
proluky, je zde navržena výstavba  1 rodinného domu. 

Jedná se o ornou půdu v I. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro výstavbu 
1 rodinného domu je  0,020 ha, zbývající výměra bude využita jako zahrada. 

 

Lokalita B 3 - bydlení obecné,  pozemky p.č. 118/4, 108/2, 108/1 (dle PK 100, 101/1, 101/2, 108, 
113/1, 113/2) 

Plocha o rozloze 1,46 ha se nachází v jihovýchodní části obce, mimo současně zastavěné území. 
Jedná se o stávající zahrady. Napojení lokality je možné po vybudování nové místní komunikace 
a inženýrských sítí. Je zde navržena výstavba  max. 4 rodinných domů. Na pozemku p.č. 100 se 
předpokládá výstavba rodinné farmy. 

Jedná se o stávající zahrady v V. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro výstavbu 
4 rodinných domů činí cca 0,08 ha, zbývající výměra bude využita jako zahrady. V lokalitě jsou 
nesrovnalosti mezi KN mapou a PK mapou, které budou upřesněny až po zaměření. 

 

Lokalita B 4 - bydlení obecné,  pozemky p.č.  408/1 

Plocha o rozloze 1,14 ha se nachází v severní části obce, u silnice III/37310, mimo současně 
zastavěné území. Jedná se o stávající ornou půdu, kde byly v roce 1973 provedeny meliorace.  
Napojení lokality je možné ze stávající silnice, je nutné vybudování nových inženýrských sítí. Je zde 
navržena výstavba  max. 7 rodinných domů. Lokalita je navržena vzhledem ke své vhodné poloze. 

Jedná se o ornou půdu v I. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro výstavbu 
7 rodinných domů činí cca 0,14 ha, zbývající výměra bude využita jako zahrady. 

 

Lokalita T1 - pozemek p.č. 108/1 

Plocha o rozloze 0,04 ha se nachází v severovýchodní části obce. Plocha se nachází mimo současně 
zastavěné území. Je zde navržena technická plocha -  čistírna odpadních vod.  

Jedná se o trvalé travní porosty ve  IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro 
realizaci technické plochy činí cca 0,04 ha.   

Lokalita D1 - pozemek p.č. 262/4, 262/1 

Plocha o rozloze 0,17ha se nachází v jihozápadní části katastru obce. Jedná se o návrh místní 
komunikace, parkoviště a zeleného pruhu pro umístění inženýrských sítí. Pozemky se nachází 
převážně mimo současně zastavěné území, minimálně v současně zastavěném území. 

Jedná se o ornou půdu ve IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro realizaci 
plochy činí cca 0,17 ha.   

Lokalita D2 - pozemek p.č. 385, 358/2 

Plocha o rozloze 0,01 ha se nachází v severovýchodní části obce. Jedná se o návrh účelové 
komunikace k čistírně odpadních vod. Pozemky se nachází mimo současně zastavěné území.  

Jedná se o trvalé travní porosty  IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro realizaci 
komunikace činí cca 0,01 ha.   

Lokalita D3 - pozemek p.č.328/1 

Plocha o rozloze 0,81 ha se nachází v severozápadní části obce. Jedná se o návrh parkoviště pro 
návštěvníky kostela. Pozemky se nachází mimo současně zastavěné území. 
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Jedná se o zahradu ve IV. třídě  ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro parkoviště činí 
cca 0,81 ha.   

Lokalita D4 - pozemek p.č.120/2 

Plocha o rozloze 0,01 ha se nachází v jihovýchodní části obce. Je zde navrženo rozšíření komunikace 
a parkoviště. Pozemek se nachází mimo současně zastavěné území. 

Jedná se o ornou půdu ve IV. třídě ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro realizaci 
komunikace činí cca 0,01 ha.   

Lokalita Z2 - pozemek p.č.416/4, 343/11, 416/3  

Plocha o rozloze 0,15 ha se nachází v severní části obce mimo současně zastavěné území. V lokalitě 
je navržena plocha veřejné zeleně.   

Jedná se o ornou půdu v I. třídě  ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro realizaci 
komunikace činí cca 0,15 ha. 

Lokalita ZK1 – pozemek p.č. 146 

Plocha o rozloze 0,24 ha se nachází v jižní části obce mimo současně zastavěné území. V lokalitě je 
navržena plocha krajinné zeleně.  

Jedná se o ornou půdu v V. třídě  ochrany. Předpokládaný zábor zemědělské půdy pro realizaci 
komunikace činí cca 0,24 ha. 

Předpokládaná změna kultury pro realizaci protierozních úprav  

Ke změně kultury z orné půdy na trvalé travní porosty je navrženo 3,33 ha. V grafické části nejsou 
plochy  vyznačeny. Zákres je proveden ve výkrese č.2 a 2a. Návrhové plochy vychází z výpočtu vodní 
eroze - Urbanistická studie Měrotín  (Ing.arch. Ciznerová 12/1998). Mohou být však upřesněny až 
Komplexní pozemkovou úpravou. 

 

Předpokládaný zábor ZPF pro prvky ÚSES 

Zábory pro realizaci základních prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) byly vyhodnoceny pouze 
orientačně. Konečné výměry a lokalizace lze upřesnit pouze při realizaci pozemkových úprav, kde jsou 
prvky ÚSES součástí polyfunkční kostry.  

Interakční prvky budou realizovány pouze jako případná změny kultury opět v rámci komplexních 
pozemkových úprav. 

Návrh územního plánu předpokládá pro ÚSES vynětí celkem 1,77  ha ploch, které jsou součástí ZPF.  

 

A. 3.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.  

Trvalé vegetační formace jsou v katastrálním území Měrotín zastoupeny především lesními  porosty 

v západní části katastrálního území. Celkem na 24,79 ha, což je 11,6 % výměry katastru.  Část 

pozemků je ve vlastnictví obce. Jedná se o lesy hospodářské.  

Navrhované řešení nepředpokládá žádný zábor lesních pozemků. Územní plán nenavrhuje lokality 
k zalesnění.   


