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B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v úze-
mí, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 

1.1. Vyhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje 

V Politice územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) schválené usnesením Vlády české 

Republiky ze dne 20.7.2009 č. 929, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové 

oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují 

zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového 

významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny 

správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Řešené území obce Bílsko 

(ORP Litovel) není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 

Změna č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Bílsko je v souladu s obecnými požadavky PÚR ČR, 

protože vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel v území. 

1.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území  

Obec Bílsko leží na jihozápadním okraji olomouckého okresu, jižně od města Litovle ve vzdá-

lenosti cca 10 km a od okresního města Olomouce cca 20 km. Severovýchodně od řešeného území je 

vedena trasa rychlostní silnice R 35. Obec leží mimo zájmy dopravy letecké, železniční, dálniční i 

vodní. Lokalita A (označení dle zadání) řešená změnou č. 2 leží uvnitř zastavěného území, lokalita B 

leží vně zastavěného území. Cílem změny je návrh nových ploch pro bydlení a zemědělskou výrobu. 

Změna územního plánu nemá žádný vliv na širší vztahy v území. 

1.3. Vyhodnocení souladu změny územního plánu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

Správní území obce Bílsko je řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, které byly 

vydány usnesením UZ/21/32/2008 dne 22.02.2008 Zastupitelstvem Olomouckého kraje formou 

opatření obecné povahy pod č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274. Toto opatření nabylo účinnosti dne 

28.03.2008. 

Správní území obce Bílsko bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR 

OK), které byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. února 2008 a v 

souladu s usnesením UZ/21/32/2008, vydány formou opatření obecné povahy. 1. Aktualizace ZÚR 

OK byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy čj. KUOK 

28400/2011 dne 22.4.2011, s nabytím účinnosti dne 14.7.2011. Ze ZÚR OK nevyplynuly pro lokality 

řešené změnou č. 2 ÚPO Bílsko žádné požadavky na řešení či zapracování. Změna č. 2 ÚPO Bílsko je 

v souladu se schválenými ZÚR OK 

Pro lokality řešené touto změnou nevyplynuly ze schválených koncepcí a strategií vydaných Olo-

mouckým krajem (OK), tj. zejména Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Program 

rozvoje cestovního ruchu, Koncepce odpadového hospodářství OK, Plán odpadového hospodářství 

OK, Územně energetická koncepce, Koncepce ochrany přírody a krajiny, žádné konkrétní požadavky 

na řešení nebo zapracování. 
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2. Údaje o splnění zadání 

Návrh změny č. 2 ÚPO Bílsko je zpracován v souladu se schváleným zadáním změny č. 2 ÚPO 

Bílsko. 

 

Ad) A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

1
 

Vyhodnocení výše uvedených požadavků je uvedeno v kapitole 1. Vyhodnocení koordinace využí-

vání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem této textové části B.1. Odůvodnění. 

Požadavky vyplývající z rozvojových programů a koncepcí Olomouckého kraje jsou zapracovány 

do celkové koncepce řešení změny územního plánu a splnění požadavků z nich vyplývajících je 

uvedeno v oddílu 3.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 

k rozboru udržitelného rozvoje území této textové části B.1. Odůvodnění. 

 

Ad) B. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Obecné požadavky na respektování konkrétních limitů využití území jsou jednak předmětem 

vlastního řešení územního plánu (jedná se o limity, z nichž změna územního plán vychází, a které 

musí respektovat, změna je tedy nenavrhuje). 

Ze zpracovaného Rozboru udržitelného rozvoje (RURU) ORP Litovel, nevyplývají žádné 

konkrétní požadavky na řešení, které by se vztahovaly k předmětu změny č. 2 ÚPO Bílsko. 

 

Ad) C. Požadavky na rozvoj území obce 

Požadavky na řešení vyplývající na rozvoj území jsou zapracovány do celkové koncepce řešení 

změny územního plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v 

kapitole 3. Textové části a kapitolách 3 a 5 Odůvodnění.  

 

Ad) D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území - urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny 

V zadání nebyly stanoveny žádné požadavky na plošné a prostorové uspořádání území. 

 

Ad) E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou zapracovány do koncepce řešení změny územního 

plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v textové části A.1. 

Textová část v kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování (dále 

jen kapitola 4 Textové části) a v kapitolách 3 a 5 Odůvodnění. 

 

Ad) F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

V řešení územního plánu jsou plně respektovány požadavky archeologické památkové péče (celé 

řešené území je územím s archeologickými nálezy) a požadavky památkové péče (prohlášené kulturní 

památky, kulturní památky místního významu a urbanistické hodnoty území), které jsou graficky 

vyjádřeny v grafické části změny. V plochách řešených touto změnou se nenachází žádné kulturní 

památky ani ostatní památky místního významu. 

 

                                                           
1
 Název kapitoly ze schváleného Zadání 
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Ad) G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Změnou územního plánu nejsou navrženy žádné veřejně prospěšné stavby, opatření nebo asanace.  

Ad) H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a 
jinými rizikovými přírodními jevy) 

Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do koncepce řešení změny územního plánu. Navržené 

řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno zejména v kapitolách 3 a 5 Odůvodnění.  

 

Ad) I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

Návrhem změny územního plánu v lokalitě B je řešeno odstranění neprávního stavu využívání 

území. Stávající nelegálně realizovaná plocha užívaná pro zemědělskou výrobu je vymezena jako 

návrhová plocha zemědělské výroby.  

 

Ad) J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

V plochách řešených změnou č. 2 jsou vymezeny hranice nových zastavitelných ploch pro bydlení 

a zemědělskou výrobu. Ve změně č. 2 nejsou vymezeny žádné plochy přestavby. 

 

Ad) K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 

Nejsou navrženy žádné plochy pro prověření změn jejich využití územní studií.  

 

Ad) L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

Nejsou vymezeny žádné plochy a koridory, pro které by byly podmínky pro rozhodování o změ-

nách jejich využití stanoveny regulačním plánem. 

 

Ad) M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný 
vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání vyloučil významný vliv na evropsky význam-

nou lokalitu a neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

Ad) N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 
variant 

Ve smyslu schváleného zadání nebylo požadováno zpracování konceptu řešení. 

 

Ad) O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy 
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Obsah a uspořádání změny č. 2 ÚPO Bílsko je v souladu s požadavky uvedenými ve schváleném 

zadání. Měřítka jednotlivých výkresů ve změně byla oproti zadání upravena tak, aby odpovídala 

měřítkům výkresů v původním řešení územního plánu. 
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3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokláda-
ných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

3.1. Zdůvodnění přijatého řešení 

Navržená plocha B 10 (dle zadání lokalita A) se nachází severozápadním okraji obce a dle platného 

územního plánu byla vymezena částečně jako stávající, částečně jako navržená plocha smíšené výroby 

a služeb. Jedná se o okrajovou plochu volně navazující na bývalý areál přidružené výroby. Návrhem 

změny se mění její funkční využití na Plochy bydlení – individuální bydlení (index označení plochy: 

Bi). Důvodem změny územního plánu je požadavek na novou plochu bydlení na místě nevyužívané 

manipulační plochy (západní část plochy B 10) a zahrady navazující na stávající plochy bydlení 

(východní část plochy B 10).  

Navržená plocha V 4 (dle zadání lokalita B) se nachází severním okraji obce a dle platného 

územního plánu byla vymezena jako stávající plochy zemědělského půdního fondu. Návrhem změny 

se mění její funkční využití na Plochy výroby – zemědělská výroba (index označení plochy: Vz). 
Důvodem změny územního plánu je vytvoření podmínek pro následnou legalizaci již realizovaného 

areálu zemědělské výroby. 

 

3.2. Koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury 

a) Dopravní infrastruktura 

Navržená plocha B 10 bude napojena na silnici III/4373 13 stávajícím sjezdem. Dopravní a 

technická obsluha navržené plochy V 4 bude zajištěna ze stávající účelové zemědělské komunikace, 

která přiléha k řešené lokalitě na jižní straně. 

b) Technická infrastruktura 

 Navržená plocha bydlení B 10 bude zásobována pitnou vodou z již dříve navrženého vodovodního 

řadu, navržená plocha výroby V 4 ze stávající vodovodní přípojky. 

 Navržená plocha bydlení B 10 bude odkanalizována do již dříve navrženého kanalizačního řadu, 

odpadní vody z navržené plochy výroby V 4 budou jímány v nepropustné jímce na vyvážení. 

 Navržená plocha bydlení B 10 bude zásobována plynem ze stávajícího STL plynovodního řadu. 

Navržená plocha výroby V 4 nebude plynofikována. 

 Navržené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající nebo prodloužené rozvody nízkého 

napětí.  

 

3.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k roz-

boru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

Navrženým řešení nedojde k dotčení dobývacích prostorů nebo ložiskových území nerostných 

surovin. V území řešeném touto změnou se nenacházejí žádné evidované sesuvy. 

b) Vodní režim 

Navrženým řešením nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. Lokality nejsou ohrožovány 

přívalovými extravilánovými vodami, ani zde nebyla stanovena záplavová území. 



ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BÍLSKO – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY – TEXTOVÁ ČÁST 

5 

c) hygiena životního prostředí 

Dne 30.9.2004 byly Radou Olomouckého kraje schváleny Integrovaný program snižování emisí 

Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje, které byly téhož dne 

vydány Nařízením č. 3/2004 Olomouckého kraje. Navržené řešení nebude mít žádný negativní vliv 

kvalitu ovzduší. Realizací navržených ploch nedojde ke zvýšení hlukové zátěž e v území.  

d) Ochrana přírody a krajiny 

Řešené lokality se nenacházejí v krajinářsky pohledově exponovaných polohách, kde by bylo 

reálné nebezpečí narušení krajinného rázu. Změnou nedojde ke snížení prostupnosti krajiny. Nejsou 

navržena žádná nová protierozní opatření ani nová ochrana před povodněmi. Změnou nejsou navrženy 

žádné nové plochy pro rekreaci. Realizací navržené změny nedojde k narušení nebo snížení stávajícího 

rekreačního využití řešeného území. Změnou nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání 

ložisek nerostů nebo plochy pro jeho technické zajištění. 

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) 

Realizací změny dojde k záboru vysokobonitního ZPF, protože se obě navržené plochy nachází na 

BPEJ 3.10.00, která je zařazena do I. třídy ochrany ZPF. V plochách řešených touto změnou 

nenacházejí investice do půdy. Změnou nedojde k záboru ani k dotčení PUPFL. 

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Navržená změna nevyvolává žádné požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infra-

strukturu.  

g) Sociodemografické podmínky 

Navržená změna nebude mít žádný vliv sociodemografické podmínky v území. 

h) Bydlení  

Navržená změna nebude mít žádný přímý vliv na bydlení. 

i) Rekreace 

Navržená změna nebude mít žádný vliv na nárůst počtu rekreačních objektů nebo lůžkových 

kapacit. Změna nebude mít vliv na zvýšení nebo snížení rekreační atraktivity území. 

j) Hospodářské podmínky 

Navržená změna nebude mít žádný přímý vliv na ekonomický potenciál obce. 

 

4. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a 
informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

4.1. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

V průběhu projednávání zadání změny č. 2 ÚPO Bílsko nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území. 
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4.2. Informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí 

V průběhu projednávání zadání změny č. 2 ÚPO Bílsko nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení 

vlivů navrženého řešení na životní prostředí. 

 

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

5.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, 

jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit 

k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely změny č. 2 ÚPO Bílsko. 

 

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

Plochy v území řešeném touto změnou se nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ 

3.10.00 (I). 

Pozn. V závorce za kódem BPEJ je uvedena třída ochrany ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

 

Tab. B.1. Charakteristika zastoupené hlavní půdní jednotky 

HPJ Charakteristika 

10 
Hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší 

spodinou, s příznivým vodním režimem 

 

b) Bilance lokalit navržených pro odnětí 

Tab. B.2. Základní údaje o plochách navržených pro odnětí v k.ú. Bílsko 

Ozn. dle 

zadání 

Ozn. ve 

změně 
Důvod navržené změny Kultura 

A B 10 Plocha pro bydlení v zastavěném území ost. pl., zahrada 

B V 4 Plocha pro zemědělskou výrobu mimo zastavěné území orná 

 

Tab. B.3. Bilance požadavků na zábor půdního fondu v k.ú. Bílsko vyplývající ze změny č. 2 

označení 

plochy 

dle zadání 

označení 

plochy ve 

změně 

výměra 

v ha 

(zábor) 

z toho (v ha) 

HPJ 
Klimat. 

region 

návrh 

využití 

Třída 

ochr. 

ZPF 

v zast. 

území 

mimo 

zast. úz 
ZPF 

A B 10 0,248 0,248 0,000 0,080 x x bydlení I. 

B V 4 0,135 0,000 0,135 0,135 10.00 3 výroba I. 

 Celkem 0,383 0,248 0,135 0,215     
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c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond 

vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. 

1. Grafické znázornění záboru ZPF 

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je označeno „Vyhodnocení požadavků na  

zábor ZPF a PUPFL“ v měřítku 1:5000. 

2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch 

Údaje o rozsahu požadovaných ploch, půdně ekologických jednotek a jejich zařazení do tříd ochra-

ny ZPF jsou obsaženy v tabulkové části této kapitoly - viz výše. 

2.2. Údaje o investicích do půdy 

V řešeném území byly provedeny investice do půdy, jimiž bylo odvodnění pozemků. Navrhovaná 

změna územního plánu se těchto investic nedotýká. 

2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby 

Navržená plocha V 4 je již v současnosti užívána jako plocha zemědělské výroby. Změnou nejsou 

dotčeny ostatní areály zemědělské výroby, které jsou lokalizovány v obci. 

2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny  

Navržená plocha B 10 je součástí zastavěného území a je zčásti využívána jako zahrada, navržená 

plocha V 4 leží mimo zastavěné území a je využívány jako plochy zemědělské výroby. Realizací 

plochy zemědělské výroby v ploše V 4 již došlo ke zmenšení velikosti honu orné půdy a také 

k částečnému zhoršení podmínek jeho obdělávání. Změnou nedojde ani ke snížení nebo dotčení 

ekologické stability krajiny. Již dříve navržené plochy lokálního ÚSES nejsou změnou dotčeny. 

2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území  

Ve výkrese Širší územní vztahy schváleného ÚPO Bílsko jsou vyznačeny hranice k.ú. Bílsko. 

2.6. Zdůvodnění navrženého řešení 

Předmětem změny územního plánu v lokalitě A (navržená plocha B 10) je změna funkčního využití 

částečně nevyužitých pozemků a zahrady přiléhající ke stávající ploše bydlení na západním okraji 

obce na plochu individuálního bydlení. Důvodem návrhu plochy V 4 za severním okrajem obce je 

vytvoření podmínek pro odstranění neprávního stavu využívání území. Stávající nelegálně realizovaná 

plocha užívaná pro zemědělskou výrobu je vymezena jako návrhová plocha zemědělské výroby.  

Realizací změny však dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF), pro-

tože se obě navržené plochy nacházejí na půdách, které jsou zařazeny do I. třídy ochrany ZPF. Ve 

smyslu schváleného zadání byly navrženy konkrétní požadované plochy, takže nebylo možno zvolit 

variantní řešení. 

2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice 
pozemkové držby 

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území a navržená hranice zastavitel-ných 

ploch. Ve výkrese Hlavní výkres jsou zároveň znázorněny jednotlivé druhy držby ZPF: velko-výrobně 

obhospodařované plochy a drobná držba. 

3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 

V plochách řešených změnou č. 2 ÚPO Bílsko se nenacházejí žádné plochy dobývacích prostorů 

ani chráněných ložiskových území nerostných surovin. 
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5.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Návrhem řešení nedojde k záboru PUPFL ani k jinému dotčení lesních pozemků. 

 

6. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k 
němu připojené grafické části 

6.1. Textová část 

Textová část odůvodnění změny č. 2 ÚPO Bílsko obsahuje celkem 8 stran. 

6.2. Grafická část 

Grafická část odůvodnění změny č. 2 ÚPO Bílsko obsahuje celkem 6 výkresů. 

Tab. B.4. Obsah grafické části odůvodnění změny č. 2 ÚPO Bílsko 

Poř. č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 - Legenda  - 

2 B.2.1 Širší vztahy 1 : 10 000 

3 B.2.2 Hlavní výkres – původní řešení 1 : 5 000 

4 B.2.3 Doprava, energetika, spoje 1 : 2 000 

5 B.2.4 Vodní hospodářství 1 : 2 000 

6 B.2.5 Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 

 


