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I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Územní plán obce Měrotín se zpracovává na základě smlouvy o dílo č. 4/2003 z 6.10.2003 uzavřené 
mezi objednavatelem - Obec Měrotín a zhotovitelem Ing. arch. Vandou Ciznerovou autorizovaným 
architektem ČKA 01013, Labská 25, 625 00 Brno. 

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování  územního plánu obce Měrotín v souladu se zákonem  
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci ve znění pozdějších předpisů. 

Urbanistická studie v rozsahu konceptu byla dokončena v prosinci 1998 a následně projednána 
v souladu s ust. § 21 odst.6, tj. podle ust. § 21 odst. 2 a 4 stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů. 

Návrh Zadání územního plánu obce Měrotín splňující funkci souborného stanoviska schválilo 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání č.05/2004, konaném dne 26.5.2004.  

MAPOVÉ PODKLADY 

Územní plán obce Měrotín je zpracován nad digitální odvozeninou státního mapového podkladu 
(mapové listy Olomouc, V.S. VI. 12, af 8, Olomouc, V.S. VI. 12, ae 4, Olomouc, V.S. VII. 12, df 5, 
Olomouc, V.S. VII. 12,de 1. Do mapového podkladu byly účelově pro potřeby územního plánu 
zkresleny nově vzniklé parcely (dle podkladů viz. dokladová část). Širší vztahy: kopie základní mapy 
ČR  1 :10 000   24 - 22 - 01  a  24 - 21 – 05. 

OSTATNÍ PODKLADY 

 Územní plán velkého územního celku Olomoucká aglomerace - Terplan Praha (01/1997), který byl 

schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16. 7. 1997 a jeho závazná část byla vyhlášena 
nařízením vlády č. 212 ze dne 16. 7. 1997 a 1. změna ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace, 
schválená usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28.11. 2002 usnesením 
č.UZ/12/25/2002. 

 "Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ (schválen zastupitelstvem 
Olomouckého kraje 25.10.2001) 

 „ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“ ( Voding , Hranice 09/2004) 

 Územní technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability 
ČR, MMR ČR, MŽP ČR 1996. 

 Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 – základní informace o obci Měrotín 

 Odvozená mapa radonového rizika ČR z r. 1990. 

 Mapy ložiskové ochrany řeky Moravy - RŽP OkÚ 1992. 

 Studie optimalizace hrázového protipovodňového systému v Litovelském Pomoraví, Ateliér 
Fontes, Brno, 10/97. 

 Územní plán obce Bílá Lhota – včetně sídel Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, 
Řimice a část Nové Mlýny, schváleno 26.2.2004, zpracovatel Stavoprojekt, Ing.arch. Malá) 

 Územní plán obce Mladeč (schválený dne 10.4.2000)  

 Koncept územního plánu města Litovel 

 Lom Skalka Měrotín, oznámení EIA RNDr. H. Drobníčková 06/2003 

 Lom Skalka – Měrotín - Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu, Ing. Jitka Holešovská 9/2004) 

 

 



MĚROTÍN 7 

A. Hlavní cíle řešení 
 Vytvářet podmínky pro rozvoj území, zabezpečit soulad jednotlivých činností v území, přitom 

omezit na přípustnou míru jejich negativní vlivy, zajistit předpoklady pro zlepšení kvality 
životního prostředí, umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů. 

 Zachovávat stávající kulturně-historické i přírodně-krajinářské hodnoty v území a dotvořit 
předpoklady pro nekolizní vývoj v následujícím období. 

 Stanovení urbanistické koncepce  

 Návrh funkčního využití ploch, určení základní regulace území, řešení přípustného, 
nepřípustného a případně podmíněného funkčního využití ploch. 

 Vymezení hranice zastavitelného území. 

 Zajistit promítnutí nadřazených záměrů do řešeného území. 

 Navrhnout lokální systém ekologické stability a vymezit plochy pro veřejně prospěšné stavby. 

 Vytvořit podklad pro práci obecního úřadu i stavebního úřadu. 

 

B. Zhodnocení dříve zpracované a schválené 

 územně - plánovací dokumentace 
 

ÚPD NA ÚROVNI VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU 

Řešené území je z hlediska širších vztahů součástí území, řešeného Územním plánem velkého 
územního celku Olomoucké aglomerace (Terplan Praha 01/1997), který byl schválen usnesením vlády 
č. 422 ze dne 16.7.1997 a jeho závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16.7.1997 
a 1. změnou ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace.  

Ze závazné části ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace a 1. změny ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace 
vyplývá pro řešené území:  

 Katastrálním územím prochází nadregionální biokoridor K 132 a regionální biokoridor 
RBK 1427. 

 Návrh vodojemu a jeho propojení s vodojemem Chudobín, realizace vodovodního přívodního 
řadu. 

Upřesnění vyplývající z územního plánu VÚC Olomoucká aglomerace: 

 Ve výkresu č.1 Širší vztahy je upřesněna trasa nadregionálního biokoridoru K 132 
dle podkladů navazujících obcí a dle územně-technického podkladu MMR  ČR a MŽP ČR 
z roku 1996. 

 Není naplněn směrný kapacitní rámec rekreačního využití území obce  - možný přírůstek 
lůžkové kapacity 30 lůžek. 
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 Obec vystoupila ze svazku obcí Vodovod Pomoraví. Pro obec Měrotín je v současnosti 

zpracován projekt pro územní řízení „VODOVOD MĚROTÍN , Přivaděč z Hradečné 

a rozvodná síť v Měrotíně“ (zpracovatel Ing. František Zábranský, HYDRO-EKO, červenec 
2004), který je nyní ve schvalovací fázi. Projekt řeší napojení obce na trvalý zdroj pitné vody, 
a to vybudováním přívodního řadu z obce Hradečné a plošné rozvodné sítě v obci. Toto řešení 
navazuje na zpracovanou studii zásobení obce Měrotína, rozhodnutí obce a koncepci 
zásobení Měrotína, uvedenou v PRVKÚK Olomouckého kraje. Z tohoto důvodu není již 
v širších vztazích zakreslován vodojem na k.ú. Měrotín a přívodní vodovodní řad. V 1. změně 
VÚC OA (Regulativy územního rozvoje – Návrh veřejně prospěšných staveb kap. Vodní 
hospodářství) není vodojem v textové části již uváděn. Je pouze zakreslen jako grafická 
značka ve výkresové části VÚC OA. Trasa přivaděče vodovodního systému Pomoraví je 
upřesněna podle trasy ve zpracovaném PRVKÚK Olomouckého kraje. Koncepce je navržena 
následovně: Ve vodojemu Nová Ves bude čepací stanice, která bude čerpat vodu do 
navrhovaného vodojemu Savín 2 x 26  m

3
. Vodojem v Nové Vsi bude sloužit pro místní část 

Nová Ves jako akumulace pro čerpaní do Savína. Ve vodojemu Savín je navržena čerpací 
stanice, která čerpá vodu do vodojemu Ješov 2 x 75 m

3
. Z vodojemu Ješov bude gravitačně 

zásoben Ješov a Slavětín. Obce budou v budoucnu napojeny na vodojem Pomoraví.  

Z "Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ (schválen zastupitelstvem Olomouckého 
kraje 25.10.2001) pro obec Měrotín nevyplývají konkrétní požadavky, mající vliv na územně plánovací 
dokumentaci, mimo obecnou část, dopravní a technickou infrastrukturu a oblast rozvoje kulturní 
krajiny, zemědělství a venkova a zlepšení stavu životního prostředí, jejichž řešení vyplývá z povinného 
obsahu  územně plánovací dokumentace tohoto stupně. 

 

ÚZEMNÍ PLÁNY SOUSEDNÍCH OBCÍ  

ÚPNO Měrotín je podle možností daných vývojem záměrů v území koordinován s platnými územními 
plány sousedních obcí zejména v trasách ÚSES a technické infrastruktury.  

Bílá Lhota 

Je zajištěna návaznost na technickou infrastrukturu v k.ú. Hradečná, k.ú.Měník. 

Mladeč 

Je zajištěna návaznost NRBK 9 (K132).  

Sobačov 

Je zajištěna návaznost NRBK 7 (K132) a LBK 10.  

Litovel – místní část Chudobín  

Je zajištěna návaznost na technickou infrastrukturu. 

Litovel – místní část Nová Ves u Litovle. 

Je zajištěna návaznost na technickou infrastrukturu. 

Litovel – místní část Savín 

Je zajištěna návaznost RBK 6 (RK 1427). 

ÚPD NA ÚROVNI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  

Pro obec nebyla schválena žádná územně plánovací dokumentace. 
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C. Vyhodnocení splnění zadání územního plánu 

obce s funkcí souborného stanoviska 
Požadavky Zadání  stanoviska lze obecně považovat za splněné s následujícími připomínkami resp. 
vysvětlením (označení bodu podle číslování v územního plánu): 

ad.I) Požadavek na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných 
pásem 

Ze seznamu nemovitých kulturních památek místního významu byla vypuštěna - socha Panny Marie 
zapsaná pod č. 526 v rejstříku. V seznamu byla uváděna dvakrát. Socha byla přemístěna z původního 
stanoviště u silnice do Slavětína před kapli. Jedná se o sochu zapsanou pod č. 522. Hranolová boží 
muka zapsaná pod č. 527 se nenachází na katastru obce, nejsou uváděna. Kamenný kříž z poloviny 
19. století se nenachází u silnice do Mladče, ale u polní cesty „U Skalky“. V textové části opraveno. 

ad J) Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání 
s odpady 

Na základě vyjádření SME Ostrava  ze dne 6.10.2004 není navrhována trafostanice pro lokalitu B3 
(původní označení lokalita E). 

ad.N) Okruhy problémů řešení 

Vzhledem k tomu, že platí zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů je 
ochranné pietní pásmo hřbitova 100 m. Z tohoto důvodu nejsou lokality C a DI a DII již navrhovány. 
Nachází se v ochranném pietním pásmu. Z důvodu přehlednosti  je změněno označení lokalit viz. 
tabulka. Nově byla zařazena lokalita E (viz zadání. příloha č.3 bod 11). Zařazením této lokality zároveň 
dochází k plošnému nahrazení za lokality C, DI a DII. 

tab. 1  Plochy bydlení  

původní označení lokality navržené označení lokality dotčené pozemky p.č. 

AI B1 262/5,  

AII B1 262/1,  

AIII B1 256/2,  

AIV B1 256/3, 256/1 

B B2 343/6 

C není v návrhu 341/1 

DI není v návrhu 343/7, 343/8, 343/9 

DII není v návrhu 343/1, 344/1 

E B3 108/2 

nebyla v urbanistické studii 
zařazena 

B4 408/1 

F Z1-veřejná zeleň 118/3 a 118/33 

nebyla v urbanistické studii 
zařazena 

Z2- veřejná zeleň 416/4, 343/11 

 

ad) příloha č.3 bod 11) 

Pozemek p.č. 344/1 není samostatně specifikován, jedná se o stávající plochu bydlení obecného, kde 
lze stavět na základě stavebního povolení. 
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ad J) Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání 
s odpady  

bod doprava 

Doporučení na umístění zastávkových pruhů mimo jízdní pruhy silnice je akceptováno. Stávající jízdní 
pruhy se již dnes nachází mimo jízdní pruhy silnice. 

bod vodní hospodářství 

Soukromý rybníček na pozemku p.č. 28/9 není zakreslen, nikdy nebyl zaměřen, ani kolaudován. 
Vzhledem k tomu, že územní plán řeší plochy a rybníček je součástí funkční plochy bydlení obecné 
a zároveň není v rozporu s regulativy využití území není nutné jej zakreslovat. 

 

ad N) Okruhy problémů řešení, vyplývající z urbanistické studie, bod rekreace, cestovní ruch a sport 

Lokalita F – sportovně-rekreační plocha, byla vzhledem k předpokládanému využití a funkci přeřazena 
do funkční plochy veřejná zeleň.  

 

ad F) Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na 
využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany ZPF a PUPFL) a na ÚSES 

Požadavek na doplnění záboru pro původní plochu „F“ (v novém značení Z1) není akceptovatelný, 
jedná se o plochu, která není součástí ZPF. 

 

ad. G) Požadavky na vymezení zastavitelných území  

Orientační požadavek navrhnout 7 stavebních míst byl překročen.  

Územní plán obce navrhuje 19 stavebních míst. Jedná se o nabídkové plochy, které jsou vázány 
majetko-právními vztahy a ekonomickými možnostmi investorů. 

 

Nad rámec souborného stanoviska byla navržena lokalita krajinné zeleně ZK1. Jedná se o lokalitu pod 
lesem Parduska, kde se předpokládá umístění odpočivadla na cyklotrase a zároveň se jedná 
o vyhlídkové místo.  

Na základě požadavku majitele pozemku p.č.100 (dle PK) byla zvětšena velikost navrhované lokality 
B3. 
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II.    ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A.  Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno správním územím obce Měrotín, které je vymezeno katastrálním územím 
Měrotín. Plocha řešeného území v souhrnu činí 213,86 ha. 

B.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

a ochrany hodnot území 

B. 1. Přírodní podmínky 

GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Naprostou většinu území budují jednotvárná souvrství mořského spodního karbonu-kulmu: břidlice, 
droby a slepence. Z těchto vrstev ostrůvkovitě vystupují sedimenty devonského stáří tvořené zejména 
útesovými vápenci tvořících Javoříčský a Mladečský kras. Z pokryvů mají význam především sprašové 
hlíny a svahoviny. Geomorfologické zařazení: 

provincie: česká vysočina 

 subprovincie: IV Krkonošsko-jesenická soustava 

  oblast: IV C Jesenická podsoustava 

   celek: IV C-1 Zábřežská vrchovina 

    podcelek: IV C - 1 C  Bouzovská vrchovina 

     okrsek: IV C-1C-a  Ludmírovská vrchovina 

BIOGEOGRAFICKÉ POMĚRY 

Dle členění ČR (Culek a kol. 1996)  se území nachází  na okraji bioreginu 1.52 Drahanský bioregion. 
Biota náleží k 3. vegetačnímu stupni s uplatněním teplomilných prvků (zejména na vápencovém 
podloží). Potenciální vegetace je tvořena bikovými bučinami, dubohabrovými  háji. 

HYDROGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Území spadá do oblasti se zastoupením nadložní vrstvy spodnokarbonských usazenin. Tento komplex 
kulmských drob a břidlic je charakterizován slabou puklinovou propustností. Kulmské horniny jsou 
prostoupeny hustou sítí puklin s mělkým oběhem podzemních vod v zóně zvětrávání a pásmu 
podpovrchového rozpojení hornin, které zasahuje obvykle do hloubek 30 - 40 m dle poruchových 
pásem. Prameny vázané na mělký oběh podzemních vod mají vesměs nízkou, silně kolísavou 
vydatnost a v suchém období zanikají. Karbonské usazeniny narušené ostrovy devonských vápenců 
jsou známy propustností. 

Území spadá do povodí  řeky Moravy, k.ú. Měrotína odvodňují menší toky ústící do Hradečky. 

KLIMATICKÉ POMĚRY 

Řešené území náleží do klimatické oblasti MT 11 s charakteristikami v tab.2. 
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tab. 2  Charakteristiky klimatických poměrů  

Charakteristika Průměrná hodnota 

Průměrná teplota v lednu:     -2 až -3  stupně C 

Průměrná teplota v červenci:  17 až 18 stupňů C 

Průměrná teplota v dubnu:  7 až 8 stupňů C 

Průměrná teplota v říjnu:  7 až 8 stupňů C 

Průměrný počet dnů se srážkami:  90 - 100 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou:  50 - 60 

Počet letních dnů:  40 - 50 

Počet dnů jasných:  40 - 50 

Počet dnů zamračených:  120 - 150 

Počet dnů s teplotou vyšší než 10 stupňů C:   140 - 160 

Počet mrazových dnů:  110 - 130 

Počet ledových dnů:  30 - 40  

Srážkový úhrn ve veg. období:  350 - 400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období:  200 - 250 mm 

RADONOVÉ RIZIKO 

SESUVNÁ ÚZEMÍ 

V řešeném území podle podkladu ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace není registrováno sesuvné 
území. 

B. 2. Životní prostředí 

OVZDUŠÍ 

Velký význam pro kvalitu ovzduší v zastavěných částech má provětrávání území, ovlivňující rozptyl 
emisí z místních zdrojů. Provětrávání v Měrotínu je vlivem  polohy zhoršené zejména v částech 
nazývaných „Na potoku“, „Ulička“ a část „Pardusky“. Negativní vliv na rozptyl emisí mají též inverze. 

Kvalitu ovzduší v Měrotíně lze charakterizovat jako poměrně dobrou, sezónně zhoršovanou 
spalováním fosilních paliv v lokálních topeništích. 

Řešení spočívá v zavedení ekologičtějších způsobů vytápění (např. plynofikace - zpracovaný generel) 
a zamezení spalování odpadů v topeništích. 

Další významnější zdroje znečištění ovzduší v území nejsou. 

Ochrana ovzduší se provádí zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vyhl.č.117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních 
zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, byla zrušena vyhláškou č.356/2002 Sb., kterou se stanoví 
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování 
množství vypouštěných znečišťujích látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem 
a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečištění ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 

Řešené území se dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP "o zveřejnění vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší" (věstník MŽP, ročník XIII, částka 2), nenachází v oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. 
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Návrhem nedojde ke zhoršení kvality ovzduší neboť v území se nepředpokládá žádná výstavba 
provozů, která by zhoršovala stávající imisní situaci.  

 

VODA 

Hlavním zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod jsou v Měrotíně komunální odpadní vody. 

Zemědělství se v současnosti na znečištění vod podílí výrazným smyvem z polí. 

Základní řešení problematiky znečistění povrchových a podzemních vod jsou následující: 

 vybudovat místní kanalizační síť s návazností na ČOV, 

 nepřipustit zakládání nezpevněných polních hnojišť, 

 při pozemkových úpravách požadovat realizaci protierozních opatření, zabraňujících smyvu 
nežádoucích látek do vodotečí (viz.výpočet vodní eroze). 

Součástí ochrany povrchových vod je rovněž zachování či obnova jejich přirozených ekologických 
a krajinotvorných funkcí. S výjimkou nově zastavovaných ploch neprovádět odvodnění pozemků. 

PŮDA 

PŮDNÍ POMĚRY 

V řešeném území převládají dle morfogenetického klasifikačního systému půdy kambizemní. 
Na zemědělském půdním fondu jsou dle vymapovaných  bonitačních půdně ekologických jednotek 
zastoupeny následující typy půd: skupina půd hnědozemních, skupina hnědých půd, skupina půd 
mělkých a skupina půd velmi sklonitých. 

Převážná část plochy katastru je tvořena hnědými půdami na břidlicích. Jedná se o půdy středně 
těžké, částečně štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením. 

Horní části a vrcholky svahů pokrývají mělké hnědé půdy, které jsou lehké, výsušné, v ornici štěrkovité 
až kamenité. 

Severně od obce je ostrůvek hnědozemí typických, které jsou naopak středně těžké, s těžší spodinou 
a příznivým vodním režimem. 

Svažitost výše uvedených půd místy přesahuje 12
0
 a vzhledem k velkoplošnému zornění trpí značnou 

vodní erozí. 

Tok Hradečky  je v poměrně úzké nivě lemován glejovými půdami zrašelinělými, které jsou těžké 
až velmi těžké, zamokřené a po odvodnění vhodné pouze pro louky. 

VODNÍ EROZE 

V řešeném území se zejména v jižní, ale i v severní části projevuje značná vodní eroze. Na základě 
výpočtů jsou navržena  doporučná opatření, která  zabezpečí menší množství splachů ornice do 
zastavěného území. Viz samostatný díl textové části „Výpočet vodní eroze“. 

HLUK 

V obci se v současné době nenachází významnější zdroj nadměrného hluku. 
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B. 3. Širší územní vztahy 

SPRÁVNÍ VZTAHY 

Řešené území je součástí Olomouckého kraje. Jedná se o obec nacházející se západně od města Litovle.  

Katastrálně sousedící s obcí Bílá Lhota – místní část Hradečná u Bílé Lhoty, Bílá Lhota – místní část 
Měník, Mladeč, Mladeč – místní část Sobačov, Litovel – místní část Chudobín, Litovel – místní část 
Nová Ves u Litovle.  

Spádovost za vyšší občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi je do Litovle. Sídlo stavebního 
úřadu pro obec Měrotín je v  Litovli. Na katastru hospodaří Zemědělské družstvo „Doubrava“ se sídlem 
v Haňovicích. 

DOPRAVNÍ VZTAHY 

Severovýchodbě od obce prochází silnice s označením  R - 35 Hradec Králové - Svitavy - Olomouc - 
Lipník nad Bečvou. Tato tranzitní silnice je rovněž zařazena mezi vymezené evropské tahy jako E - 
442 v trase Karlovy Vary - Teplice - Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Žilina.Vlastním katastrem 
procházejí  silnice III / 37 310 Měrotín  - Savín a III / 37 311 Měrotím - průjezdná. 

Železniční trať katastrem neprochází. Do sousední obce Mladeč je vedena železniční trať Mladeč - 
Litovel předměstí. Je navázána na trať Červenka - Litovel předměstí a Litovel - Senice na Hané.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Z hlediska nadřazených systémů se jedná o území, kde se nenachází nadřazené energetické sítě. Území obce 
Měrotín je v současné době napájeno z odbočky venkovního vedení VN č.83 s napěťovou hladinou 22 kV, 50Hz. 
V katastru obce Měrotín jsou stávající VTL plynovody. Obec je plynofikována v souladu se schváleným 
generelem v provozním pásmu 300 kPa, je napojena z regulační stanice Bílá Lhota – Hradečná. 

Obec Měrotín nemá v současné době vybudovaný veřejný vodovod. Stávající RD jsou zásobeny z místních 
studní. V současné době je v obci Měrotín v provozu stávající jednotná kanalizační síť. Obec nemá ČOV.  

ATRAKTIVITY ÚZEMÍ 

Na katastru Měrotín se nachází renesanční farní kostel sv. Martina, upravený koncem 18.století, dále 
barokní fara s ohradní zdí ze 17. století. Obec má velmi kvalitní okolí s lesy.  

B. 4.  Požadavky vyplývající ze základních demografických, 
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů 

Statistické údaje dokládají pokles přírůstku obyvatel. Jedná se o typický jev pro většinu území ČR. 
Nárůst obyvatel je způsoben výstavbou nových rodinných domů. Rozvoj bytové výstavby bude silně 
ovlivněn majetkoprávními vztahy a ekonomickou situací. 

Stanovení prognostických údajů pro vývoj počtu obyvatel a s tím související výstavbou a přestavbou 
bytového fondu je v současné době vývoje našeho hospodářství značně obtížné, migrační zájem je 
nepředvídatelný spolu s odhadem míry potřebné rezervy. 

Bilanční rozbory o obyvatelstvu jsou uvedeny ve výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů z r. 2001. 
Podrobněji se touto problematikou územní plán nezabývá. 

 

Aktuální počet obyvatel v obci Měrotíně je 295 obyvatel. Výhledový počet obyvatel do roku 2020 
předpokládá při reálné variantě 310 obyvatel. 
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tab. 3  Počet obyvatel v obci k 1.3.2001 

Obyvatelstvo 
celkem 

v tom s pobytem osoby 
dočasně 
přítomné 

osoby 
s krátkodobým 
pobytem 

Obyvatelstvo 

 trvalým dlouhodobým   Muži Ženy 

      abs. % 

286 286 0 10 0 147 139 48,6 

 

 

tab. 4  Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001  

obyvatelstvo 
celkem 

v tom v přibližném věku 

 0 – 14 15 – 59 60+ Nezjištěn
o 

  muži Ženy celkem muži Ženy celkem  

286 39 98 87 185 26 36 62 0 

 

tab. 5  Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3.2001  

obyvatelstvo 
celkem 

z toho 

 Pracující z počtu pracujících 
pracoviště v jiné obci  

 muži Ženy Celkem abs. % 

286 72 49,0 48 34,5 120 42,0 96 80,0 

 

tab. 6  Obyvatelstvo podle národnosti k 1.3.2001  

obyvatelstvo 
celkem 

V tom národnost 

 česká moravská Slezká slovenská německá Polská romská ostatní a 
nezjištěno 

286 257 28 0 0 0 0 0 1 
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tab. 7   Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001  

obyvatelstvo 
celkem 

v tom 

 bez vyznání věřící celkem v tom  

 abs. % abs. % církev 
římsko-
katolická 

Českobratr. 
církev 
evangelická 

Církev čsl. 
husitská 

ostatní Nezjištěno 

286 88 30,8 178 62,2 165 1 4 8 20 

 

Pracovních příležitostí v obci je minimum, hlavní vyjížďka za prací je do Litovle a Chudobína. Část 
obyvatel vyjíždí do Mohelnice, Haňovic a Loštic. 

B. 5. Ochrana památek 

V území souvisí jednak s respektováním evidovaných a neevidovaných stavebních památek 

a s respektováním charakteru dosavadní zástavby obce a to jak z hlediska architektonických forem, 

tak z hlediska urbanistického vývoje obce. 

Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, je nutno zajistit podmínky jeho ochrany.  

Na katastrálním území obce se nachází nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR. 

tab. 8  Seznam nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

Označení 
v grafické 

části 

Číslo v rejstříku 

 

Název Místo Poznámka 

 

1 16284/8 -1875 kostel sv.Martina 
s ohradní zdí 

pozemek p.č. 327 Velmi kvalitní renesanční 
jednolodní architektura z let 
1618-1619, upravená koncem 
18.století.  Kvalitní renesanční 
brána  z 1. třetiny 17. století. 
Nedílná součást areálu 

2 33465/8 - 1875 Fara pozemek parc. č. 55 Hodnotná barokní architektura 
z r. 1772 s dochovaným 
hospodářským zázemím. 
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tab. 9  Seznam nemovitých kulturních památek místního významu 

Označení 
v grafické 

části 

 Název Místo Poznámka 

 

3 521 kaple Panny Marie na návsi , pozemek p.č. 505/4  

4 522 socha Panny Marie Lurdské před kaplí  

5 523 kamenný  kříž na místním hřbitově, pozemek 
p.č. 340/2 nebo 338/2 

Kříž z 2.poloviny 19. 
století  

6 524 litinový kříž u farního kostela, pozemek 
p.č. 327 

Empírový kříž z 1. třetiny 
19. století 

7 525 litinový kříž  za obcí směrem na Slavětín z 1. třetiny 19. století 

8 528 hranolová boží muka u polní cesty   

9  kamenný kříž polní cesta do Mladče 
p.č.344/2 

kříž ze 2. poloviny 19. 
století 

10  Hrobka manželů Izákových na hřbitově kříž ze 2. poloviny 19. 
století 

11  náhrobek Josefa Novotného na hřbitově  

12  Kříž polní cesta „U Skalky“  

 

Poznámka : V seznamu nemovitých kulturních památek místního významu jsou uváděna hranolová 
boží muka (výklenková kaple) na křižovatce silnic Měrotín- Slavětín-Chudobín, parc. č.205. Boží muka 
se však fyzicky nenachází na katastru obce. 

B. 6.  Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí 

KRAJINNÝ RÁZ 

Doceněna zcela není dosud úloha systému funkční a rozptýlené zeleně mimo obec, která obytnou 

krajinu vytváří výrazným podílem. 

Kulturní kvality obytného prostředí obce kromě výše uvedených hodnot a prvků představuje rovněž 

respektování širších krajinných vztahů, přizpůsobení měřítek případné nové výstavby v obci 

i podnikatelské zóně měřítku krajiny. Významnou hodnotou obce je rovněž horizont krajiny, který 

neopakovatelně dotváří krajinný obraz. 

Krajinný ráz, jehož ochrana je zakotvena v zákoně č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny  
v platném znění, je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa nebo oblasti. 

Pro katastrální území Měrotína byla charakteristická člověkem sice intenzivně využívaná, ale relativně 
vyvážená zemědělsko-lesní krajina. Tvořila ji  mozaika menších lesů,  polí, luk a pastvin, které byly 
svou rozlohou a intenzitou využívání přizůsobeny především tvaru reliéfu. Pro  svažité  části katastru  
byly typické trvalé travní porosty s mezemi a kamenicemi porostlými dřevinami. Výrazným 
krajinotvorným prvkem byly vysokokmenné ovocné dřeviny a to jak rostoucí v souvislejších sadech či 
jen jako linie podél cest nebo v polích. Místy dodnes dochovaným výrazným  stavebním prvkem, 
dotvářející ráz dané oblasti  jsou suché kamenné zídky, ohraničující rozlehlé zahrady jednotlivých 
zemědělských usedlostí. 

Na současném stavu krajiny se negativně projevily následující zásahy nedávné minulosti: 

- zcelování pozemků orné půdy do velkých celků (v Měrotíně bylo založeno zemědělské   
družstvo již v roce 1951), které jsou na svazích postiženy vodní erozí, 

- zrušení trvalých travních porostů včetně mezí, 

- při severním okraji katastru byly otevřeny vápencové lomy. 

Pro zachování krajinného rázu je nutné v řešeném území především: 
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- na lesních plochách hospodařit způsobem, podporujícím přirozenou skladbu porostů, 

- zachovat přirozený charakter Hradečky a toku SV od obce včetně jejich doprovodných 
porostů, 

- alespoň na erozí nejvíce postižených svazích obnovit trvalé travní porosty a doplnit je 
výsadbami dřevin (např. habr obecný, jasan ztepilý, dub zimní, javor mléč, klen i babyka, 
z keřů líska, trnka obecná, růže šípková), 

- obnovovat dožívající vysokokmenné sady třešní, višní a jabloní, výsadby ovocných dřevin 
obnovovat i podél komunikací, polních cest a na mezích. 

ANALÝZA TRVALÝCH VEGETAČNÍCH FORMACÍ 

Trvalé vegetační formace jsou v katastrálním území Měrotína zastoupeny lesními porosty, 
doprovodnými a břehovými porosty vodotečí, trvalými travními porosty, tzv. “rozptýlenou dřevinou 
vegetací“, doprovodnou vegetací komunikací, zahradami a sady. Tyto vegetační formace plní v krajině 
řadu funkcí - ekologickou, hygienickou, půdoochranou, vodohospodářskou a estetickou. Celkový podíl 
těchto ploch je v rámci katastru relativně vysoký,  a to pravděpodobně i díky značně členitému reliéfu 
území. 

Převážná část lesních porostů je soustředěna na prudkých svazích nad nivou potoka Hradečka, který 
tvoří západní hranici katastru, drobné lesíky jsou v údolí SV od obce, zalesněný je i vrchol Skalka.  
V druhové skladbě dominuje dub letní a habr, příměs tvoří buk a jasan, ve spodní části svahů i olše 
lepkavá a vrby,v porostu jihozápadně pod obcí roste místy i akát. Z jehličnatých dřevin je přimísen 
modřín, douglaska, borovice lesní a smrk. V porostním plášti je z keřů zastoupena především líska, 
růže šípková,  svída krvavá, trnka obecná a bez černý. Celkově lze považovat druhovou skladbu 
lesních porostů  za přírodě blízkou, odpovídající stanovištním podmínkám, pěstebními zásahy by však 
měl být  eliminován nepůvodní a značně expanzivní akát. Také podíl   jehličnatých dřevin by neměl být 
zvyšován, zvláště v porostech nad nivou Hradečky, které tvoří biokoridor regionálního územního 
systému ekologické stability krajiny. 

Trvalé travní porosty jsou zachovány v nivách toků (Hradečka a potůček SV od obce) a na prudných, 
těžko obhospodařovatelných svazích. I když se většinou  jedná o kulturní a polokulturní druhově 
chudší louky, je jejich význam pro ekologickou stabilitu území (včetně protierozní funkce)  nesporný.   

Část trvalých travních porostů - především v nivách toků  v lokalitách vzdálených od obce postupně 
zarůstá náletovými dřevinami. Vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny autochtonní (většinou jasan, 
vrby a olše) nelze tento jev považovat za negativní. 

Jediná cennější lokalita travinobylinných společenstev s výskytem teplomilných chráněných 
a ohrožených druhů rostlin (ekoton EVSK č. 2) je ohrožena postupující těžbou.  

Břehové porosty lemují jak tok Hradečky, tak drobné bezejmenné pramenné části potůčků ve 
svahových úpadech , procházejících obcí a lemující katastr na SV. Jedná se o souvislé porosty 
mohutných stromů s keřovým okrajem, z druhů převažuje jasan ztepilý, olše lepkavá a vrby (bílá 
a křehká), hojnou příměs tvoří dub letní, habr, místy topol osika, javor mléč, javor babyka a jilm. 
V keřovém patře hojně zastoupena líska, bez černý, svída krvavá a růže šípková. Za zmínku stojí 
mohutný dub letní napadený ochmetem, který je součástí doprovodného porostu toku SV od obce. 

Doprovodná vegetace silnic a cest mimo zastavěné území a mimo les je tvořena travinobylinnými pásy 
v různém stupni ruderalizace, nesouvisle doplněnými ovocnými dřevinami. 

Rozptýlená dřevinná vegetace je soustředěna na mezích a kamenicích, které jsou většinou součástí 
trvalých travních porostů. V druhové skladbě, kterou tvoří většinou dub, jasan a habr  jsou často 
zastoupeny i ovocné dřeviny. Z keřů je nejčastější líska obecná, růže šípková a trnka. 

Zahrady a sady jsou dominantním vegetačním prvkem především v intravilánu obce a plochách na něj 
bezprostředně navazujících, tvoří přirozený přechod mezi zastavěným územím a přilehlými poli.   
V řešeném území  převažují zatravněné, vysokokmenné, extenzivně obhospodařované sady 
a zahrady, z ovocných dřevin je nejčastější třešeně, višně a jabloně, méně často jsou pěstovány 
hrušně a ořešáky. Některé jabloně jsou hostilteli jmelí. Vzhledem k tomu, že převážná většina 
ovocných stromů je stará a dožívající, je nutné v co nejkratší době začít s obnovou těchto výsadeb.   
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KOSTRA EKOLOGICKÉ STABILITY 

Prvky kostry ekologické stability krajiny (tzv. EVSK- ekologicky významné segmenty krajiny) jsou 
tvořeny v současné době relativně nejstabilnějšími trvalými vegetačními formacemi v řešeném území. 
Na základě podrobného terénního průzkumu při zpracování místního územního systému ekologické 
stability krajiny (ing. Humplík,1994)  byly vymezeny 3 ekologicky významné segmenty krajiny, přičemž 
jeden z nich je chráněn jako národní přírodní památka. 

PŘEHLED EKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH SEGMENTŮ KRAJINY: 

1. Geologické varhany 

Geologický a geomorfologický krasový útvar v dnes již opuštěném lomu při severním okraji katastru. 
Širší lokalitu tvoří kromě náletovou vegetací zarůstajícího lomu  pastvina s výskytem teplomilné 
a suchomilné květeny, zarůstající postupně keři. Jedná se o odkryv fosilního tropického krasu terra 
rossa, význačná geomorfologie včetně stratigrafie sedimentů typu geologických varhan. 

2. Skalka 

Zalesněný vrcholek  Skalka (335 m n. m.) v těsné blízkosti vápencového lomu. Lesní porost tvoří 
habrová pařezina s dubem a lípou, přecházející v pestrá ekotonová společenstva. 

3. Žleb 

Drobný tok stržovitého charakteru SV pod obcí. Na oboustranný doprovodný porost dřevin s pestrou  
druhovou skladbou navazují přírodě blízké luční porosty. V severní části nad levým břehem toku 
habrový lesík s bukem, javorem klenem a babykou.  

C.  Návrh urbanistické koncepce 

Základním koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené, sevřené zástavby 
typické pro tento region a zachování kompaktnosti obce. Obec bude rozvíjena jako souvisle 
urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů 
ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami, trasami technického 
vybavení a majetkoprávními vztahy. 

Je respektován ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace včetně změny č.1, "Program rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje“(schválen zastupitelstvem Olomouckého kraje 25.10.2001).  

Ze závazné části ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace a 1. změny ÚPN VÚC Olomoucká aglomerace 
vyplývá pro řešené území:  

 Požadavek na zapracování nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 132,  

Z "Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ pro obec Měrotín nevyplývají konkrétní 
požadavky, mající vliv na územně plánovací dokumentaci, mimo obecnou část, dopravní a technickou 
infrastrukturu a oblast rozvoje kulturní krajiny, zemědělství a venkova a zlepšení stavu životního 
prostředí, jejichž řešení vyplývá  z povinného obsahu  územně plánovací dokumentace tohoto stupně. 

Koncepce řešení územního plánu se týká: 

 vytipování vhodných rozvojových lokalit, 

 stanovení regulativů využití jednotlivých funkčních ploch pro celé katastrální území, 

 územního systému ekologické stability, 

 řešení koncepce technického vybavení, 

 stanovení hranice zastavitelného území obce. 

VYTIPOVÁNÍ VHODNÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH 

Plochy bydlení 

Stávající zástavba obce je kompaktní a stabilizovaná.  
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Navrhované lokality pro bydlení jsou přehledem o možném urbanistickém dotváření obce. Všechny 
uvažované lokality jsou z pohledu jejich využití více nebo méně podmíněny různými okolnostmi. 
Kapacitně převyšují potřeby obce. Ve výkresové části jsou označeny písmenem B pořadovým číslem. 

Plochy bydlení jsou situovány do ploch bezprostředně navazujících na stávající zástavbu B1-B4 

Ukazatel velikosti podlažnosti v lokalitě  B2 je stanoven: 2 nadzemní podlaží, šikmá střecha. 

Ukazatel velikosti podlažnosti v lokalitě B1, B3, B4 je stanoven: 1 nadzemní podlaží, šikmá střecha – 
obytné podkroví. 

Plochy občanské vybavenosti 

V obci se nachází základní občanská vybavenost. Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. Nová 
občanská vybavenost může vznikat v objektech individuálního bydlení v souladu s regulativy.  

Plochy zemědělské výroby  

Zemědělské družstvo „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích živočišnou výrobu na katastru zrušilo. 
V bývalém areálu provozuje živočišnou výrobu soukromník. Výroba je stabilizovaná, nejsou navrženy 
nové plochy s touto funkcí. 

Plochy podnikatelských aktivit 

V jihovýchodní části obce je vymezena plocha podnikatelských aktivit. Individuálně jsou podnikatelské 
aktivity provozovány v plochách bydlení v souladu s regulativy. Nové plochy s touto funkcí nejsou 
navrženy. 

Plochy těžby 

Na katastru obce těží vysokoprocentní vápenec firma Vápenka Vitoul s.r.o., se sídlem v Mladči. Není 

navrženo rozšiřování plochy těžby. 

Plochy rekreace a sportu 

V jihovýchodní části obce se nachází hřiště. Nové plochy pro rekreaci a sport nejsou navrženy. 

Plochy individuální rekreace 

V západní části katastru se nacházejí 2 individuální rekreační objekty. Plochy pro výstavbu 
individuálních rekreačních objektů nejsou navrženy.  

Zeleň 

Stávající plochy veřejné zeleně budou zachovány. Jsou navrženy dvě nové plochy veřejné zeleně 
označené Z1 a Z2 a jedna jako součást plochy bydlení B1. 

Památky místního významu 

Udržovat evidované nemovité kulturní památky a památky místního významu. 

Obec i nadále bude plnit funkci bydlení. Má územní rezervy pro rozvoj funkčních ploch bydlení.  

 

Pozemkové úpravy 

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. 
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D.  Návrh členění území obce na funkční plochy 

a podmínky jejich využití 

D. 1.  Členění území 
Řešené území je rozděleno do samostatně vymezených ploch. Každé vymezené ploše území je 

přičleněna funkce resp. funkční typ. Plocha je pak označována jako funkční plocha. Ta je vyjádřena 
graficky barvou a dále kódem funkčního typu (zakresleno ve výkresu 2 a 2a). Každá funkční plocha má 

stanoveny podmínky využití formou regulativů funkčního využití (charakteristika plochy - dominantní 
funkce, přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněné využití). Návrh regulativů je samostatnou 
textovou částí. 

Celé řešené území je závazně členěno na území zastavitelné a území nezastavitelné. 

Zastavitelné území ve smyslu zákona č. 50/ 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění tvoří plochy vhodné k zastavění takto vymezené schváleným 
územním plánem. Jsou to plochy již zastavěné a plochy navržené k zastavění nebo jiným 
urbanizačním záměrům. Uvnitř zastavitelného území jsou však i plochy funkčně vymezené jako 
nezastavitelné - plochy veřejné zeleně. Zastavitelné území je vymezeno vnějšími hranicemi souhrnu 
zastavitelných ploch. 

Nezastavitelné území tvoří plochy nezastavěné a v návrhovém období nezastavitelné - tj. všechny 
plochy, kde zůstává zachována nebo je navrhována zeleň, vodní plochy, zemědělský a lesní půdní 
fond, územní systém ekologické stability. V nezastavitelném území není dovoleno umísťovat 
a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb 
pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, objektů nezbytných pro technické 
zabezpečení města a úprav vodních toků, apod. 

Současně zastavěné území je tvořeno stavebními parcelami (zastavěných ploch a nádvoří) 
a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny 
a kolaudovány). Hranice je stanovena podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění. 

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. 

 

D. 2.  Seznam funkčních ploch užívaných v územním plánu obce 

ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

B PLOCHY BYDLENÍ 

Bo  - bydlení obecné 

Bv  - bydlení venkovské 

OV PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

V  PLOCHY VÝROBY 

  Vpa - plochy podnikatelských aktivit 

Vz - plochy zemědělské výroby  

R  PLOCHY A REKREACE A SPORTU 

 Rs - sport a rekreace 

 Ri - individuální rekreace  
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D DOPRAVNÍ PLOCHY  

liniové stavby jsou bez kódu (silnice, místní komunikace, účelové komunikace) , parkoviště 
jsou bez kódu.  

T  PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

liniové stavby jsou bez kódu 

NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

Z  PLOCHY ZELENĚ 

Zk - krajinná zeleň, ÚSES 

Zv - zeleň veřejná  

L PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

P  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Po - orná půda 

Ps - sady, zahrady, drobná držba    

Pt - trvalé travní porosty 

VO VODNÍ TOKY  

 ve výkresové části jsou liniové prvky bez kódu 

 

Vt  PLOCHY VÝROBY 

Vt - plochy těžby nerostných surovin 

E.  Limity využití území a ochrana území 

Všechny limity v území jsou  závazné.  

OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 

(dle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

Archeologická naleziště 

Řešené území  je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. 

Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

Kostel sv.Martina s ohradní zdí (č. rejstříku 16284/8 -1875), fara (č. rejstříku 3465/8 – 1875). 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

(dle zákona č. 114/92 sb. o ochraně přírody a krajiny, příp. ve znění pozdějších předpisů) 

Zvláště chráněná území přírody 

Řešeného území se okrajově dotýká jižní hranice CHKO Litovelské Pomoraví. 

Na území katastru obce se nachází:  Přírodní památka Geologické varhany. 
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Ostatní chráněná území přírody  

Významné krajinné prvky 

Na území katastru obce se nachází:  1. Skalka, 2. Žleb. 

Dále jsou zde zákonem obecně vyjmenované krajinné prvky - lesy (lesní porosty s jejich prostředím 
a pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.), vodní toky (tok přírodní dle KN 
a drobné toky bez vlastní parcely).  

Územní systém ekologické stability 

Vstupním limitem jsou prvky regionálního ÚSES obsažené v územním plánu VÚC Olomoucká 
aglomerace . Katastrálním územím prochází nadregionální biokoridor NRBK K 132 , celé  k. ú. Měrotín 
se nachází v ochranné zóně NRBK 132, dále katastrem prochází  RBK 1427. 

OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DOBÝVACÍCH PROSTORŮ 

(dle Zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů) 

Výhradní ložiska 

Na katastru je evidováno výhradní ložisko vysokoprocentního vápence.  

Dobývací prostor 

Dobývací prostor Měrotín, evidenč.č. 6/0289. 

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU 

Ochrana lesa 

Lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou chráněny prostřednictvím zákona č. 289/95 
Sb. (lesní zákon). Veškerá rozhodnutí, jež se dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., jsou 
podmíněna souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení 
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (v grafické části dokumentace územního plánu bylo 
území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa účelově označeno jako ochranné pásmo lesa).  

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

(zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů), a vyhláška MLVHZ č.19/1978 Sb. 
v platném znění, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se otázky týkající 
se vodních toků) 

Provozní pásmo pro údržbu vodních toků 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to 
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

OCHRANA STAVEB 

(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, 
Metodické pokyny) 

Ochranná pásma  provozů a zařízení 

V území se nachází ochranné pietní pásmo hřbitova 100 m. (Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů). 

OCHRANA DOPRAVNÍ VYBAVENOSTI 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

(zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění) 
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ochranné pásmo silnice I.- III. třídy 

Ochranná silniční pásma pro silnice II. a  III. třídy je 15 m mimo zastavěnou část obce.   

rozhledová pole úrovňových křižovatek 

Rozhledové pole křižovatek je třeba  zohledňovat při umisťování objektů v blízkosti křižovatek. Pro 
rychlost 50 km/hod na silnicích v průjezdném úseku je vzdálenost pro zastavení od středu křižovatky  
35 m  a pro rychlost  30 km/hod na místních komunikacích je tato vzdálenost 20 m.  

OCHRANA TECHNICKÉ VYBAVENOSTI  

(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, 
Metodické pokyny), zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zásobování vodou 

Ochranné pásmo vodovodu -  do průměru 500 mm včetně, 1,50 m, u průměru nad 500 mm 2,50 m na 
obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení 

zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, 
Metodické pokyny a zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

Ochranné pásmo stožárové transformovny VN  

Na katastru obce se nachází celkem 2 stožárové trafostanice. Ochranné pásmo trafostanic je 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 7 m.  

Ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí(VN 1-35 kV) 

Území obce Měrotín je v současné době napájeno z odbočky venkovního vedení VN č.83, sloupy č.21, 
1-10, s napěťovou hladinou  22 kV, 50Hz, stř. 3 x 35 AlFe 6. Ochranné pásmo nadzemního vedení 
ve vzdálenosti 7,0 m.  

Ochranná pásma plynárenských zařízení 

zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

Ochranné  a bezpečnostní pásmo VTL  

Na katastru se nacházejí vysokotlaké plynovody:  č. 642 080 DN 500 Olomouc Mohelnice, č. 642 003  
DN 350 Křelov-Palonín, č. 642 075 DN 100 Měrotín CVH, bezpečnostní pásmo je 40,0 m, ochranné 
pásmo je 4,0 m. 

Telekomunikační ochranná pásma 

zák. č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 

Ochranné pásmo kabelů a zařízení telekomunikací 

Katastrem obce prochází dálkový optický kabel.  

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY - OBRANA STÁTU 

 (směrnice Ministerstva národní obrany č.j.: 01721 z 8.11.1958), který naplňuje § 125 zákona č. 50/76 
Sb. 

Na řešeném území se nenachází žádné objekty a zařízení, ani zde nezasahují ochranná pásma vojenských 
objektů. Vojenská správa nemá v řešeném území žádné územní požadavky. 
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F.  Přehled a charakteristika vybraných ploch 

zastavitelného území 

F. 1.  Plochy bydlení 

ÚDAJE K SOUČASNÉMU STAVU BYTOVÉHO FONDU 

 

tab. 10  Bytový a domovní fond k 1.3.2001  

Domy 
úhrnem 

v tom byty 
celkem 

v tom 

 trvale obydlené neobydlené  trvale obydlené neobydlené 

 celkem z toho 
rod. 

domy 

abs. %  abs. % abs. % 

90 79 77 11 12,2 111 97 87,4 14 12,6 

 

tab. 11  Velikost  trvale obydlených bytů k 1.3.2001  

počet trvale 
obydlených 
bytů celkem 

plocha v tis. m
2 

počet obytných 
místností s plochou 
v m

2 

průměrný počet 

 kuchyně obytných 
místností 

4 – 7,9 8 a více Osob obytných 
místností 8 a 
více m

2 

osob na 1 
obytnou 
místnost 
nad m

2 

     na 1 trvale obydlený byt  

97 1 5 21 270 2,95 2,78 1,06 

 

 

tab. 12  Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti k 1.3.2001  

Neobydlené byty z toho důvod neobydlenosti 

Celkem na 100 
trvale 
obydlených 
bytů 

podíl 
z celk. 
počtu 
bytů v % 

obydlen přechodně slouží k rekreaci nezpůsobilý k 
bydlení 

   abs. % 1) abs. % 1) abs. % 1) 

14 2,3 12,6 0 0 0 0 2 14,3 

 

Průměrný počet osob na jeden byt je 2,94,14 (v roce 2001). Navrhovaný počet osob na 1 byt  je 3,0. 
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Potřeba nové výstavby je v současné době minimální. Většinou jde o odstranění nechtěného soužití 
dvou generací a zlepšení malého plošného standardu (m

2
/ osobu). Potřeba výstavby nových bytů byla 

pokryta rekonstrukcemi či nahrazením objektů stavebně a provozně nevyhovujících. Je zde však 
zájem oživit obec a vytvořit prostor pro mladé rodiny.  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Měrotín má půdorysnou strukturu staroslovanské okrouhlice se zastavěnou návsí. Šířky lánů 
určují  zároveň šířku stavebních parcel, hanácký dům leží vždy k návsi bokem. V Měrotíně se nejedná 
o čistou půdorysnou strukturu, ani o typickou hanáckou obec, vzhledem ke konfiduraci terénu se jedná 
již o podhorský charakter obce. 

V obci jsou pouze rodinné domy. Zástavbu tvoří z jedné třetiny typické hanácké patrové domy na návsi, 
jež mají patra s komorami nad předním traktem. V obci se vyskytují pouze objekty se sedlovou 
a valbovou střechou. Nacházejí se zde objekty původní zástavby, které prošly postupnou přestavbou 
a modernizací. Převážná část objektů je v dobrém a vyhovujícím stavebně-technickém stavu.  

PŮVODNÍ OBEC  

Se nachází východně od státní silnice. Jedná se o historické jádro obce. Tvoří ji zemědělské usedlosti 
okolo návsi s kapličkou uprostřed. Původní náves je již zastavěna, takže v současné době působí jako 
ulicovka. Výměry stavebních parcel, přilehlých sadů a drobné držby jsou zde největší v obci. Je zde 
zachovaná historická parcelace, částečně skladba usedlostí na parcelách. Objekty na stavebních 
parcelách jsou převážně hanácké domy. Většina objektů je ve vyhovujícím stavebním stavu.  

JEDNOSTRANNÁ ULICE VYBÍHAJÍCÍ OD NÁVSI SMĚREM K SEVERU - MÍSTNÍ NÁZEV „ULIČKA“  

Vybíhá z lokality „Na potoku“, jedná se o starší zástavbu 5 rodinnými domy, převážně z 30. let 
postupně přestavovaných. Komunikace je zde nezpevněná, vyúsťuje na začátek významného 
krajinného prvku „Žleb“. Zástavba je v dobrém stavebním stavu.  

LOKALITA „NA POTOKU“ 

Stísněná zástavba rodinných domů s minimálními parcelami v členitém terénu. Dobrý stavební stav. 
Problematika odvedení dešťových vod, nedostatek místa na parkování na vlastním pozemku. 

ULICE S MÍSTNÍM OZNAČENÍM „PARDUSKA“ 

Oboustanně obestavěná ulice vybíhající z lokality „Na potoku“ směrem na východ. Severní část ulice je 
tvořena kvalitní zástavbou rodinnými domy s většími parcelami. Jižní část ulice je tvořena  zástavbou 
rodinnými domy na hraně břehu, který klesá směrem k jihu. Jsou zde výrazně menší stavební parcely. 
Stavebně - technický stav objektů je vyhovující.  

LOKALITA „U KŘÍŽE“   

Zástavba v bezprostřední blízkosti zastávky ČSAD, velmi malé rodinné domy s minimálními parcelami. 
Stavebně technický stav objektů vyhovující. Je zde objekt rodinného domu s prodejnou potravin 
a bývalá hasičská zbrojnice. 

ULICE SMĚREM KE KOSTELU - „ÚŘEDNICKÁ ULIČKA“ 

Oboustranně obestavěná ulice vede od zastávky ČSAD na západ. Na jižní straně se vyskytují 
převážně objekty občanské vybavenosti. Je zde zdravotní středisko, objekt bývalých lázní 
s přistavěnou tělocvičnou Sokola a zázemím - zpevněným parketem, objekt pohostinství, obchod se 
smíšeným zbožím a budova fary - hodnotná barokní architektura z roku 1772 s dochovaným 
hospodářským zázemím. Na areál fary navazuje pozemek, který patří kapitule - slouží jako dětské 
hříště. Severní část je tvořena izolovanými rodinnými domky převážně z 70. let v dobrém stavebně 
technickém stavu.  
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LOKALITA „U KOSTELA“  

Navazuje kolmo na „Úřednickou uličku“. Dominantou území je farní kostel sv. Martina - velmi kvalitní 
renesanční jednolodní architektura z let 1618 - 1619, upravená koncem 18.století. Nedílnou součástí 
areálu je zeď s bránou z 1. třetiny 17. století. V průhledu na kostel stojí budova obecního úřadu, 
původně základní škola. Součástí lokality je i výstavba rodinnými domy směrem k místní trati 
„U kostela“ a podél místní komunikace ke hřbitovu. Stavebně - technický stav je dobrý, výměry parcel 
malé.  

NÁVRH 

tab. 13  Přehled ploch navržených k zástavbě RD - Lokality bydlení 

Ozn. 
Lokality 

Pozemek p.č. (dle KN) 
Současně 
zastavěné 

území 

Počet RD 

 
Poznámka  

B1 262/5 vně 
max.2 

 

B1 262/1 vně 
3 

 

B1 256/2 vně 
1 

 

B1 256/3, 256/1 uvnitř, částečně 
vně 1 

 

B2 343/6 uvnitř 
1 

 

B3 108/2 (100, 101/1, 
101/2, 108 dle PK) 

vně 
max.4 

 

B4 408/1 vně 
max.7 

Meliorovaná plocha. 

Počet RD celkem max. 19  

 

tab. 14  Orientační bilance navrženého řešení 

Plochy bydlení Výchozí počet bytů 
Návrhové období 

přírůstek bytů úbytek bytů celkem bytů 

 97 19 0 116 
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Lokalita B1 - „U kostela“- bydlení obecné 

Předpokládaný počet: max.7 

Výměra: 0,7 ha 

Lokalita se nachází v jihozápadní části obce, mimo současně zastavěné území. Je pohledově 
exponovaná při příjezdu od Pindy. Část lokality se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy a část 
navazuje na kamennou zeď farské zahrady. Lokalita je tvořena třemi částmi. Napojení lokality je 
navrženo novou místní komunikací. Lokalita je navržena jako oboustranně obestavěná ulice. Jednu 
stranu představuje výstavba na stávajících parcelách a druhou nová výstavba na ploše současného 
honu.  

Lokalita B2 - bydlení obecné  

předpokládaný počet RD: 1  

Výměra plochy: 0,10 ha
 
 

Nachází se v centrální části obce, jedná se o proluku. Lokalita je napojena na stávající místní 
komunikaci a technickou infrastrukturu.  

Lokalita B3 - bydlení venkovské 

předpokládaný počet RD: max.4 

Výměra plochy: 1,46 ha 

Nachází se ve východní části obce, mimo současně zastavěné území. Jedná se o stávající sad. 
Napojení této lokality je navrženo z nové místní komunikace a z nově navržených inženýrských sítí. Při 
vlastní realizaci musí dojít k vyměření a upřesnění rozsahu lokality, protože se liší hranice pozemků 
v katastrální mapě a mapě původního katastru. Hranice stávajícího sadu je vymezena podle hranice 
pozemků dle mapy PK. Trasa komunikace a umístění sítí bude rovněž upřesněna po zaměření. 
Pozemek p.č 100/1 (dle PK) je navržen celý, na základě vyjádření majitele pozemku, který má zájem 
o chov koní (viz dokladová část). Vlastní objekt RD musí být umístěn v blízkosti navržené místní 
komunikace. Severní část pozemku je pohledově exponovaná a bude sloužit jako zahrada rodinného 
domu.  

Lokalita B4 - bydlení obecné 

předpokládaný počet RD: max.7 

Výměra plochy: 0,94 ha 

Nachází se v severovýchodní části obce, mimo současně zastavěné území. Jedná se o stávající ornou 
půdu. Lokalita je navržena k zastavění rodinnými domy, vzhledem ke své vhodné poloze v centrální 
části. Napojení této lokality je navrženo ze státní silnice III/37310 a na nově navržené inženýrské sítě. 
Územím prochází telefonní kabel. Jeho případné přemístění je závislé na stanovení stavební čáry 
v lokalitě.  

ZÁVĚR  

Územní plán obce navrhuje 19 stavebních míst pro rodinné domy. Jedná se o nabídkové plochy, které 
jsou vázány majetko-právními vztahy a ekonomickými možnostmi investorů. 
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F. 2. Plochy občanské vybavenosti 

STAV 

Obec Měrotín má základní občanskou vybavenost. 

A/ VZDĚLÁNÍ 

MŠ    Bílá Lhota 

ZŠ - I. stupeň   Bílá Lhota 

ZŠ - II.stupeň   Bílá Lhota, Litovel 

B/ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

zdravotní středisko  v obci, po rekonstrukci včetně bytu pro lékaře - neobsazen 

    dětský lékař dojíždí 1x týdně 

    zubař dojíždí 1x týdně 

C/ ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

knihovna   v obci 

kulturní sál   pouze v místní hospodě 

tělocvična   uzavřena, je předmětem restitučního sporu 

hřiště    v jihovýchodní části obce  

ostatní aktivity   Litovel 

D/ MALOOBCHODNÍ SÍŤ 

prodejna potravin a  doplňkového sortimentu v části RD tzv. „koloniál“ - cca 10 m
2
 

prodejna potravin a doplňkového sortimentu - cca 60 m
2 

E/ STRAVOVÁNÍ 

pohostinství - nevaří se teplá strava, cca 50 míst 

F/ SPRÁVA A ŘÍZENÍ 

obecní úřad   v obci 

pošta    Slavětín  u Litovle 

farní úřad a hřbitov  v obci 

matrika    Litovel 

stavební úřad   Litovel 

úřad práce   Litovel 

finanční úřad   Litovel 

policie    Litovel 

katastrální úřad   Olomouc 

G/ SPOLKY, SDRUŽENÍ 

Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, Svaz žen 

VYŠŠÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Spádovost za vyšší občanskou vybaveností je stabilizovaná na Litovel.  
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NÁVRH 

Všechny plochy občanské vybavenosti jsou stabilizovány, nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. 

Nová občanská vybavenost může vznikat v objektech individuálního bydlení v souladu s regulativy.  

F. 3. Plochy rekreace a sportu 

STAV 

REKREACE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

V samotné obci není nabídka atraktivit pro cestovní ruch a rekreaci zastoupena. V západní části 
katastru se nacházejí 2 individuální rekreační objekty. 

REKREACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Místní rekreace má tyto formy: - dětské hřiště u fary, hřiště v jihovýchodní části, cyklistika, vycházky 
a pobyt v přírodě. Úroveň podmínek pro místní rekreaci je dobrá.  

Hřiště 

Jedná se o plochu hřiště, která je zastřešená. Konstrukce je z lešenářských trubek. Areál sloužil 
zejména při konání spartakiád. S současné době již svou funkci neplní. Dochází k postupnému 
zhoršování stavebně - technického stavu. Je návrh vytvořit společně s lokalitou Z1 jednu sportovně 
rekreační plochu s vhodným doplněním zelení. Toto území musí být zpracováno samostatným 
projektem.  

NÁVRH 

Nová plocha s touto funkcí není navržena. 

F. 4. Plochy zemědělské výroby  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Jedná se o  intenzívně zemědělsky využívanou půdní držbu. V katastrálním území Měrotín hospodaří 

zemědělské družstvo „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích. 

Struktura zem. půdního fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná. V katastru obce se 

nachází 163,6399  ha zemědělské půdy. V obci hospodaří zemědělské družstvo „Doubrava“ se sídlem 

v Haňovicích na cca 70 ha a 3 soukromí zemědělci na cca 94 ha zemědělské půdy.  

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin - 50%, krmné plodiny - 25% a tráva na semeno - 
25%.   

Živočišná výroba 

Zemědělské družstvo „Doubrava“ se sídlem v Haňovicích živočišnou výrobu zrušilo. Soukromně 
provozuje živočišnou výrobu p. Měrotský, výroba je stabilizovaná, neplánuje se žádný rozvoj. 

Na farmě je chováno 10 kusů prasnic, jeden kanec, 80 - 100 kusů selat, hnůj je vyvážen denně na 
blízké hnojiště. 
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tab. 15  Výpočetní list návrhu PHO střediska živočišné výroby 

Ukazatel Suma 

a. chov zvířat Měrotín 

b. objekty chovu zvířat (OCHZ) 1 

c. kategorie zvířat PP + 1 kanec 

d. stav 10 + 1 

e. živá hmotnost zvířete 200 + 200 

f. celková živá hmotnost zvířat 2 200 

g. počet  standardizovaných zvířat 10 + 1 

emisní konstanta 0,006 + 0,0033 

i. emisní číslo 0,0633 

j. korekce emisního čísla - 10 

k. korekce na převýšení - 4 

l. korekce na zeleň - 0 

m. korekce na vítr nestanovena 

n. součet řádků „j“ - „m“ - 14 

o. emisní číslo korigované 0,022532 

p. vzdálenost OCHZ – OHO 25 

r. součin řádku „o“ a „p“ 0,633 

a. vzdálenost emisního středu 25 

b. středový úhel 0 

c. součin řádku „t“ a „o“ 25 

Podíl součtu řádku „t“ a „o“ 0,02532 

x poloměr ochranného pásma 10 m 

Vysvětlivky: P - prasnice 

 

Na tento stav byl proveden výpočet dle metodického návodu hlavního hygienika ČR pro výpočet 
pásem hygienické ochrany kolem objektů chovů hospodářských zvířat. 

Výše uvedené PHO není závazné, metodický pokyn byl zrušen opatřením HH ČR ze dne 16. 12. 1997 
(pro výpočet OP se dále používá). V současné době může být jakékoliv ochranné pásmo, vymezující 
území, ve kterém nelze vyloučit negativní působení faktorů životního prostředí na zdraví obyvatel, 
stanoveno jen rozhodnutím stavebního úřadu v územním řízení, které současně stanoví i způsob 
využívání ochranného pásma. 

Pásmo hygienické ochrany není zakreslováno ve výkresové části. 

NÁVRH 

Nejsou navrženy nové plochy s touto funkcí.  

F. 5. Plochy lesního hospodářství 

Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou na katastru Měrotín na výměře 24,7972 ha tj. cca 11,6 % 

výměry katastru. Lesy jsou ve správě lesů České republiky oblastní správa Krnov. Jedná se o lesy 

hospodářské. Vlastním hospodařením se územní plán nezabývá.  
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ZÁVĚR 

Na katastru nejsou navrženy nové plochy k zalesňování.   

F. 6. Plochy výrobních a podnikatelských aktivit 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V současně zastavěném území obce nejsou plochy průmyslové výroby zastoupeny. Nachází se zde 
plocha podnikatelských aktivit v jižní části obce. Vlastníkem je soukromý podnikatel, plocha není 
využívaná, není znám podnikatelský záměr. Podnikatelské aktivity musí být v souladu s § 30 
zák.č.258/200 Sb. a nař. vlády č. 502/2000 Sb. 

V obci jsou drobní podnikatelé. 

NÁVRH 

Nové plochy s touto funkcí nejsou navrženy. Individuálně mohou vznikat plochy podnikatelských aktivit 
podle konkrétních potřeb v jednotlivých objektech bydlení v souladu s regulativy funkčního využití 
území. 

F. 7. Plochy těžby 

Těžba a zpracování vysokoprocentního vápence na ložisku Měrotín má dlouholetou tradici. Dobývání 

bylo započato v r. 1913 a probíhalo zpočátku v blízkém lomu Brodka (v současnosti opuštěném). Po 

stanovení nového DP byla těžba v r. 1976 přemístěna do stávajícího lomu Skalka. Na těžbu navazuje 

(již mimo řešený katastr) úpravna surovin, vybavená kvalitním technologickým zařízením, umožňujícím 

reagovat na požadavky odběratelů. Závod má vlastní servisní zázemí (zámečnickou a stolařskou dílnu, 

údržbu). 

Vzhledem k širokému sortimentu výrobků, využívaných ve specifických odvětvích národního 

hospodářství, přesahuje význam závodu Vápenka Vitoul, s.r.o. hranice regionu. Odbyt vyrobené 

produkce je ustálený a očekává se i v budoucnosti. Závod Vápenka Vitoul s.r.o. má cca 

50 zaměstnanců. 

Těžba v lomu Skalka probíhá podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) na 

stanovenou těžební bázi + 266 m n.m. Roční těžba v lomu dosahuje hodnot okolo 100 000 t vápenců. 

Pro další rozvoj lomu je nutné rozšíření lomu zahloubením na úroveň výpočtu zásob suroviny – to je 

255 m n. m. Vzhledem k úložním poměrům na ložisku dochází zahlubováním lomu k obnažování 

a odtěžení kvalitnějších vápenců ve spodní části ložiskového tělesa. Toto předpokládá postupné 

zahloubení pod úrovní 255 m n.m. až na úroveň 215 m n.m. S návrhem vytěžení ložiska souvisí 

změna generelu rekultivace vytěženého prostoru.  

V současné době je upřednostňována rekultivace vytěžených prostorů vytvořením podmínek, které 
ponechávají kulisu obnažených skalních stěn jako nový krajinný prvek a které umožňují vznik ploch 
krajinné vegetace a porosty odpovídajícími skladbou okolí těžbou nezasaženého. Také vznik mokřadů 
a vodních ploch může významně obohatit okolní krajinu. V tomto duchu je zpracován návrh generelu 
rekultivace vytěženého prostoru lomu Skalka – Měrotín. 

Celková plocha DP Měrotín je 9,2208 ha, celková plocha pro rekultivaci je cca 12 ha. 
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F. 8.  Plochy zastavitelného území vymezené územním plánem větší 
než 0,5 ha 

tab. 16  Plochy zastavitelného území vymezené návrhem územního plánu větší než 0,5 ha 

Pořadové číslo plochy Označení (název plochy) Výměra v ha Druh funkčního využití 

1 B1- rodinné domy 0,70 A 

2 B3 - rodinné domy 1,46 A 

3 B4 – rodinné domy 0,94 A 

 

Poznámka: 

A -  bydlení  
B -  obchod a služby (není navrhováno) 
C -  rekreace (není navrhováno) 

D – podnikání (není navrhováno) 

E -  variabilní využití ploch (není navrhováno) 

F. 9. Plochy veřejné zeleně 

Kromě zahrad a sadů je možno k významným vegetačním prvkům v obci zahrnout následující lokality: 

1. HŘBITOV 

Podél kamenné ohradní zdi jsou vysázeny thuje a břízy. Dřeviny jsou v současnosti v dobrém stavu, 
nevyžadují bezprostřední pěstební zásahy. Vzhledem však k relativní krátkověkosti bříz je vhodné 
v předstihu vysadit dlouhověké (lípy, javory) nebo snadno tvarovatelné (habr) dřeviny buďto až za 
ohradní zeď nebo na volná místy uvnitř hřbitova tak, aby dřeviny ve své dospělosti nenarušovaly 
jednotlivé hroby.    

2. KOSTEL SVATÉHO MARTINA 

Před ohradní zdí u vstupu krásné mohutné exempláře zimostrázu (Buxus sempervirens)- důsledně 
chránit před případnou likvidací, pouze pravidelně tvarovat, aby nepřerůstaly do komunikace. Ve 
vlastním areálu kostela 1 mohutný zerav (Thuja occidentalis) a 1 cypřišek (Chamaecyparis sp.), kolem 
zdi polehavé jalovce (Juniperus chinnensis) a kvetoucí keře- šeříky (Syringa vulgaris), zlatice 
(Forsythia x intermedia), trojpuk (Deutzia). 

Tyto pravidelně udržované výsadby nevyžadují v současnosti podstatné změny. 

3. NÁVES KOLEM KAPLIČKY 

Protáhlý, svažující se  prostor. Kolem kapličky jen udržovaný trávník, podél komunikace lemovaný 
kulovitými javory (Acer platanoides „Globosum“). V současnosti stromy radikálně seřezané. Z důvodu 
malého prostoru a udržení přehlednosti nelze  výsadby podél komunikace výrazně měnit, ale v určitých 
prostorech (především poblíž jednotlivých budov) by bylo vhodné dosadit menší soliterní stromy nebo 
keře. Sadovnická úprava návsi, jako nejdůležitějšího prostoru obce, by měla být podrobněji řešena  
samostatným projektem  

4. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 

Před zastávkou kamenný kříž bez odpovídající úpravy. Prověřit možnost výsadby soliterního stromu 
(s vysoko nasazenou korunou, aby byla zachována přehlednost křižovatky). 

5. PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA 

Otevřená plocha při příjezdu od Mladče. Doporučujeme výsadbu lip podél parkoviště, výsadby lip podél 
místní komunikace směrem ke kostelu a doplnění aleje podél státní silnice. 
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6. ÚČELOVÁ KOMUNIKACE OD HŘBITOVA KE SKALCE 

Vzhledem k povětrnostním podmínkám doporučujeme výsadbu jednostranné švestkové aleje. 

7. AREÁL PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

Doporučujeme areál bývalého kravína oddělit stromovým patrem s keři. Druh dřevin bude řešen  
v souvislosti s úpravami ploch veřejné zeleně. Je zapotřebí samostatný projekt. 

Řada dalších významných a i z dálkových pohledů nápadných dřevin roste v soukromých zahradách -  
z nejnápadnějších jen např.mohutný ořešák černý (Juglans nigra) a vrba bílá (Salix alba „Tristis) - při 
SZ okraji obce - oba stromy s množstvím jmelí v koruně.  Lze jen doufat, že  jednotliví majitelé těchto 
zahrad si budou  vážit dědictví svých předků a pokud staré exempláře budou muset být ze zdravotních 
či bezpečnostních důvodů skáceny, zasadí jako svůj odkaz budoucím generacím  místo nich stromy 
nové. 

NÁVRH 

LOKALITA Z1 (PŮVODNÍ F) 

Nachází se na pozemcích p. č.118/3 a 118/33. Jedná se o plochu ostatní. V současné době je zde 
požární nádrž a zeleň. Bezprostředně navazuje na stávající sportovně – rekreační. 

LOKALITA Z2 

Nachází se v severovýchodní části obce v bezprostřední blízkosti hřbitova na pozemcích p.č. 416/4. 
343/11. Dojde k vytvoření důstojného zázemí hřbitova. 

 

G.  Návrh koncepce dopravy, technického 

vybavení a nakládání s odpady 

G. 1. Doprava 

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

SILNIČNÍ SÍŤ 

Severovýchodně obce prochází silnice s označením  R - 35 Hradec Králové - Svitavy - Olomouc - 
Lipník nad Bečvou. Tato tranzitní. silnice je rovněž zařazena mezi vymezené evropské tahy jako E -
442 v trase Karlovy Vary - Teplice - Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Žilina. 

Dopravní napojení na nadřazenou tranzitní dálkovou síť obce je příznivé. U Mladče je mimoúrovňové 
připojení na R 35 a tím i do krajského města Olomouce.  V Mladči je. silnice III/37310 připojena na. 
silnici II/635 Loštice - Litovel, která dopravně napojuje obec na sídla vyššího významu a s kompletní 
vybaveností, která v malé obci není ekonomicky možná. Je to dopravní napojení do Litovle, Loštic 
a Mohelnice, kde jsou i pracovní příležitosti. 

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 

Do Mladče, což je sousední obec je vedena železniční trať č. 274 Litovel předměstí - Mladeč a zpět. 

V Litovli je navázána na trať č. 273 Červenka - Senice na Hané. Tratě jsou místního významu.  

Trať Červenka - Senice na Hané je navázána v Července na elektrifikovanou dvoukolejnou železniční 

trať Česká Třebová - Olomouc, která je součástí II. tranzitního rychlostního koridoru na síti českých 
drah. V současné době probíhá realizace modernizace tohoto koridoru a to ve dvou stavbách.  Jsou to 
„Modernizace úseku trati Zábřeh n.M. - Červenka do 160 km/hod.“ a „Modernizace úseku trati 
Červenka - Olomouc do 160 km/hod“. 
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DRUHY DOPRAVY, DOPRAVNÍ ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ 

SILNICE 

V katastrálním území Měrotína  procházejí tyto silnice: 

III/37310 Měrotín - Savín 

III/37311 Měrotín – průjezdná 

II/635  Mohelnice – Litovel – Olomouc (pouze okrajově v severní části území) 

Obec leží na křižovatce dvou silnic III. třídy. Silnice III/37311 je historickou dopravní trasou, která byla 
základem vzniku obce středověkou kolonizací s návsí ulicového typu.  

Silnice III/37310 plní  spojovací funkci mezi obcemi Savín, Měrotín, Mladeč a není téměř obestavěna. 
Stavební rozvoj byl v novější době veden ke spojení historické části obce s významným areálem 
kostela se hřbitovem a farou. Toto spojení bylo realizováno zejména v minulém století a to již po místní 
komunikaci. 

Křižovatka silnic, místní komunikace a umístění zastávky hromadné autobusové dopravy je 
v současné době dopravní závadou, která je řešena dopravními značkami. Výhledově je možné zlepšit 
rozhled z místní komunikace úpravou oplocení  objektu lékařské ordinace. 

V grafické části ÚPD je vyznačen na silnici III/37310 průjezdný úsek, který koresponduje se 
zastavěným a zastavitelným územím obce. Podél silnice je navržena obytná zástavba, která bude z ní 
dopravně obsloužena. 

Silnice III. třídy bude mimo zástavbu upravována v kategorii S 7,5/60, v zástavbě pak v kategorii 
MS 8/50.  

Navrhujeme zařadit silnici III/37310 do funkční třídy B 2, sběrná,tepnová, bez omezení přístupu 
k objektům, kde se zastavování a parkování dovoluje pouze na vyhrazených pruzích, nebo mimo 
pozemek silnice. 

Silnici III/37311, která je pouze v zastavěné části obce navrhujeme zatřídit do funkční třídy C 2, 
kategorii MO 8/50. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Systém místních komunikací je poměrně jednoduchý a je navázán na silnice III. třídy. Základem je 
propojení místních komunikací mezi historickou částí obce od křižovatky se silnici III/37310 ke kostelu, 
který byl původně umístěn jako soliter se hřbitovem a farou na návrší. Postupnou dostavbou obce  
areál splynul s ostatní zástavbou. 

Tak došlo k postupnému přesunu společenské a správní části obce na stranu ke kostelu. Celkově je 
obec protáhlá podél komunikační osy ve směru severozápad - jihovýchod.  

Místní komunikace jsou vedeny ke hřbitovu, podél farní zdi, strží vodoteče k místní trati Hádky, na 
východním okraji k Pardusce a dále je to množství krátkých komunikací obsluhujících jednotlivé areály 
zemědělských usedlostí. 

Navrhujeme vybudovat novou místní komunikaci jako pokračování okolo farní zdi s připojením na 
silnici III/37310. Otevře se tak nová lokalita pro výstavbu a zabezpečí se tak příjezd ke společenskému 
areálu sokolovny. 

Dále navrhujeme převést a upravit komunikaci za kostelem, vedoucí k rekreačním chatám v úseku 
cca 100 m, která poslouží k obsluze navrhovaného parkoviště.  

V případě rozvoje nové zástavby navrhujeme výhledově prodloužit silnici III/37311 v trase polní cesty 
k Pardusce jako místní. Dále jako územní rezervu navrhujeme držet pozemky pro místní komunikaci  
výhledové zástavby mezi hřbitovem a silnici III/37310. 

Navrhované místní komunikace budou realizovány v kategorii MO 5/30, a funkční třídě C 3.  Místní 
komunikace navrhujeme zařadit do funkční třídy C 3 jako obslužné, spojovací a přístupové, s možností 
vstupu na pozemky bez omezení a parkování a zastavení  i v jízdních pruzích pokud zůstane volný 
průjezd. Funkční třída a kategorie místních komunikací je zřejmá z grafické části územního plánu. 
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PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ TRASY 

Obec nemá vybudovány chodníky pro pěší. Navrhujeme vybudovat trasu chodníku podél silnice 
III/37310 od křižovatky s místní komunikací k nové místní komunikaci od lokality B1. Dále navrhujeme 
trasu chodníku podél silnice III/37310 a nově navržené veřejné zeleně ke hřbitovu. 

Severně obce podél silnice II/635 a železniční tratě Mladeč - Litovel prochází hranice  CHKO 
Litovelské Pomoraví, kde jsou vedeny turisticky značené trasy. Obec na toto území bezprostředně 
navazuje a se svým významným areálem kostela, fary a částí aragonitových jeskyní má možnost se 
začlenit do turistických aktivit. Historicky zřejmě kostel sv. Mikuláše byl duchovním centrem okolních 
obcí a z toho je možno těžit i do budoucnosti. 

Nejblíže prochází červená turistická značka v trase Konice - Javoříčko - Bílá Lhota - Mladeč - Litovel, 
modrá trasa jako okružní Mladeč - Bílá Lhota - Nové Mlýny - Nové Zámky - Mladeč a zelená trasa 
Bouzov - Bílá Lhota, vše severně obce. 

Nejbližší místní cykloturistická trasa je vedena pod číslem 6033 z Pěnčína, kde navazuje na trasu 
č. 5028 přes Náměšť na Hané a Haňovice do Mladče. Cyklotrasa č. 6033 navazuje na území CHKO 
Litovelské Pomoraví na dálkovou cyklotrasu č. 51 s názvem Moravská stezka. Bílou lhotou pak 
prochází významná regionální  trasa č. 512 s názvem Trasa Jeseník - Znojmo. 

Navrhujeme z Chudobína přes lokalitu Parduska (bývala zde rozhledna) a Měrotín vést místní 
cyklotrasu do Hradečné, která bude sloužit jako bezpečné cyklistické propojení sousedních obcí 
s možností připojení na některou z okolních cyklotras. 

ÚČELOVÁ DOPRAVA 

Zemědělská farma je umístěna v sousedních Haňovicích, se kterými je Měrotín spojen zpevněnou 
polní cestou přes Pardusku a okraj Nové vsi. V obci přímo byly objekty kravína a vepřína převedeny 
soukromníkům, z nichž vepřín je využíván.  

Cestní síť v krajině zachováváme beze změny. V obci fungují soukromí zemědělci, kteří využívají 
stávající historické trasy cest, které byly vedeny jako záhumenní polní cesty a nebo přímo ze 
zemědělských usedlostí na vlastní pozemky. 

Zemědělskou dopravu,která není příliš četná nelze zcela vyloučit z centra obce vzhledem ke 
konfiguraci terénu. 

Nově je navržena pouze účelová komunikace k čistírně odpadních vod. 

DOPRAVA V KLIDU 

V současné době v obci fungují zpevněné plochy bez označení jako parkoviště. Jejich vznik si vynutil 
nárůst automobilizace. 

tab. 17  Bilance stávajících parkovacích ploch 

Název objektu Počet parkovacích míst Plocha k parkování [m
2
] 

obchod 4 100 

hostinec 6 150 

hřbitov 24 600 
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tab. 18  Bilance navržených parkovacích ploch 

Název objektu Počet parkovacích míst Plocha k parkování [m
2
] 

Autoopravna 6 150 

Kostel 10 250 

 

 

Parkoviště pro autoopravnu je na malé zpevněné ploše, kde dříve byl rybníček. Navrhujeme tuto 
plochu přesunout podél polní cesty, kterou navrhujeme upravit a převést do kategorie místních 
komunikací alespoň v krátkém úseku parkoviště. 

Pro územní plán provádíme hrubou bilanci potřeby parkovacích na území obce, a to pro automobilizaci 
1 : 3,5.  

Pro kostel je nutné parkoviště vybudovat podél nyní účelové komunikace, kterou navrhujeme upravit 
a převést do kategorie místních komunikací alespoň v úseku 100 m. K farnosti Měrotín náležejí obce 
Hradečná, Kovářov, Slavětín, Savín, Mladeč a proto je zde potřeba parkování pro dojíždějící věřící. 
Doporučujeme ponechat plochy kolem kostela zatravněné, dají se pak v případe pořádání církevních 
akcí využít i pro příležitostné parkování. 

Ostatní drobné parkování a možnost zastavení je možno realizovat na plochách přidružených 
k místním komunikacím a silnici III/37311. Podnikatelé si musí zajistit  parkování ve svém objektu 
a nebo na svém pozemku stavební úpravou. 

HROMADNÁ DOPRAVA 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

 Autobusová doprava v obci je provozována společností Connex Morava a.s. provozovna Olomouc 
na linkách: 

890 772    Litovel - Bouzov., 29 spojů celkem, z toho 8 spojů v sobotu a neděli,1 v sobotu, ostatní 
v prac. dny 

890 773    Litovel - Luká - Konice, 2 spoje  v prac. dny 

890 778    Litovel - Mladeč - Měrotín - Nové Zámky, 5 spojů, v prac. dny 

890 780    Litovel - Luká - Javoříčko - Luká,nám., 3 spoje  v prac. dny 

 

 Dopravní společnost Connex Morava a.s. provozovna Šumperk provozuje linku číslo: 

930 444    Mohelnice - Loštice - Bílá Lhota - Litovel, 12 spojů v prac. dny 

 Dále pak je to spoj provozovaný společností BODOS bus a.s. Boskovice, a to linka číslo: 

710 914    Velké Opatovice - Moravská Třebová - Městečko Trnávka - Loštice - Litovel, 3 spoje v prac. 
dny 

V pracovní den je Měrotín dopravně obsloužen 45 - ti linkami v obou směrech a v sobotu a neděli 9 - ti 
spoji. 

ZASTÁVKY PRO OBEC: 

Měrotín, náves  - umístění je na křižovatce silnic. Zastávka je jednostranná, autobusy najíždí na plochu 
zastávky obousměrně. Je vybavena čekárnou pro cestující.  

Měrotín, rozc. Mladeč - je mimo obec. 

Autobusová doprava je dostatečná co se týče četnosti i v sobotu a  neděli. Zastávka je bohužel 
v rozhledovém trojúhelníku, ale doprava je minimální a křižovatka je zabezpečena dopravním 
značením. Mimo to je areál zastávky v centru obce a již vybudován. 
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VLAKOVÁ DOPRAVA 

Železniční trať je mimo provoz, jsou zde provozovány pouze rekreační jízdy na přímou objednávku.  

Nejbližší vlaková zastávka je Litovel, předměstí cca 8 km.a Myslejovice na trati  Litovel - Senice n.H. 
cca 8 km. Nejbližší rychlíková stanice je Červenka cca 8 km na trati Česká Třebová - Olomouc.  

G. 2. Dopravní  zařízení 

V obci je několik podniků motoristických služeb.  V obytných objektech je umístěna autoopravna 
motorových vozidel a  autolakovna. Ostatní služby jako prodej aut a náhradních dílů je buď v Litovli, 
Olomouci a nebo Mohelnici. Vzhledem k tomu, že obec leží v blízkosti R 35 některé motorisrické 
služby jsou poskytovány tam.  

Nejbližší čerpadlo pohonných hmot je na okraji Litovle, část Chořelice  cca 6 km,  na R 35 u výjezdu na 
Litovel, Unčovice - 12 km a na jižním okraji Mohelnice - 13 km. 

OCHRANNÁ PÁSMA A NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU 

Ochranná  silniční pásma mimo zastavěnou část obce jsou pro silnici III. třídy  15 m od osy vozovky.  

Rozhledové pole křižovatek je třeba  zohledňovat při umisťování objektů v blízkosti křižovatek. Pro 
rychlost 50 km/hod na silnicích v průjezdném úseku je vzdálenost pro zastavení od středu křižovatky  
35 m  a pro rychlost  30 km/hod na místních komunikacích je tato vzdálenost 20 m.  

Prostor vymezený rozhledovým trojúhelníkem je třeba při stavebním řízení z tohoto hlediska zvláště 
posoudit. Stávající stavební stav, který je většinou dopravní závadou je nutno řešit dopravním 
značením. Nové stavby je nevhodné do tohoto prostoru umísťovat a vytvářet znovu dopravní závady. 

Hlukové pásmo pro obec nebylo počítáno, neboť nebylo provedeno sčítání intenzity dopravy. Jedná se 
o silnici s intenzitou dopravy nižší než 500 vozidel / 24 hodin. 

 

 

G. 3. Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obec Měrotín nemá v současné době vybudovaný veřejný vodovod včetně přípojek. Stávající RD jsou 

zásobeny z místních studní, jejichž kvalita je sledována Krajskou hygienickou správou 

Olomouckého kraje, územní pracoviště Olomouc. I přes tuto kontrolu nelze zajistit dodávku vody 
dle náležitých ČSN 8306 11. 

Požární zabezpečení vodou je řešeno dvěmi podzemními betonovými nádržemi, které jsou doplňovány 
z podzemních pramenů a odtok této vody je způsoben netěsností ve stávajících konstrukcích. 
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tab. 19  Přehled stávajících studní 

Označení studny Popis lokality 

S 1  Za obecním úřadem - veřejná studna 

S 2 Studna na pozemku zdravotního střediska – veřejná 

S 3 Před původní hasičskou zbrojnicí – veřejná 

S 4 Před RD číslo 2 (mezi kapličkou a požární nádrží) – veřejná 

S 5 Soukromá studna - v zahradě č.p. 31 

S 6 Veřejná studna u cesty pod RD č.p.10 

S 7 Veřejná studna u RD č.p.58 

S 8 Soukromá studna v zahradě RD č.p.60 

S 9 Soukromá studna v zahradě RD č.p. 33 

S10 Soukromá studna v zahradě RD č.p. 85 (nejkvalitnější voda) 

S11 Veřejná studna u požární nádrže - v blízkosti stadionu (u studny je 
vybudováno čerpací zařízení) 

 

Dle místního šetření lze konstatovat, že požadované ochranné pásmo nelze u všech těchto zdrojů 
akceptovat. Dle ČSN 7551 15.  

Způsob zásobování vody je z části pokryt odběrem vody do nádob přinesených jednotlivými odběrateli, 
z menší části pak soukromými vodovodními přípojkami. V době nedostatku vody bylo možno použít 
pouze studnu č. 11, která je nejlépe zabezpečena, včetně náležitého čerpadla a rozvoz vody byl 
realizován v pojízdné nerezové nádrži, která je v majetku obecního úřadu. 

Potřeba vody :  

Výpočet potřeby vody dle směrnice č.9 ze dne 20. července 1973 s přihlédnutím ke stávajícímu trendu 
snižování spotřeby vody 

a/ obyvatelstvo Qp = 286 x 120 = 34 320 l/den, což je 0,397 l/s 

b/ občanská a technická vybavenost Qp = 286  x 20  = 5 720 l/den, což je 0,066 l/s 

c/ potřeba vody pro zemědělskou farmu   

prasata Qp = 21 x 30 = 630 l/den 

selata Qp = 100 x 10 = 1000 l/den 

sociální zařízení Qp = 2 000 l/den 

celkem zemědělská farma Qp  = 3 630 l/den, což je 0,0417 l/s 

 

Celková potřeba Qp
c
 = 34 320 + 5 720 + 3 630 l/den  = 43 670 l/den = 0,505 l/s 

Maximální denní potřeba Qm = Q
c
p  x kd = 0,505 x 1,5 = 0,7575 l/s 

Maximální hodinová potřeba Qh = Qm x kh = 0,7575 x 1,8 = 1,364 l/s 

Roční potřeba vody QR = 43,67 m
3
/den x 365 = 15 940 m

3
/rok 

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

Pro potřebu požární vody jsou v obci 2 podzemní požární nádrže. Větší nádrž se nachází v lokalitě 

mezi kravínem a stadionem. Její obsah činí cca 50 m
3
 a je zásobena přítokem balastních vod. Nádrž 

není vodotěsná, takže dochází k únikům vody. Druhá podzemní požární nádrž je umístěna v zelené 

ploše u státní silnice před kapličkou. Obsah nádrže činí 30m
3
.  

Rozvoj vodovodů - dle 1. změny VÚC OA   
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Rozvoj vodovodů dle 1. změny VÚC OA  řeší vybudování VJD Měrotín a nových přívodních řadů 

vedených po katastru obce Měrotín pro zásobování dalších obcí v okrese Olomouc a to konkrétně pro 

obce Savín, Slavětín a Ješov  (pouze v grafické části). 

Rozvoj vodovodů - dle Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Olomouckého kraje  

Původní varianta předpokládala napojení obce Měrotín na Vodovod Pomoraví. U vodojemu Chudobín 
měla být vybudována čerpací stanice, která by vodu čerpala výtlačným řadem DN 80 délky 1 150 m do 
zemního VDJ Měrotín 2 x 75 m

3
 (375,00 – 372,25).  

Obec se rozhodla pro druhou variantu, a to napojení na vodovod v místní části Bílé Lhoty – 
Hradečané, 1034 m dlouhým přívodním řadem. Na přívodní řad v obci navazuje  rozvodná vodovodní 
sít DN 80 – 100 v celkové délce 2500 m. Zásobování bude řešeno v jednom tlakovém pásmu 
z řídícího VDJ Hradečná. 

 

tab. 20  Potřeba vody z bilance 

   2000 2015 

Počet zásob. Obyvatel Nz obyv. 0 252 

Voda vyrobená celkem VVR mil.m
3 
/r 0 0,01381 

Voda fakturovaná VFC mil.m
3 
/r 0 0,01182 

Voda fakturovaná pro obyv. VFD mil.m
3 
/r 0 0,01012 

Spec. potřeba fakt. Obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 0 110 

Spec. potřeba fakt. Vody Qs l/(os.den) 0 128 

Spec. potřeba fakt. vody vyrob. Qs,v l/(os.den) 0 150 

Prům. denní potřeba Qp m
3
/d 0 37,84 

Max. denní potřeba Qd m
3
/d 0 58,75 

 

NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU OBCE MĚROTÍN 

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ 

Pro obec Měrotín je v současnosti zpracován projekt pro územní řízení„ VODOVOD MĚROTÍN , 

Přivaděč z Hradečné a rozvodná síť v Měrotíně“ (zpracovatel Ing. František Zábranský, HYDRO-
EKO, červenec 2004), který je nyní ve schvalovací fázi. Projekt řeší napojení obce na trvalý zdroj pitné 
vody, a to vybudováním přívodního řadu z obce Hradečné a plošné rozvodné sítě v obci. Toto řešení 
navazuje na zpracovanou studii zásobení obce Měrotína, rozhodnutí obce a koncepci zásobení 
Měrotína, uvedenou v PRVKÚK Olomouckého kraje.  

Koncepce SV Bílá Lhota spočívá ve využívání vrtu o vydatnosti 4,5l/s, jehož voda zásobuje také obce 
Bílou a Červenou Lhotu, Měník, Hrabí a Páteřín. Voda ze zdroje je dopravena výtlačným řadem DN 
100 přes VDJ Řimice a dalším výtlačným řadem DN 100 do VDJ Bílá Lhota  2x150m3 (347,00-343,50 
m n.m.). Tato akumulace zásobuje Bílou Lhotu, Hrabí a Páteřín, kde je rozvodná síť prodloužena až 
k čerpací stanici Hradečná na kótě cca 310m n.m.. Odtud je voda čerpána řadem DN 80 do VDJ 
Hradečná 2x30m3 (376,50-374,20 m n.m.), ve kterém je navíc umístěna AT stanice. Obec Hradečná 
je celá pod tlakem tohoto vodojemu, a na její koncovou větev bude napojený přívod do Měrotína – na 
kótě cca326m n.m. V tomto místě bude umístěna vodoměrná šachta pro Měrotín, S ohledem na 
stanovisko ŠPVS, ze dne 23.7.2004, a následná jednání, bude prověřený výkon čerpadel v ČS 
Řimice, přičemž jejich posílení na vyšší výkon by bylo součástí investice vodovodu Měrotín. 

Na přívodní řad DN 80 budou napojeny vlastní odbočné zásobovací řady do jednotlivých ulic a uliček. 
Zásobení jednotlivých nemovitostí bude řešeno jednotlivými přípojkami. Dimenze jednotlivých řadů DN 
80 a DN 50. Návrh vodovodní sítě bude realizován dle ČSN 73 6005 a ČSN 75 5402, 75 5401 a ON 75 
5411. 
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POTŘEBA VODY 

Bilance potřeby vody v projektu „ VODOVOD MĚROTÍN , Přivaděč z Hradečné a rozvodná síť 

v Měrotíně“ je převzatá z PRVKUC  Olomouckého kraje. Dále jsou zde stanoveny poměrně reálné 
bilance potřeby vody dle zkušeností se současným vývojem.  

Počty obyvatel jsou převzaty z PRVKUC s tím, že reálně lze předpokládat stagnaci, týkající se 
vývoje obyvatel v těchto obcích - a dle vyjádření zastupitelstva obce Měrotína   

 

Počet obyvatel v obci v roce 2030:   320 

a)potřeba vody pro obyvatelstvo:   Qp = 130x320=41 600 l/den=0,481 l/s 

b) technická a obč. vybavenost:   Qp = 20 x 320=6 400 l/den=0,074 l/s 

c/ potřeba vody pro zemědělskou farmu   

prasata Qp = 21 x 30 = 630 l/den 

selata Qp = 100 x 10 = 1000 l/den 

sociální zařízení Qp = 2 000 l/den 

celkem zemědělská farma Qp  = 3 630 l/den, což je 0,0417 l/s 

Celková potřeba Qp
c
 = 0,481 + 0,074 + 0,0417 = 0,597 l/s 

Maximální denní potřeba Qm = Q
c
p  x kd = 0,597 x 1,4 = 0,836 l/s, Qh = Qm X Kh  = 1,51 l/s 

Roční potřeba vody QR = 51,63 m
3
/den x 365 = 18 845 m

3
/rok 

Potřeba požární vody: Qpv = 2  x 3 600 x 4,4 = 31,68 m
3
 

ORIENTAČNÍ NÁKLADY  BEZ VRN A DPH 

Vodoměrná šachta          50 000,- 

Přívodní řad PE  DN 80, dl. 2144 m, á 1 700,- Kč/m 3 645 000,-     

Rozvodná síť v obci , dl 945m, á 1 800,- Kč/m  1 701 000,- 

Vodovodní přípojky , veřejná část, cca 90ks á 3500,-Kč    315 000,- 

Opravy komunikací        400 000,-    

Geodetické zaměření stavby         45 000,- 

Celkem       6 156 000,- 

Rezerva ( 5%)          308 000,- 

Náklady celkem      6 464 000,- 

 

Z D Ů V O D N Ě N  Í 

Bilance potřeby vody,  uvedené rozdílně v textu PRVKUCu a projektu „ VODOVOD MĚROTÍN, 

Přivaděč z Hradečné a rozvodná síť v Měrotíně“, jsou dány rozdílným náhledem zastupitelstva 
obce, ve vztahu na danou časovou posloupnost.  

NÁVRHY 

Lokalita B1 bude zásobena z nově navrženého rozvodného řadu  DN 50 délky cca 137 m, který bude 
napojen na projektovaný řad  DN 50 v severovýchodním rohu lokality na stáv.komunikaci směr Nová 
Ves. 

Lokalita B2 bude zásobena z projektovaného řadu DN 80procházejícího celou obcí.podél hlavní 
komunikace .  

Lokalita B3 bude zásobena z navržené odbočky DN 50 dl. cca 190 m napojené na projektovaný DN 80 
na konci vesnice . 
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Lokalita B4 bude zásobena z nově navrženého rozvodného řadu DN 50 dl. cca 186 m  na projektovaný 
DN 80 v prostoru křižovatky směr Mladeč, Nová Ves, Hradečná. 

 

Lokalita B1                       max 7 RD  (7x3) 21 osob                    

Lokalita B2                       1 RD  (1*3)   3 osoby 

Lokalita B3               max.     4 RD  (4*3)     12 osob 

Lokalita B4   max  7 RD.  (7*3) 21 osob 

Celkem    max. 19 RD    57 osob   

Potřeba vody :  

Výpočet potřeby vody dle směrnice č.9 ze dne 20. července 1973 s přihlédnutím ke stávajícímu trendu 
snižování spotřeby vody 

 

a/ obyvatelstvo Qp = 57x 120 = 6 840 l/den, což je 0,079 l/s 

b/ občanská a technická vybavenost Qp = 57  x 20  = 1 140 l/den, což je 0,013 l/s 

 

Celková potřeba Qp
c
 = 6 840+1 140=7 980 l/den  = 0,092 l/s 

Maximální denní potřeba Qm = Q
c
p  x kd = 0,092 x 1,5 = 0,138 l/s 

Maximální hodinová potřeba Qh = Qm x kh = 0,138 x 1,8 = 0,248 l/s 

Roční potřeba vody QR = 7,98 m
3
/den x 365 = 2 913 m

3
/rok 

 

stávající +návrh: 

Celková potřeba Qp
c
 = 34 670+7 980 = 51 650 l/den  = 0,598 l/s 

Maximální denní potřeba Qm = Q
c
p  x kd = 0,598 x 1,5 = 0,897 l/s 

Maximální hodinová potřeba Qh = Qm x kh = 0,897 x 1,8 = 1,615 l/s 

Roční potřeba vody QR =  15 940+2 913  = 18 853 m
3
/rok 

 

Počet obyvatel pro projektovaný vodovod dle PRVKUC v obci v r.2030:  320 osob < 286+57=343 osob  

Jsou stanoveny reálné bilance potřeby vody dle zkušeností se současným vývojem. Počty obyvatel 

jsou převzaty z PRVKUC s tím, že reálně lze předpokládat stagnaci týkající se vývoje obyvatel 

v těchto obcích. 

PODKLADY 

Dokumentace pro územní řízení „VODOVOD MĚROTÍN, Přivaděč z Hradečné a rozvodná síť 

v Měrotíně“ (zpracovatel Ing. František Zábranský, HYDRO-EKO, červenec 2004), 

Aktualizace studie vodního hospodářství AQUTIS a.s. Brno   12/95 

Zadání stavby - vodovod Pomoraví, firma Voding     02/96 

Místní šetření a projednání s DOSS      11 - 12/98 

Platné ČSN , THP ukazatele, odborná literatura pro vodní hospodářství - zásobení vodou  

Vyjádření DOSS zákony 254/2001 Sb., 130/74 Sb. ve znění pozdějších úprav , 274/2001 Sb., 17/92 

Sb. 244/92 Sb. 
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G. 4. Odvádění a likvidace odpadních vod 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v obci Měrotín v provozu stávající jednotná kanalizační síť (realizovaná v rámci 
akce Z) v dimenzi DN 300, 400, 500 ,600 a 1000. Část této kanalizace odvádí též balastní vody a vody 
z občasných přítoků recipientu – Měrotínského potoka (Hádka). Tyto části stoky jsou realizovány 
v dimenzích DN 800 a DN 1 000. Dle místního šetření tato stávající kanalizace v převážné části 
nevyhovuje platným ČSN to znamená z provozního hlediska tuto kanalizaci nelze využívat pro 
odvádění splaškových vod na ČOV z důvodu nadměrného zatěžování ČOV. Na těchto stávajících 
stokách nejsou realizovány též revizní šachty a krytí potrubí není v souladu s požadovanými 
normovými ukazateli. Dále lze konstatovat, že vlastní materiál a způsob ukládání nevyhovuje běžně 
provozovaným sítím. Část odpadních vod, též odpadní vody z provozu kuchyní a koupelen vytékají 
z RD do otevřených betonových koryt, respektive silničních zatravněných příkopů. Závěrem nutno 
upozornit, že navrhované odvedení splaškových vod ze zdravotního střediska je v rozporu s platnými 
ČSN a hygienickými předpisy. Na základě výše uvedeného stávající způsob odvedení splaškových 
a dešťových vod ohrožuje zdraví občanů obce Měrotína. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do hlavní 
stoky, která nesplňuje požadavky kanalizačního zařízení a která navazuje na recipient  - Měrotínský 
potok (Hádka). 

V době intenzivních přívalových dešťů jsou splachy z  extravilánu obce (zemědělsky obdělávaná půda) 
unášeny do této kanalizace, přičemž zanášejí a zahlcují dešťové vpusti a sedimentují ve spodní části 
kanalizace. Část těchto stok je vybavena lapači splavenin včetně atypických mříží. Bohužel spády 
realizovaných kanalizací nejsou vhodné, takže dochází k zanášení těchto stávajících zařízení. 

Zcela samostatně jsou likvidovány, vzhledem k svému druhu znečištění, odpadní vody ze 
zemědělského farmy to znamená z chovu selat. 

Popis odkanalizování a čištění odpadních vod - dle Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací 
Olomouckého kraje  

V návrhovém období se předpokládá výstavba nové splaškové kanalizace s  ukončením na vlastní 
kořenové ČOV. Provedení kmenové stoky a přivedení OV na ČOV Sobáčov se jeví jako 
neekonomické (délka přivaděče cca 2,7 km). 

 

tab. 21  Bilance odkanalizování 

  2000 2015 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených 
na kanalizaci 

obyv. 0 280 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených 
na ČOV 

obyv. 0 280 

Počet EO obyv. 293 290 

Produkce odpadních vod m
3
/d 35,16 34,80 

BSK5 kg/d 18 17 

NL kg/d 16 16 

CHSK kg/d 35 35 

 

NÁVRH KONCEPCE STOKOVÉ SÍTĚ 

Pro obec Měrotín je v současnosti zpracován projekt pro územní řízení „OBEC MĚROTÍN, LIKVIDACE 
ODPADNÍCH VOD, KANALIZACE a ČOV“ (zpracovatel Ing. František Zábranský, HYDRO-EKO, 
listopad 2004). 
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Stávající řešení odkanalizování Měrotína je z hygienických a estetických hledisek naprosto  
nevyhovující, a nezapadá takto do širších vodohospodářských zájmů oblasti. Z těchto důvodů vyvstává 
nutnost řešit způsob správné likvidace odpadních vod, kterému předcházely průzkumy a rekognoskace 
stávající kanalizace, včetně její pasportizace a hydrotechnického vyhodnocení. Z konečného 
vyhodnocení všech náležitostí jsou poté provedeny návrhy  výstavby nových částí kanalizace, výměny 
stávající kanalizace, opravy kanalizace, úpravy na stávající kanalizaci, zatrubnění vodoteče a další 
nezbytné úpravy na stávající kanalizační síti.  

V obci je tedy navržen systém jednotné kanalizace s odlehčením a odtokem odpadních vod na ČOV. 
Recipientem na vypouštění vyčištěných vod je místní vodní tok – potok Hádka, v hydrologickém pořadí 
číslo 4-10-03-010, který se pod obcí Mladeč vlévá do Mlýnského potoka, a ten se nad Hynkovem vlévá 
již do řeky Moravy (povodí řeky Moravy).   

K areálu ČOV bude zhotovena nová přívodní kanalizace – kanalizační přivaděč na ČOV - stoka „P“. Na 
začátku přivaděče je osazena nová odlehčovací komora a to na stoce „S“.  

Přímo v obci MĚROTÍN budou provedeny následující úpravy, doplnění kanalizace a výměny 
kanalizace obsažené v stavebních objektech: 

 přivaděč na ČOV 

 oprava stoky „S“ 

 oprava stoky „S1“ 

 úpravy stoky „S2“ 

 výměna stoky „S3“ 

 nová stoka „S4“ 

 nové stoky „S2-5, S2-6“ 

 nová stoka „S5“ 

 čerpací stanice OV 

 výtlak odpadních vod 

 zatrubnění vodoteče 

 

Délka nové přívodní kanalizace na ČOV, nové kanalizace v obci Měrotín, výtlaku kanalizace, výměna 
stávajících stok kanalizace, oprav kanalizace, zatrubnění toku a kanalizace pro přepojení stávajících 
stok v obci Měrotín je následující: 

 délka nové kanalizace celkem 760 m  (mimo kanalizace v areálu ČOV). 

 výměna kanalizace o celkové délce125 m.  

 kanalizační výtlak z čerpací jímky odpadních vod o délce celkem 160 m.  

 drobné úpravy na kanalizaci (prohlídka a drobné úpravy na kanalizaci) o celkové délce 460 m.  

 prohlídka a oprava stávající kanalizace o celkové délce 600 m.  

 kanalizace odtoku vyčištěných vod z ČOV o délce celkem 22 m. 

 zatrubnění toku v délce 305 m . 

 objekty na kanalizaci -  1 x odlehčovací komora,  1 x čerpací stanice, 39 x nová kanalizační 
šachta (mimo šachet v  areálu ČOV). 

 

Výpočet množství odpadních vod (splaškové vody) 

Rozhodující vstupní parametry 

Ekvivalentní počet obyvatel  

EO  = 350   
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tab. 22  Množství odpadních vod  

Průtok Koeficient l/den m
3
/den l/s m

3
/hod 

Qp 1 52500 52.5 0.608 2.188 

Qd 1.5 78750 78.75 0.911 3.281 

Qh 3.95 X X 2.4 8.641 

Qmin 0.6 X x 0.365 1.3125 

Do průtokových bilancí se připočítávají balastní vody ve výši 15-20%. 

 

tab. 23  Znečištění odpadních vod  

Faktor zneč./EO Množství 

  g/EO g/den kg/den mg/l t/rok 

BSK5 48 16800 16.8 271.19 6.132 

NL 44 15400 15.4 248.59 5.621 

CHSKcr 96 33600 33.6 542.37 12.264 

N-NH4 6 2100 2.1 33.9 0.767 

Pc 2.4 840 0.84 13.56 0.307 

 

 

Výpočet množství dešťových vod 

Rozloha zastavěného území     15,1 ha 

Koeficient odtoku      0,3 dle ČSN 7561 01 

Intenzita 15 min. deště      125 l / s / ha 

Celkový odtok dešťových vod     566,25 l / s 

NÁVRH ČOV 

Na základě navrženého způsobu odvedení odpadních vod je navržena klasická mechanicko biologická 
ČOV s těmito objekty. 

V areálu je navržena kanalizace propojující jednotlivé objekty areálu ČOV. Odtok vyčištěných vod 
z areálu ČOV je cca 22,0 m. Na nové odtokové  kanalizaci je navržena 2 x kanalizační šachta a je zde 
situován měřící objekt odpadních vod .Měřící šachta je zařízení pro měření množství odpadních vod. 
Jedná se o zařízení skládající se s PARSHALLOVA ŽLABU P1 a ultrazvukového průtokoměru typu 
MQU.  

Výustní objekt na recipientu Měrotínský potok (Hádka) ve vzdálenosti cca 22,0 m od  areálu ČOV,kde 
je provedeno vyústění  vyčištěných vod z areálu ČOV MĚROTÍN vedením odtokového potrubí o DN 
250. Vyústní objekt je proveden z lomového kamene. 

Mechanické předčištění   

Čerpací jímka-odpadní voda natéká kanalizačním přívodním potrubím o DN 300 na čerpací jímku, kde 
je umístěn česlicový koš, kde dojde k oddělení shrabků z odpadní vody.  V čerpací jímce jsou osazena 
dvě čerpadla  k čerpání vody do aktivační nádrže přes vertikální lapák písku. 

Odvodňovací kontejner na písek zachycený v lapáku písku, bude v šachtě volně položen a zasunut 
pod potrubí výtlaku písku od mamutky z lapáku písku.    



MĚROTÍN 46 

Biologická jednotka 

Čistírna odpadních vod je navržena jako karusel – oběhová aktivace pro 350 EO (OMS), což je 
klasický typ mechanicko-biologické čistírny odpadních vod na bázi mikrobublinné aerace. 

Podle látkového zatížení, množství čištěných vod a způsobu čištění, ve vztahu na údaje norem 
a směrnic (především TNV 75 6011 – Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení), budou určena 
pásma hygienické ochrany kolem ČOV a to o rozsahu 50,0 m od areálu ČOV. Tyto hodnoty mohou být 
případně ještě upraveny závazným posudkem Krajské hygienické správy Olomouckého kraje, 
v souvislosti na příslušnou zástavbu a s ohledem na převládající směry proudění větrů. Vzdálenost 
areálu ČOV je od první zástavby obce MĚROTÍN 110,0 m vzdušnou čarou.   

Aktivační nádrž 

Na lapák písku jsou odpadní vody čerpány z čerpací jímky a dále poté z lapáku písku natékají 
gravitačně tyto odpadní vody do aktivační části biologické jednotky. Je to železobetonová kruhová 
nádrž o průměru cca 6,6 m, která je zapuštěna pod úroveň terénu. Nádrž je zakryta žárově 
pozinkovanými pororošty. 

Aktivační a dosazovací nádrž tvoří biologický reaktor, který sdružuje v jedné nádrži mimo 
mechanického předčištění všechny procesy biologického čištění vody.   

Biologické aktivační čištění pracuje na principu aktivačního čištění s biomasou ve vznosu. Použitý 
režim čištění s velmi nízkým zatížením kalu zabezpečuje jak vysokou účinnost čištění, tak minimalizaci 
produkce přebytečného aktivovaného kalu a jeho dokonalou biodegradaci. 

Kalojem 

V areálu ČOV MĚROTÍN bude proveden samostatný kalojem. Do kalojemu je provedeno přívodní 
potrubí přebytečného kalu od čerpadla kalu umístěného v dosazovací nádrži a z kalojemu je vedeno 
odpadní potrubí kalové vody na čerpací jímku. 

Provozní objekt 

Provozní objekt je umístěn v oploceném areálu ČOV MĚROTÍN. Jedná se o zděnou stavbu 
půdorysných rozměrů 8,0 x 5,0 m, nepodsklepenou, jednopodlažní se sedlovou střechou. V objektu je 
navržena místnost pro elektrorozvaděče a  obsluhu čerpací stanice. V objektu nachází místnost 
dmychárny, sociální zařízení a příruční sklad. Ve dmychárně jsou umístěna dmychadla pro 
provzdušňování aktivace, pro lapák písku a pro případné promíchání kalu v kalojemu. V místnosti 
obsluhy je instalován pro ovládání strojů a zařízení instalovaných v areálu ČOV rozvaděč OMS 
WALTER. Na dveřích rozvaděče je umístěno ovládání všech strojů včetně signalizace jejich chodu, 
případně poruchy, dále počítadla zobrazující celkový počet provozních hodin a řídící jednotka 
kyslíkové sondy. Dále je zde umístěno vyhodnocovací zařízení měřící sondy umístěné v měřící šachtě 
na odtoku vyčištěných vod z ČOV. 

Úpravy terénu 

K areálu ČOV je zhotovena příjezdní komunikace, která je  provedena o celkové délce 225 m, šířce 
4,0 m  

Oplocení areálu 

Areál ČOV MĚROTÍN bude oplocen pro zamezení vstupu nepovolaných osob do areálu ČOV. Takto 
navržená čistírna vyžaduje oplocenou plochu 24 x 18 m. 

Terénní a vegetační úpravy 

Terénní a vegetační úpravy představují přípravné práce na úpravě území zájmové lokality pro výstavbu 
čistírny odpadních vod. Dále jsou zde zahrnuty také vegetační úpravy areálu čistírny odpadních vod po 
jeho výstavbě.  
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Vodovod 

K areálu čistírny odpadních vod je nutná vodovodní přípojka, která bude přivedena od rozvodu vody 
v obci. Na p.č. 533 se umístí vodoměrná šachta. Následně je od nové vodoměrné šachty vedena 
vodovodní přípojka pro obslužný (provozní) objekt ČOV v celkové délce 130 m. 

Elektrorozvody 

Energetické nároky čistírny odpadních vod vyžadují realizaci elektropřípojky, z nejbližšího možného 
místa na distribuční síti v obci MĚROTÍN.Celková délka přípojky NN cca 450 m. 

MNOŽSTVÍ A KVALITA VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH VOD: 

Qh      0,608 l/s 

BSK5      21,69 mg / l 

CHSKCR     54,24 mg/ l 

NL      24,86 mg/ l 

N-NH4         6,78 mg/ l 

PC          4,07mg/ l 

 

ORIENTAČNÍ NÁKLADY  BEZ VRN A DPH 

Kanalizace ČOV    610 000,- 

Mechanické předčištění    900 000,- 

Biologická jednotka    4 100 000,- 

Provozní objekt     510 000,- 

Úpravy terénu včetně oplocení   2 130 000,- 

Vodovod     280 000,- 

Elektrorozvody     690 000,- 

Kanalizace v obci    10 300 000,- 

Přesun hmot          280 000,- 

CELKEM     19 700 000,- 

 

ZDŮVODNĚNÍ 

Počet EO, uvedený rozdílně v textu PRVKUCu a projektu „OBEC MĚROTÍN, LIKVIDACE 

ODPADNÍCH VOD, KANALIZACE a ČOV“, je dán rozdílným náhledem dané zastupitelstva obce, ve 
vztahu na časovou posloupnost, ale již zkoordinovaně vůči projektům k územnímu řízení, jak vodovodu 
tak kanalizace a ČOV. Původně uvažovaná kořenová čistírna odpadních vod v místních podmínkách 
nemá vhodnou lokalizaci, a tak v DUR se navrhuje klasická ČOV. Vzhledem k nemožnosti rozdělení 
splaškových vod od dešťových u všech jednotlivých producentů, kanalizační síť je řešena jako 
kombinovaná, takže u nových zástavbových lokalit a na kanalizačním přívodu k čerpací stanici bude 
kanalizace oddílná, jinak bude kanalizace jednotná.  

 

NÁVRHY 

Z lokality B1 budou odpadní splaškové vody svedeny nově navrženou stokou S2-6.1 DN 250 , délky 
cca 133m do projektované stoky S2-6 DN 300. Povrchové vody ze zastavěných ploch nebudou 
svedeny do veřejné kanalizační sítě, ale odvedeny do terénu případně akumulovány a použity 
k zálivce. 
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Z lokality B2 bude odpadní voda odvedena stávající stokou S3, na kterou bude napojena kanalizační 
domovní přípojka. 

Z lokality B3 budou odpadní splaškové vody svedeny novou stokou  S1-3 , DN  250 délky 186m do 
stávající stoky S1  na stávajícím konci zástavby obce. Povrchové vody ze zastavěných ploch nebudou 
svedeny do veřejné kanalizační sítě, ale odvedena do terénu případně akumulovány a použity 
k zálivce. 

Z lokality B4 budou splaškové odpadní vody odvedeny nově navrženou stokou S2-5.1, DN 300 délky 
cca 195m napojenou do projektované stoky B2-5 v prostoru hlavní křižovatky v obci ( směr Nová Ves, 
Hradečná a Mladeč. . Povrchové vody ze zastavěných ploch nebudou svedeny do veřejné kanalizační 
sítě, ale odvedena do terénu případně akumulovány a použity k zálivce. 

 

Lokalita B1                       max 7 RD  (7x3) 21 osob                    

Lokalita B2                       1 RD  (1x3)   3 osoby 

Lokalita B3               max.     4 RD  (4x3)     12 osob 

Lokalita B4   max  7 RD.  (7x3) 21 osob 

Celkem    max. 19 RD    57 osob  

  

Výpočet množství odpadních vod (splaškové vody) 

Rozhodující vstupní parametry 

Celková produkce odpadních vod z obce  Měrotín je vztažena sumárně ke všem evidovaným 
kanalizačním systémům. 

51 650 l/den /150 l/os/den =  344 EO < návrh ČOV 350 EO 

Odtok odpadních vod produkce stávajícího obyvatelstva + návrhu vyhoví navrhované ČOV Měrotín.  

 

PODKLADY 

Obec Měrotín – likvidace odpadních vod, kanalizace a ČOV (zpracovatel Ing. František Zábranský, 
HYDRO-EKO)        11/2004 

Aktualizace studie vodního hospodářství okres Olomouc - kanalizační část AQUTIS a.s. 11/95 

Místní šetření a projednání s DOSS       11-12/98 

Platné související ČSN, THP ukazatele, odborná literatura pro vodní hospodářství, kanalizace a ČOV 

Vyjádření DOSS zákony 254/2001 Sb., 130/74 Sb. ve znění pozdějších úprav, 274/2001 Sb., 17/92 

Sb., 244/92 Sb. 

G. 5. Protierozní ochrana 

Výpočet množství extravilánových vod 

Území ohrožené vodní erozí     53,9 ha 

Koeficient odtoku      0,15 dle ČSN 7561 01  

Intenzita 15 min. přívalového deště    125 l / s / ha 

Celkový odtok přívalového deště z území   1010,63 l / s 
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V obci Měrotín docházelo v nedávné době (cca 10 let) při přívalových deštích k zahlcování potrubí 
zatrubněného recipientu DN 800  a DN 1000 vlivem velkého splachu – vodní eroze zemědělské půdy 
z pozemků  na jižní straně katastru obce. V rámci přijatých agrotechnických opatření pro tyto ohrožené 
pozemky je nynější stav stabilizovaný. Obec na své náklady pročistila ohrožené části veřejné 
kanalizace a část pozemků je zatravněna a část je obdělávána, tak aby byla zachována úrodnosti 
půdy, minimalizovala se  ztráta půdy a ochránila se maximální retenční schopnost dotčeného území, 
jak extravilánu, tak i intravilánu obce a komunikací. Protierozní ochrana přispívá k ekologické 
rovnováze v krajině a příznivě ovlivňuje její přírodní, estetické a kulturní hodnoty. 

Protierozní ochrana se navrhuje jako soubor opatření organizačních, agrotechnických a technických 
opatření. Protierozní ochranu a opatření je nejvhodnější řešit jako součást komplexních pozemkových 
úprav, popřípadě spolu s vodohospodářskými opatřeními a krajinnými úpravami.  

Agrotechnické úpravy - protierozní faktor, který je nejlépe ovlivnitelný (způsob orby, střídání plodin, 
předělovitost prostranství aj.orba převážně po vrstevnicích a střídání plodin) se odrazil na nynější 
stabilní funkčnosti veřejné kanalizační sítě.    

V rámci technických opatření pro ohroženou lokalitu jsou zakresleny trasy odvodňovacích příkopů, 
které ústí do dvou přítoků Měrotínského potoka (lokalita Parduska, Na Nivách, U boží muky), dále do 
přítoku Hradečky (lokalita Nad horou, U Šuminy) a do nivy Měrotínského potoka resp. Hádka (lokalita 
Na kopci, Na mokřinách). 

Dle výpočtu vodní eroze Urbanistická studie Měrotín 1998 jsou navrženy plochy určené na zatravnění.  

Dané skutečnosti musí být v souladu se zákonem č. 231/99 Sb. o ochraně ZPF, který mimo jiné uvádí, 
že hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci  nebo nájemci pozemků  tak, aby 
nepoškozovali okolní pozemky. Dále zákon č. 245/2001 zákon o vodách říká, že nesmí docházet 
k porušování práv a právem chráněných zájmů jiných, k němuž může dojít např. soustřeďováním 
povrchové vody na pozemku a jejich odváděním tak, že podmáčí sousední pozemky nebo stavby. 

Uplatněnými opatřeními – technickými i agrotechnickými se dosáhlo zajištění nezhoršení odtokových 
poměrů v jižní části katastru obce. 

G. 6. Vodoteče 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Obcí Měrotín protéká recipient  Měrotínský potok (Hádka), který má svůj počátek nad obcí, a odvádí 
ve větší míře balastní a extravilánové vody z území nad obcí Měrotín. Přes zastavěnou část obce je 
tento tok zatrubněn, železobetonové trouby DN 800 – 1000, když na začátku potrubí je částečně 
osazena horská vpusť. Vzhledem ke spádovým poměrům tohoto zatrubnění, je nutné mít zvýšenou 
pozornost na zanášení, a provádět pravidelnou kontrolu a pročišťování, anebo provést rekonstrukci. 
Pod obcí protéká tento recipient údolíčkem, které v období zvýšených průtoků bývá celé zaplavené. 
Potok Hádka je pravostranným přítokem Mlýnského potoka (katastr obce Sobáčov). Recipient  - 
Měrotínský potok (Hádka) je ve správě Povodí Moravy a.s. , Závod Horní Morava, provoz Olomouc, 
U dětského domova 263, 772 11 Olomouc.  Na západní hranici katastru obce protéká drobná vodoteč 
Hradečka. 

NÁVRH 

Na základě požadavků dotčených organizací t.j. 

Lesy ČR s.p. OST Frýdek - Místek, pracoviště Krnov ze dne 2.12.1998 (dotčenou oblastí protéká 
pravobřežní přítok Mlýnského potoka ČHP 4-10-3-010, který není ve správě této organizace). 

které byly požádány o sdělení svých zájmů a zařízení v řešeném katastru, se neuvažuje s žádnou 
novou investicí v této oblasti.  

Pouze část trasy zatrubněného Měrotínského potoka bude nutno při respektování platných ČSN 
v návaznosti na projekt k územnímu řízení rekonstruovat. Stávající uložení potrubí včetně navazujícího 
zásypu a situování ostatních inž. sítí je nevyhovující a v některých místech hrozí ohrožení funkčnosti 
těchto zařízení. 
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PODKLADY 

Stanoviska DOSS viz. navazující kapitoly.  

Vyjádření-Povodí Moravy , s.p. , provoz Olomouc ze dne 26.3.2003, 

Vyjádření-Povodí Moravy s.p., Brno. ze dne 3.6.2003 

Kapitola Vodní hospodářství -  Odkanalizování území. 

Místní šetření a projednání s DOSS 11-12/98, r.2003-2004. 

G. 7. Inundace 

Inundace stávajících recipientů není stanovena ani požadována v rámci projednávání . Na základě 
požadavku Povodí Moravy a.s. (r.1998) je ve výkresové části zakresleno inundační území. Dle 
vyjádření Povodí Moravy a.s. , r.2003 záplavové území není požadováno. 

G. 8. Vodní nádrže 

V obci Měrotín nejsou v současné době žádné otevřené nádrže. Původní rybník pod objektem kravína 
byl přeměněn na uzavřenou požární nádrž. 

G. 9. Závlahy 

V zájmovém území není evidováno a tudíž ani provozováno žádné závlahové zařízení. 

G. 10. Odvodnění 

Na základě vyjádření SMS - ÚP jsou na katastru obce odvodněny pozemky z roku 1973 a 1976, které 
byly předány do majetku dnešního ZD Haňovice. Toto zařízení je zakresleno ve výkresu č.6a. Při 
návrhu inženýrských sítí bude toto území respektováno. 

G. 11. Ochranná pásma 

Ochranné pásmo kanalizace – do průměru 500 mm včetně, 1,50 m, u průměru nad 500 mm 2,50 m 
na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Ochranné pásmo vodovodu -  do průměru 500 mm včetně, 1,50 m, u průměru nad 500 mm 2,50 m 
na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Pozemky sousedící s korytem vodních toků 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to 
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

G. 12. Zásobování elektrickou energií 

STÁVAJÍCÍ STAV 

NADŘAZENÁ ENERGETICKÁ SÍŤ 

Síť 400 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení 400 kV. 

Síť 220 kV: 
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V řešeném území se nenachází zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť 110 kV: 

Katastrem obce neprochází  vedení velmi vysokého napětí 110 kV. 

SÍŤ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - VN. 

Území obce Měrotín je v současné době napájeno z odbočky venkovního vedení VN č.83 s napěťovou 
hladinou  22 kV, 50Hz, stř. 3 x 35 AlFe 6.  Odbočky VN jsou  uloženy na betonových  sloupech 
jednoduchých a dvojitých. Odbočky napájí dvě distribuční stožárové trafostanice ( typ sloupová 250 ) 
DTS3798 a DTS3799. Délka vedení 869,5 m. 

Vedení je chráněno ochranným pásmem, které je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 7 m měřené kolmo na vedení od krajního vodiče. 

tab. 24  Transformační stanice 22/0,4 kV 

OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ, NÁZEV TYP VÝKON (kVA) 

   INSTALOVANÝ TYPOVÝ 

DTS3798    Měrotín, DTS3798, u kostela      D 250 kVA                           160 250 

DTS3799    Měrotín, DTS3799, náves  D 250 kVA  160 250 

 

Trafostanice současným potřebám příkonu vyhovují. Distribuční síť v obci je napájená z obou 
trafostanic.Trafostanice TR2 je plně vytížena.  

 
DISTRIBUČNÍ SÍŤ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - NN 

Rozvody nízkého napětí 4 x 400/230 V jsou vesměs venkovního provedení vodiči, 4x25+16, 4x35+16, 
3x50+35,  na betonových sloupech podél komunikací. Odtud jsou závěsnými kabely  4x16+16 
napojeny přes střešníky jednotlivé rodinné domy. Ukončení kabelů venkovního vedení v pojistkových 
skříních SIL na jednotlivých objektech. Nově postavené domy jsou napojeny z venkovního vedení  přes 
kabelový svod kabelem v zemi ukončeným na fasádě v přípojkové skříni.   Mechanický i přenosový 
stav sítě na sloupech je dobrý a vyhovující. Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje.  

Síť NN je prakticky na 100 % vytížena. Další požadavky na zvýšení příkonu musí být řešeny s ohledem 
na zachování kvality dodávané energie stávajícím odběratelům. 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
na obě jeho strany. 

a/ u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

pro vodiče bez izolace   7 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení je po obou stranách krajního kabelu 

a/ u napětí do 110 kV včetně   1 m 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti  

a/ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně na 1 kV a menším jak 52 kV na 

úroveň nízkého napětí 7m, 

 

b/ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV  a menší než 52 

kV na úroveň nízkého napětí 2m, 
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Stávající veřejné osvětlení obce sleduje trasy distribučních rozvodů NN. Vesměs se jedná 
o raménková svítidla, která jsou umístěna na podpěrných bodech sítě NN spolu s vedením NN. 
Veřejné osvětlení je napojeno z pilíře umístěného v blízkosti trafostanice DTS 3799 kabelem AYKY 
4x35. Rozvody na sloupech kabelem AYKY 4x25+16 Osvětlení je v dobrém stavu. 

NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

NADŘAZENÁ ENERGETICKÁ SÍŤ 

V návrhovém období zůstanou zachovány trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní. 

BILANCE ELEKTRICKÉHO PŘÍKONU PRO NÁVRHOVÉ OBDOBÍ: 

Základním údajem pro návrh distribučního systému obce je stanovení soudobého maximálního 
zatížení. Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době 
předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, 
spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech. 

Podíl bytového fondu : 

Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů 
a průmyslové sféry tj. elektřina a plyn (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy 
o stupeň elektrizace "B", kde se elektrická energie používá jen ke svícení a pro běžné 
elektrospotřebiče spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto 
spotřebiče uvažovat i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby 
aj.), které jsou energeticky náročnější. Pro stanovení maximálního výpočtového zatížení je počítáno 
s hlavním předřazeným jističem v rozvaděči měření In=3x25 A. 

Podíl občanské vybavenosti a průmyslové sféry 

Pro potřeby průmyslové sféry a občanské vybavenosti se uvažuje se stávajícími hodnotami odběru 
el. energie bez nároků na distribuční trafostanice v obci a síť NN. 

Sport a rekreace 

Pro sport a rekreaci se hodnota nárůstu příkonu neuvažuje. 

Celková bilance elektrické energie: 

lokalita B1  7   RD    

lokalita B2  1   RD    

lokalita B3  4   RD    

lokalita B4  7   RD    

celkem:  19 RD 

 

Stanovení výpočtového zatížení dle ČSN 33 2130: 

Byty jsou uvažovány kategorie 4-5, stupeň elektrizace B. 

 

Výpočtové zatížení Pp=Suma/1-n/ Pb.ßn = 19x8,8x0,38 = 64 kW 

kde Pb=8,8 kW, 

n=19 RD, 

ß=0,38 pro 19 RD 

 

Soudobý příkon   Pp = 64  kW 
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Z hlediska zásobování elektrickou energií dochází k největší koncentraci odběru v lokalitě B1 /7RD/ 
a v lokalitě B4 /7RD/. Ostatní lokality jsou přičleněny k těmto výše uvedeným nebo budou napájeny ze 
stávající distribuční sítě NN.  

Lokalita B1: 

Napájení navrženo nadzemním izolovaným vedením AES 4x95 po stávajících podpěrách vedení NN 
z trafostanice DTS 3798. Jednotlivé RD budou připojeny kabelovými rozvody v zemi smyčkou po obou 
stranách zástavby. Stožárová trafostanice bude přezbrojena transformátorem 250 kVA. 

 

Lokalita B2: 

Napojení RD je uvažováno ze stávající distribuční sítě samostatnou kabelovou přípojkou. 

Lokalita B3: 

Napájení navrženo nadzemním izolovaným vedením AES 4x95 po stávajících podpěrách vedení NN 
z trafostanice DTS 3799. Jednotlivé RD budou připojeny kabelovými rozvody v zemi smyčkou 
po přilehlé straně zástavby. Stožárová trafostanice bude přezbrojena transformátorem 250 kVA. 

Lokalita B4: 

Napájení navrženo nadzemním izolovaným vedením AES 4x95 po stávajících podpěrách vedení NN 
z trafostanice DTS 3798. Jednotlivé RD budou připojeny kabelovými rozvody v zemi smyčkou 
po přilehlé straně zástavby. Stožárová trafostanice bude přezbrojena transformátorem 250 kVA. 

Veřejné osvětlení 

Stávající venkovní osvětlení bez úprav bude použito pro lokality B2. 

V ostatních lokalitách zejména B1, B3 a B4 je nutno vybudovat nové veřejné osvětlení instalováno na 
stožárech 4-5 m, napájených kabelem v zemi, v souběhu s ostatními energetickými sítěmi. 
Po provedení kabelizace vedení NN se instalují nové stožáry veřejného osvětlení. 

Závěr 

Mechanický i přenosový stav distribuční sítě NN je dobrý. Současným potřebám odběrů síť NN 
vyhovuje.  

Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou (zák. 458/2000 Sb. 
a vyhl. 169/95 Sb.  ve znění vyhl. 196/96 Sb.). Z energetického hlediska se pro návrhové období 
uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů a průmyslové sféry tj. elektřina a plyn (topení, 
vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy o stupeň elektrizace "B", kde se el.energie používá 
jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno 
mezi takovéto spotřebiče uvažovat i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, 
mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky náročnější. 

Veřejné osvětlení současným potřebám vyhovuje. 

PODKLADY 

Mapové podklady v měřítku 1 : 2880, 1 : 2000, 1 : 1000. 

Síť VN, NN, VO v obci Měrotín - SME RZ  

Trasy místních telefonních kabelů – zakreslení na místě samém. 

Vyjádření dotčených orgánů. 

Průzkum na místě samém. 
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G. 13. Spoje 

STÁVAJÍCÍ STAV 

DÁLKOVÉ KABELY 

Katastrem prochází dálkový optický kabel. 

MTS 

MTS v obci je provedena nově kabelovým vedením v zemi. Kabely jsou vedeny po jedné, místy po 
obou stranách ulic,  přípojky do každého objektu převážně venkovním vedením uloženým na sloupech 
vedení NN a VO. V obci je jeden veřejný telefonní automat. Vzhledem k uvažované zástavbě se je 
vhodné doplnit o jeden veřejný telefonní automat umístěný v blízkosti OÚ. Pro obec je přívod  zemním 
kabelem, ze kterého jsou provedeny, přes účastnické rozvaděče, telefonní přípojky. 

MÍSTNÍ ROZHLAS 

V obci je v současné době proveden rozvod místního rozhlasu venkovním vedením, které je upevněno 
na podpěrných bodech venkovního vedení NN. Reproduktory MR jsou umístěny na  sloupech vedení 
NN a VO tak, aby byla pokryta celá obec. Ústředna MR je umístěna v objektu obecního úřadu. 

DISTRBUCE TELEVIZNÍHO SIGNÁLU 

V řešeném území je zajištěna následujícími TV vysílači : 

Jeseník - Praděd pracujícím na 36.k. (ČT1), 50.k. (ČT2) a 53.k. (NOVA) 

TV Nový Jičín - Veselecký kopec pracujícím na 34.k. (ČT 1) 

TV Brno - Kojál pracujícím na 9.k.(NOVA), 29.k.(ČZ 1) a 46 k. (ČT 2) 

 

NÁVRH  

DÁLKOVÉ KABELY 

V severní části katastru prochází dálkový optický kabel.  

MTS 

V území, které je připravováno pro novou výstavbu je třeba rezervovat prostor pro pokládku 
telefonních sítí ( přednostně zelené pásy a nezpevněný prostor). Případné rozšíření telefonní sítě 
zajišťuje SPT TELECOM na vlastní náklady.  V souvislosti s nárůstem kapacity telefonních linek je  
informován ČESKÝ TELECOM a.s. Olomouc, který je kompetentní řešit požadavky na zvýšení 
kapacity v rámci své investiční činnosti. Pro plánovaný nárůst 19 RD bude nutno zajistit kapacitu 
25 telefonních linek při koeficientu 1,3 linek na 1 RD. 

MÍSTNÍ ROZHLAS 

Do nových lokalit, které nejsou akusticky pokryty stávajícím rozhlasem bude napojena síť MR ze 
stávajícího rozvodu. Rozvod MR bude zakabelizován v souběhu se sítí NN a VO. Reproduktory budou 
instalovány na sloupech VO. 

ZÁVĚR 

V současné době probíhá z hlediska telekomunikací i místního rozhlasu zajištění těchto služeb bez 
problémů. Pro návrhové lokality se provedou nové rozvody dle potřeby obyvatelstva. 

Podklady 

Místní rozhlas - na místě samém. 

Vyjádření dotčených orgánů státní správy. 
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G. 14. Plynofikace 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V katastru obce Měrotín se nacházejí VTL plynovody: č. 642 080 DN 500 Olomouc Mohelnice, č. 643 
003  DN 350 Křelov-Palonín, č. 642 075 DN 100 Měrotín CVH. 

V obci Měrotín byla provedena plynofikace v tlakové hladině do 300 kPa - středotlaký s hlavními 
rozvody dimenze PE 63 a 50 . Přívod STL plynovodu je proveden z regulační stanice Hradečná  

NÁVRH 

Pro navrhované lokality budou provedeny nové rozvody plynovodního potrubí lPE 50 dle jejich 
umístění. Napojení bude provedeno ze stávajícího STL rozvodu provedeného v obci.  

Pro lokalitu  B1 - předpokládá se vybudování nové větve lPE 50  délky 138m napojené ze stávající 
plynovodní větve  z jihovýchodního rohu lokality. 

Pro lokalitu  B2 – zásobování plynem se předpokládá vybudováním plynovodní přípojky ze stávajícího 
plynovodu vedeného po jižní straně navržené lokality.. 

Pro lokalitu B3 - zásobování plynem se předpokládá vybudováním plynovodních přípojek ze 
stávajiícího plynovodu vedeného po jižní straně navržené lokality.. 

Pro lokalitu  B4 - předpokládá se vybudování nové větve lPE 50  délky 215m napojené ze stávající DN 
63 z jihovýchodního rohu lokality v prostoru křižovatky výjezdu z obce směr Mladeč. 

 

Lokalita B1                        7 RD 

Lokalita B2      1 RD 

Lokalita B3     max.  4 RD 

Lokalita B4           max.   7 RD 

Celkem bytových jednotek max. 19 RD    

Požadovaná potřeba zemního plynu: 

Kategorie C odběr obyvatelstvo stávající RD a b.j.   98 x 2,4 = 236 m
3
/h

 

Kategorie C odběr obyvatelstvo návrh  RD   19 x 2,4 =   46 m
3
/h 

 

tab. 25  Odběr maloodběratelů ( převzato z generelu firmy AGP Olomouc pro realizací plynovodu Měrotín)  

Popis odběratele Hodinové maximum (m
3
. hod

-1
) Roční maximum (1000 m

3
. rok

-1
) 

obecní úřad 3 6 

Fara 4 7 

Potraviny 3 6 

Pohostinství 4 7 

Sokolovna 6 12 

Zdravotní středisko 4 7 

Autodílna 8 18 

Hasičský zbrojnice 3 6 

bývalý kravín 15 29 

zemědělská farma 8 15 

Celkem 58 m
3
. hod

-1
 113 000 m

3
. rok

-1
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ODBĚR VELKOODBĚRATELŮ 

žádný 

Celková potřeba zemního plynu:   236+46+58=340 m
3
/hod. 

 

tab. 26  Roční potřeba zemního plynu 

Odběr kategorie Výpočet Výsledek 

Obyvatelé C 117 x 3 500 m
3
. rok

-1
 409 500 m

3
. rok

-1
 

Maloodběratelé 113 000 m
3
. rok

-1
 113 000 m

3
. rok

-1
 

Velkoodběratelé  0 m
3
. rok

-1
 0 m

3
. rok

-1
 

Celkem roční potřeba  522 500 m
3
. rok

-1
 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Rozvod zemního plynu je po obci proveden na bázi STL plynovodu z materiálu PE v dimenzích  63 
a 50 z materiálu SDR 11 - TŘ dle ISO S  5. 

Vlastní rozvody jsou navrženy dle ČSN 3864 13, 7360 05  a TPG 702 01. 

Veškeré navržené rozvody budou napojeny na stávající rozvodnou síť v obci, napojení bude 
provedeno osazením odbočných tvarovek respektive navrtávacími pasy. V místě křížení 
s komunikacemi bude plynovodní potrubí opatřeno chránícím potrubím včetně potřebného technického 
opatření. 

ZÁVĚR 

Zásobování obyvatelstva plynem je v současné době bezproblémové a není třeba v této věci provádět 
další opatření. V případě rozšíření zástavby je možné provést napojení ze stávajících rozvodů. 

PODKLADY 

pro návrh územního plánu Měrotín zpracovaný  1998 

- Stávající zpracované generely firma AGP Olomouc. 

- Jednání s SmP a.s. Ostrava 11-12/98. 

- Místní šetření a projednání s DOSS 11-12/98. 

- Platné ČSN, THP ukazatele, platné a související ČSN 7360 05, 3864 10, 3864 17, 3864 13, zákon 
458/2000 Sb. 

pro návrh zadání územního plánu obce Měrotín  

- Vyjádření  SmP a.s. Ostrava , v Olomouci dne 21.5 2003, Ing. Spurný  

- Předaná digitální data  tras plynovodů formou i-mailu   Mfoldynova@smpas.cz  dne 3.7.2003 

- Stanovisko –územní plán obce Měrotín – vyjádření k návrhu tras plynovodů pro nově navržené 
obytné lokality B1-4, ze dne 8.9.2004-vydal  Ing. Spurný  SmP a.s. Ostrava, provoz Olomouc 

OCHRANNÁ PÁSMA  

zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

mailto:Mfoldynova@smpas.cz
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Bezpečností pásmo VTL 

Na katastru obce se nachází  VTL plynovod.  Velikost tohoto pásma činí 40 a 15 m dle dimenze 
potrubí. VTL do DN 100 15 m 

 do DN 250 20 m 

 nad DN 250 40 m 

Ochranná pásma plynovodů  

Ochranné pásmo STL rozvodu v obci činí dle zák. č. 458/2000 1 m na obě strany od půdorysu potrubí, 
u technologických objektů pak 4 m na všechny strany od půdorysu. 

STL  1 m 

VTL do DN 200 4 m 

 DN 200 – 500 8 m 

 nad 500 12 m 

technická zařízení  4 m 

G. 15. Zásobování teplem 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 
elektrické energie. Lokální vytápění rodinných domů je řešeno individuálními kotli. Objekty občanské 
vybavenosti a podnikatelských aktivit mají samostatné kotelny. 

G. 16. Nakládání s odpady 

Zákon č.185/2001 Sb.ve znění zákona 275/2002 Sb. o odpadech, stanovuje povinnosti právnických 
a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje 
mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. 

Nakládání s komunálním odpadem v Měrotíně je upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze platných 
zákonných předpisů. Kromě běžného svozu komunálního odpadu organizuje obce separovaný sběr 
plastů, železa, skla, a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V Měrotíně  se s výstavbou 
ekologického dvora neuvažuje.  

Odvoz tuhého komunálního odpadu je zajištěn mimo řešené území a toto řešení bude preferováno 
i nadále. Na řešeném území skládky nejsou navrhovány.  

H.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání 

ložisek nerostů a ploch pro jeho technické 

zajištění 

Na katastru je evidováno v souladu s § 29, ods. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění výhradní ložisko vysokoprocentního vápence 
a dobývací prostor Měrotín ev.č. 6/0289, která je stanoven pro organizaci Vápenka Vitoul s.r.o., se 
sídlem v Měrotíně. Místní název - Skalka. Těží se zde vyhrazený nerost -- vysokoprocentní vápenec, 
kapacita 100 tisíc tun vápence ročně. 

 



MĚROTÍN 58 

I.  Návrh místního územního systému ekologické 

stability 

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází  z předpokladu, že je třeba od sebe 
vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů a současně je 
nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná přirozená stanoviště 
společenstev, pro dané území charakteristických.  

V zákoně č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém 
ekologické stability, který je tvořen sítí biocenter, biokoridorů a soustavou interakčních prvků. 

Prováděcí vyhl.č.395/1992 Sb.k zákonu č.114/1992 Sb. definuje:  

biocentrum - jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

biokoridor - jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů  trvalou dlouhodobou 
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
ostatních částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Často plní i  funkci 
protierozní, krajinotvornou a estetickou. 

Generel ÚSES byl pro řešené území zpracován  Ing.J. Humplíkem v roce 1994. Západním okrajem 
katastru Měrotína prochází trasa ÚSES regionálního významu, regionální biokoridor RK 1427 se 
dvěma biocentry místního významu. Lokalizace těchto prvků byla v měřítku 1:2000 zpřesněna. Trasa 
minimálně 40 metrů širokého regionálního biokoridoru je mezi místními biocentry č.1 Geologické 
varhany a č. 2  U Šuminy  vedena převážně po zalesněných svazích a méně kulturními loukami v nivě. 

Dle územně-technického podkladu MMR  ČR a MŽP ČR z roku 1996 je zájmovým územím veden 
nadregionální biokoridor  K  132 reprezentující  mezofilní hájový  typ přírodních společenstev.  Tento 
významný biokoridor  nebyl v dokumentaci Generel ÚSES zohledněn. Po zpřesnění plánu ÚSES 
prochází tento biokoridor po východním okraji území částečně již na území k.ú. Sobáčov a přes 
severovhýchodní cíp řešeného území k regionálnímu biocentru RBC 269 Třesín. Jsou na něm nově 
navržena místní biocentra LBC 3 Hádky a LBC 4 Skalka. V úseku jižně od LBC Hádky je změněn řád 
biokoridoru z lokálního na nadregionální, severně od LBC Hádky je tento  nadregionální biokoridor 
nově navržen na zemědělsky využívaných plochách.  

 

 

tab. 27  Přehled prvků územního systému ekologické stability krajiny: 

Pořadové číslo: 1 

Název: LBC 1 Geologické varhany 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum v trase regionálního biokoridoru, převážně 
funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,     2 D 3,   2 B/C 4 

Prostorové parametry:  výměra 5,6 ha  

Současný stav společenstev: zarůstající opuštěný lom s geologickým a geomorfologickým krasovým 
útvarem (přírodní památka Geologické varhany), ke kterému přiléhá pastvina s teplo a suchomilnou 
květenou, na svazích Z expozice lesní porost, v nivě polokulturní louky. 

Stupeň ekologické stability:  3-4 

Znehodnocení: pastvina zarůstá keři, ohroženo černými skládkami 

Návrh opatření: v lesním porostu přeměnit pařezinu na nepravou kmenovinu, při výchově i obnově 
podporovat  přirozenou dřevinnou skladbu. Pastvinu extenzivně kosit, aby nezarůstala keři, louky 
v nivě nehnojit a pravidelně kosit. Uchovat přírodní památku Geologické varhany. 
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Cílová společenstva: mozaika lesních a travinobylinných společenstev  

 

Pořadové číslo: 2 

Název: LBC 2 U Šuminy 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum v trase regionálního biokoridoru, převážně 
funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,    2 B/C 4,      3 B 3 

Prostorové parametry: výměra 6 ha 

Současný stav společenstev: neregulovaný tok Hradečky s břehovými porosty vrb, olší a dubů, 
v úzké nivě vlhké louky. Na prudkých svazích lesní porosty - dubová a habrová pařezina s příměsí 
buku, modřínu a borovice 

Stupeň ekologické stability: 3-4 

Znehodnocení: nekosené vlhké louky postupně zarůstají ruderálními druhy a nálety dřevin, v lesním 
porostu je místy značná příměs stanovištně nevhodných jehličnatých dřevin, v severním okraji 
biocentra vtroušen i  expanzivní akát. 

Návrh opatření: opět extenzivně udržovat louky, v lesním porostu podporovat při výchově i obnově 
přirozenou druhovou skladbu. 

Cílová společenstva: lesní, v nivě společenstva vlhkých luk  

 

 

 

Pořadové číslo: 3 

Název: LBC 3 Hádky  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru, 
převážně funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,    2 B/C 4,      3 B 3 

Prostorové parametry: výměra 4,5 ha 

Současný stav společenstev: malý vodní tok v údolí s výraznou úzkou nivou, oboustranný 
doprovodný porost dřevin s pestrou  druhovou skladbou, místy polokulturní až přírodě blízké luční 
porosty. Z druhů převažuje jasan ztepilý, olše lepkavá a vrby (bílá a křehká), hojnou příměs tvoří dub 
letní, habr, místy topol osika, javor mléč, javor babyka a jilm. V keřovém patře hojně zastoupena líska, 
bez černý, svída krvavá a růže šípková. Mohutný dub letní napadený ochmetem, který je součástí 
doprovodného porostu toku SV od obce. 

Stupeň ekologické stability: 3-4 

Znehodnocení: okrajová ruderalizace, zarůstání nekosených luk ruderálními druhy a nálety dřevin, 
místy narušení břehových porostů  

Návrh opatření: opět extenzivně udržovat louky, v břehových porostech podporovat při výchově 
i obnově přirozenou druhovou skladbu. 

Cílová společenstva: břehové porosty, lesní porosty, v nivě společenstva vlhkých luk  
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Pořadové číslo: 4 

Název: LBC 4 Skalka  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru, 
převážně funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,   3 B 3 

Prostorové parametry: výměra  5 ha 

Současný stav společenstev: Zalesněná vyvýšenina Skalka (335 m n. m.) v těsné blízkosti 
vápencového lomu. Lesní porost tvoří habrová pařezina s dubem a lípou, přecházející v pestrá 
ekotonová společenstva - cennější lokalita travinobylinných společenstev s výskytem teplomilných 
chráněných a ohrožených druhů rostlin.   

Stupeň ekologické stability: 3-4 

Znehodnocení: změny druhové skladby lesních porostů, na okraji je vtroušen i  expanzivní akát, 
bylinné porosty na okraji jsou ohroženy postupující těžbou.    

Návrh opatření: zachování bylinných porostů na okraji, v lesním porostu podporovat při výchově 
i obnově přirozenou druhovou skladbu. 

Cílová společenstva: lesní, bylinné lemy   

 

 

Pořadové číslo: 5 

Název: RBK 1 (RK 1427) 

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biokoridor převážně funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,  2 B/C 4 

Prostorové parametry: délka 700 metrů, šířka lesního společenstva 40 metrů 

Současný stav společenstev: tok Hradečky s břehovým porostem pestré druhové skladby místy 
lemován vlhkými loukami. Na svazích lesní porosty tvořené většinou dubovými a habrovými 
pařezinami. 

Stupeň ekologické stability: 3-4 

Znehodnocení: bez zjevných negativních vlivů 

Návrh opatření: udržet současnou druhovou diverzitu lesních i břehových porostů 

Cílová společenstva: lesní 

 

Pořadové číslo: 6 

Název: RBK 2 (RK 1427) 

Funkční typ a biogeografický význam: regionální biokoridor převážně funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,     2 B/C 4,     3 B 3 

Prostorové parametry: délka 330 metrů, šířka lesního společenstva 40 metrů 

Současný stav společenstev: lesní porosty na prudkých svazích i v nivě Hradečky, na levém břehu 
je součástí koridoru extenzivní pastvina.   

Stupeň ekologické stability: 3-4 

Znehodnocení: příměs stanovištně nepůvodních jehličnatých dřevin 

Návrh opatření: obnovními a pěstebními zásahy  podporovat přírodě blízkou dřevinou skladbu 

Cílová společenstva: lesní 
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Pořadové číslo: 7 

Název: NRBK 1 (K 132) 

Funkční typ a biogeografický význam: nadregionální biokoridor převážně funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,     2 B/C 4,     3 B 3 

Prostorové parametry: délka 450 metrů v k.ú. Měrotín, šířka lesního společenstva 40 metrů 

Současný stav společenstev: malý vodní tok ve stržovitém zářezu, na oboustranný doprovodný 
porost dřevin s pestrou  druhovou skladbou navazují přírodě blízké luční porosty. Jedná se o souvislé 
porosty mohutných stromů s keřovým okrajem, z druhů převažuje jasan ztepilý, olše lepkavá a vrby 
(bílá a křehká), hojnou příměs tvoří dub letní, habr, místy topol osika, javor mléč, javor babyka a jilm. 
V keřovém patře hojně zastoupena líska, bez černý, svída krvavá a růže šípková.  

Stupeň ekologické stability: 4 

Znehodnocení: okrajová ruderalizace, místy narušení břehových porostů  

Návrh opatření: obnovními a pěstebními zásahy  podporovat přírodě blízkou dřevinou skladbu 

Cílová společenstva: břehové porosty a lesní společenstva 

 

 

Pořadové číslo: 8 

Název: NRBK 2 (K 132) 

Funkční typ a biogeografický význam: nadregionální biokoridor převážně funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,   3 B 3 

Prostorové parametry: délka 400 metrů, šířka lesního společenstva 40 metrů 

Současný stav společenstev: zemědělsky využívané plochy – převažuje orná půda, meze 
s bylinnými porosty a místy s keři  

Stupeň ekologické stability: 1-3 

Znehodnocení: ruderalizace  

Návrh opatření: výsadba dřevin podle druhové skladby STG  

Cílová společenstva: lesní 

 

Pořadové číslo: 9 

Název: NRBK 3 (K 132) 

Funkční typ a biogeografický význam: nadregionální biokoridor převážně funkční 

Geobiocenologická typizace: 2 B 3,  3 B 3 

Prostorové parametry: délka 250 metrů v k.ú. Měrotín, šířka lesního společenstva 40 metrů 

Současný stav společenstev: zemědělsky využívané plochy – převažuje orná půda  

Stupeň ekologické stability: 1 

Znehodnocení: -   

Návrh opatření: výsadba dřevin podle druhové skladby STG  

Cílová společenstva: lesní 
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Pořadové číslo: 10 

Název: LBK 1  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor převážně funkční 

Geobiocenologická typizace:   2 B/C 4,     3 B 3 

Prostorové parametry: délka 100 metrů v k.ú. Měrotín,  šířka lesního společenstva 15 metrů 

Současný stav společenstev: lesní porosty na svazích údolí malého vodního toku, břehové porosty 
podél vodního toku.    

Stupeň ekologické stability: 3-4 

Znehodnocení: příměs stanovištně nepůvodních jehličnatých dřevin, okrajová ruderalizace 

Návrh opatření: obnovními a pěstebními zásahy  podporovat přírodě blízkou dřevinou skladbu lesních 
porostů, zachování a obnova břehových porostů  

Cílová společenstva: lesní porosty, břehové porosty 
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J.  Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 

a asanačních úprav 

V této části textu jsou závazně vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 29 zák. č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejně 
prospěšné stavby lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou graficky vymezeny ve výkresu č. 5. Zařazení těchto staveb 
musí schválit Zastupitelstvo obce. 

SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

1. místní komunikace a parkoviště v lokalitě B1, pozemky p.č.262/1, 262/4 

2. místní komunikace k lokalitě B3,  pozemky p.č. 535 

3. místní komunikace za kostelem pozemky p.č. 521/2,  

4. účelová komunikace k čistírně odpadních vod pozemek p.č. 388, 386, 385,  

5. chodník k lokalitě B1, pozemek p.č. 517/1 

6. chodník ke hřbitovu, pozemek p.č. 552, 343/10  

7. parkoviště za kostelem pozemky p.č. 328/1  

8. parkoviště v lokalitě B1 pozemek p.č. 262/4  

9. parkoviště pod Parduskou pozemek p.č. 120/1 

10. příváděcí vodovodní řad z obce Hradečná,  pozemky p.č. 316/2, 319/2, 521/2 

11. vodovodní řad v obci 

12. čistírna odpadních vod a přívodní kanalizační řad  

13. kanalizační stoka S4, S2–5, S2-6, S5 

14. čerpací stanice odpadních vod a výtlačný řad odpadních vod 

15. stoka dešťové kanalizace 

16. plynovodní přípojka pro lokalitu B1 a B4 

PŘEHLED OBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K ASANACI 

V územním plánu nejsou navrženy asanační úpravy. 

K.  Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Návrh řešení požadavků civilní obrany v rámci územního plánu obce Měrotín je zpracován v souladu 
s § 20 vyhlášky MV č.380/2002 Sb.  

A) OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ  

Průlomová vlna obci hrozí.  

B) ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Zóna havarijního plánování nebyla v obci vyhlášena. 

 

C) UKRYTÍ OBYVATEL V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
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Obec nemá zpracovaný plán ukrytí obyvatelstva. Ukrytí obyvatel bude zajištěno v provizorních úkrytech 
– sklepech. Pro 1 ukrývanou osobu je nutno počítat dle příručky: (tzv. úkryty PRÚ – BS) 1,5 m

2
 na 

jednotlivou osobu. 

 

tab. 28  Bilance potřebných ploch pro ukrytí obyvatelstva - stav 

Počet obyvatel Požadovaná plocha Stávající stav 

295 442,5 m
2
 cca 150, 0 m

2
 

 

tab. 29  Bilance potřebných ploch pro ukrytí obyvatelstva - návrh 

Lokalita Počet RD  Počet obyvatel Požadovaná plocha Poloha 

B1 7 21 31,5 nápojný bod na silnici III/37310 Savín 

– Měrotín, většina lokality mimo 

důležitou dopravní trasu 

B2 1 3 4,5 mimo důležitou dopravní trasu 

B3 max. 4 12 18 mimo důležitou dopravní trasu 

B4 max. 7 21 31,5 nápojný bod na silnici III/37310 Savín 

– Měrotín, 

Celkem 19 66 85,5  

 

Návrh zástavby na nových plochách vychází z předpisů CO. Umístění navržených místních 
komunikací zajišťuje jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby ve smyslu vzorce: 
[(V1 + V2 ) : 2] ´+ 6 m, kde V1 + V2 je průměrná výška budov pro střešní římsu v m. 

LOKALITA B1 

(V1 + V2) : 2  + 6 m 

(8 + 8) : 2 + 6 m   =   14 m 

Pro lokalitu B1 je požadovaná šířka ulice pro nezavalitelnost 14 m. Nově navrhované objekty budou 

podsklepeny. 

LOKALITA B2  

Dostavba proluky, nebilancováno. 

LOKALITA B3, B4 

(V1 + V2) : 2  + 6 m 

(7 + 7) : 2 + 3 m   =   10 m 

Jednostranně obestavěná ulice v obou variantách. Odpovídá požadavkům na nezavalitelnost. 

Navrhované objekty budou podsklepeny. 

 

Ve všech nově navržených lokalitách je zabezpečena nezavalitelnost ulice a ukrytí obyvatel v případě 

ohrožení.  

D) EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ  

V případě nutné evakuace směrem na území obce je možné zajistit nouzové ubytování osob v objektu 
obecního úřadu.  
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V případě nutné evakuace směrem mimo obec je možné ubytování v okolních obcích zejména  
v Litovli.  

E) SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY. 

Skladování materiálu CO je řešeno centrálně v rámci kraje mimo území obce. 

F) VYVEZENÍ A SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
A ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ  

Na katastru obce se neskladují nebezpečné látky.  

G) PLOCHY POTŘEBNÉ PRO ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE, PRO 
ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE, VZNIKLÝCH PŘI 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.  

Na území obce se předpokládá jako možné riziko mimořádné události automobilový provoz na silnici 
III/37310 Savín - Měrotín. Zvláštní plochy nebudou vyhrazeny. Zdravotní zabezpečení obyvatelstva za 
krizových situací a při mimořádných událostech je v Litovli a v Olomouci.   

H) OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ  

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky. 

H) NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Zásobování elektrickou energií za krizových situací není řešeno územním plánem. 

Pro potřebu požární vody jsou v obci 2 podzemní požární nádrže. Větší nádrž se nachází v lokalitě 

mezi kravínem a stadionem. Její obsah činí cca 50 m
3
 a je zásobena přítokem balastních vod. Nádrž 

není vodotěsná, takže dochází k únikům vody. Druhá podzemní požární nádrž je umístěna v zelené 

ploše u státní silnice před kapličkou. Obsah nádrže činí 30m
3
.  

L.  Návrh lhůt aktualizace 

Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku 2020. Časový horizont návrhového období 
nemusí nutně znamenat realizaci všech navržených záměrů, ale hájení ploch pro  účel daný 
navrženým funkčním využitím včetně regulativů a limitů využití území. 

Lhůty aktualizace jsou stanoveny minimálně 1x za 4 roky ve vazbě na komunální volby. 

Pokud při posouzení prováděném v rámci aktualizace bude konstatováno, že došlo k vyčerpání všech 
návrhových ploch nebo došlo k zásadní změně celkové koncepce územního plánu, rozhodne orgán, 
který územní plán obce schválil, o nutnosti pořízení nové územně plánovací dokumentace. 

Naopak, pokud plochy navržené územním plánem nebudou vyčerpány a celková koncepce se ukáže 
jako vyhovující i pro další období, může dojít k prodloužení návrhového období. 
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