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1. Postup p ři po řízení územního plánu  
 

O pořízení Územního plánu Velký Újezd rozhodlo svým usnesením Zastupitelstvo městyse 
Velký Újezd dne 22.3. 2011. Určeným zastupitelem pro spolupráci na Územním plánu Velký 
Újezd byl schválen zastupitelstvem ing. Jiří Roubík Ph.D. 

 

Zadání  

Návrh zadání Územního plánu Velký Újezd bylo projednáno v souladu s požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon). Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů tj. od 
25.2.2013 do 27.3. 2013 na Úřadu městyse Velký Újezd, na odboru koncepce a rozvoje 
Magistrátu města Olomouce a na elektronických úředních deskách obou úřadů. V uvedené 
lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a 
krajskému úřadu byl návrh zadání zaslán jednotlivě s možností uplatnit požadavky do 30 dnů 
od obdržení návrhu zadání. Pořizovatel ve stanovené lhůtě obdržel 14 vyjádření dotčených 
orgánů, sdělení nadřízeného orgánu a 1 připomínku. Dle stanoviska KÚOK uplatněného k 
návrhu zadání nebylo nutno posoudit Územní plán Velký Újezd z hlediska vlivů na životní 
prostředí.  

Ve spolupráci s určeným zastupitelem byl návrh zadání upraven dle požadavků dotčených 
orgánů a předložen ke schválení. Zadání Územního plánu Velký Újezd bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva městyse Velký Újezd dne 30. 4. 2013. 

 

Návrh zm ěn  

Na základě schváleného zadání byla zpracována dokumentace návrhu Územního plánu 
Velký Újezd (vypracoval autorizovaný architekt ing. Arch Miloslav Sohr, Studio Regio). 

Společné jednání o návrhu Územního plánu Velký Újezd se uskutečnilo dne 21. 10. 2013 v 
zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Místo a doba 
konání společného jednání byla oznámena jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a 
sousedním obcím 15 dnů předem. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska 
k uvedenému návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tedy do 20. 11. 2013. Ve stejné lhůtě 
mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Návrh územního plánu byl doručen veřejnou 
vyhláškou k veřejnému nahlédnutí od 25.9.2013 do 12.11.2013 s tím, že do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky tj. do 11. 11. 2013 mohl každý uplatnit písemné připomínky. Po 
tuto dobu bylo možné nahlížet do návrhu na Úřadu městyse Velký Újezd a na odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Návrh byl rovněž zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Pořizovatel obdržel ve stanovené lhůtě 9 stanovisek dotčených 
orgánů a 8 připomínky.  
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný 
k posouzení územně plánovací dokumentace podle ust. § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) v platném znění konstatoval, že návrh 
neobsahuje takové údaje a argumenty ve vztahu k ochraně ZPF, které by zdůvodňovaly 
navržené řešení a prokazovaly jeho nezbytnost, a proto s kladným projednáním návrhu 
nesouhlasí. Na základě jednání s tímto dotčeným orgánem byla dohodnuta úprava návrhu, 
spočívající ve zmenšení rozsahu ploch pro bydlení. K upravenému návrhu bylo následně 
vydáno stanovisko bez připomínek. 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje jako orgánu ochrany veřejného zdraví vázala 
své souhlasné stanovisko na splnění podmínek. Na základě jednání s tímto dotčeným 
orgánem byla dohodnuta úprava návrhu spočívající ve vyřazení jedné plochy pro bydlení 
negativně ovlivněné hlukem z provozu rychlostní komunikace R35 a komunikace II/437 a v 
dalších lokalitách bylo bydlení podmíněno průkazem splnění hygienických limitů hluku 
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z dopravy v rámci následného řízení. Rovněž využití ploch výroby sousedící s bydlením bylo 
podmíněno průkazem, že tyto negativně neovlivní okolní bytovou zástavbu. Upravený návrh 
byl následně dohodnut. 
Návrh územního plánu byl rovněž upraven dle požadavku Magistrátu města Olomouce, 
odboru životního prostředí, zejména vodoprávního úřadu v kapitole hospodaření s dešťovými 
vodami. Upravený návrh byl následně dohodnut. 
 
Posouzení návrhu krajským ú řadem 

Pořizovatel předložil v souladu s ust. odst. 7 § 50 stavebního zákona návrh Územního plánu 
Velký Újezd, stanoviska dotčených orgánů a připomínky dne 1. 10. 2014 k posouzení 
krajskému úřadu. Kladné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 
97253/2014 bylo vydáno dne 29. 10. 2014. 

Řízení o návrhu 

Upravený a posouzený návrh Územního plánu Velký Újezd a oznámení o konání 
veřejného projednání doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou na úředních deskách, včetně 
elektronických podle § 52 odst. 1 stavebního zákona, obce Velký Újezd a pořizovatele, 
Magistrátu města Olomouce. Projednávaný návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí v elektronické podobě na internetových stránkách pořizovatele a dále v tištěné 
podobě u obce a u pořizovatele. Veřejnou vyhláškou pořizovatel oznámil dobu a místo 
konání veřejného projednání v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a 
§172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“). 
K veřejnému projednání přizval pořizovatel jmenovitě obec, pro kterou je územní plán 
pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce a to nejméně 30dnů předem. 
Veřejné projednání návrhu se uskutečnilo 23.3.2015 od 16:00 v klubovně městyse Velký 
Újezd. V souladu s ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel opatřil písemný záznam 
z tohoto jednání. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 30.3.2015 mohl každý uplatnit u 
pořizovatele své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona. 
Podle téhož ustanovení mohli dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, ve stejné 
lhůtě, uplatnit stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel 5 námitek a 4 stanovisek dotčených 
orgánů a sdělení oprávněného investora ŘSD, že jeho připomínky byly respektovány.  

Podle ust. § 53 odst. stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách (uplatněných při veřejném projednání) a návrh vyhodnocení 
připomínek (uplatněných při společném jednání).  

Pořizovatel doručil návrh vyhodnocení námitek dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnili 
stanoviska. 

Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 3 stanoviska dotčených orgánů. Žádné 
s obdržených stanovisek neobsahuje připomínky nebo požadavky na úpravu návrhu 
vyhodnocení námitek a není tedy nutná jeho úprava.  

Z vyhodnocení výsledků projednání podle § 53 odst. 1 nevyplynula žádná podstatná 
úprava Návrhu územního plánu Velký Újezd. 
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2. Výsledek p řezkoumání územního plánu podle §53 odst. 
4) stavebního zákona 
 
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem  : 
 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR): 

  
Budou respektovány mimo jiné tyto republikové priority: 

• Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, Zachovat ráz urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. (čl. 
14) 

 
Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty jsou dokumentací respektovány. Jsou respektovány 
všechny limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny, je navržen územní systém ekologické 
stability a je zachován ráz jedinečné kulturní krajiny. Jsou respektovány všechny limity 
vyplývající z památkové ochrany (včetně archeologických zájmů), historická urbanistická 
struktura je respektována, hodnotné objekty, které nejsou památkově chráněny jsou 
navrženy jako památky místního významu. Ochrana uvedených hodnot není limitující pro 
potřeby ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

• Předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost území. (čl. 
15) 

 
Obec vzhledem k její velikosti a jednotnému charakteru zástavby není ohrožena sociální 
segregaci. Nejsou navržena žádná opatření, která by narušovala sociální soudržnost 
obyvatel. 

 

• Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. (čl. 16) 

Požadavky jsou dokumentací respektovány. Při zpracování a pořizování dokumentace byla 
dána přednost komplexnímu řešení a byly zohledněny požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářského rozvoje území.  

 

• Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně. (čl. 19) 

 
Pro opuštěné areály (zejména výroby) je navrženo vhodné nové polyfunkční využití. 
Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území a jsou přednostně využívány proluky, aby 
vzniklo uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie. 
Území obce není ohroženo suburbanizací. 

 

• Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
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přirozené retence srážkových vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro 
vsakování, zadržování a znovu využívání dešťových vod. (čl. 25). 

Podmínky využití pro jednotlivé plochy a koncepce odkanalizování umožňuje splnění výše 
uvedených požadavků (kap. 4 a 6 závazné části). 

• Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. (čl. 27) 

Podmínky využití pro jednotlivé plochy a koncepce technické infrastruktury umožňuje splnění 
výše uvedených požadavků (kap. 4 a 6 závazné části). 

• Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Vytvářet územní podmínky pro implementaci 
a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a 
k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině. Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného 
rázu s ohledem na typ krajiny. (čl. 20) 

 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, jsou umístěny do 
nejméně konfliktních lokalit (zejména v návaznosti na stávající zástavbu a výrobní areály). 
Všechny uvedené limity vyplývající ze zvláštních předpisů jsou dokumentací respektovány, 
jsou navrženy prvky ÚSES. Ochrana krajinného rázu a cílová charakteristika a typ krajiny 
jsou respektovány. 

• Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Využít přírodní 
potenciál obce a propojit turisticky atraktivní místa stezkami pro pěší a cyklostezkami. (čl. 22) 

 
Dokumentací jsou respektovány plochy těžící z cestovního ruchu a navrženy další. Všechny 
turistické a cyklistické trasy jsou respektovány. 

 

Požadavky vyplývající ze Zásada územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK): 

Zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje (odst. 3.2.1.). 
 
Sídelní struktura je respektována 

• Plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel. Zamezovat územní 
segregaci obyvatel (odst. 3.2.3.). 

 
Viz výše PÚR 

• Vhodným uspořádáním ploch vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch 
s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení (odst. 5.4.1.1.). 

Zajištěno podmínkami využití pro plochy s rozdílným způsobem využití (kap. 6 výroku) 

• Postupně odstraňovat staré ekologické zátěže tak, aby byla minimalizována až eliminována z nich 
plynoucí rizika a využít potenciál nevyužívaných ploch (5.4.3.3.). 

Respektováno (kap. 4 výroku) 

• V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území optimálním 
využíváním stávající areálů a zastavěných ploch.(odst. 74.10.). 

• Nepodporovat vznik „satelitních“ městeček mimo zastavěné území sídel a již založenou sídelní 
strukturu (odst.90.4.). 

• Změny v území provádět s ohledem na hospodárné využití zastavěného území, zejména existujících 
proluk v zástavbě a ploch nevyužitých (odst. 91.1.). 
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Respektováno – k zastavění byly přednostně navrženy proluky a plochy navazující na 
současnou zástavbu, které lze napojit na veřejnou infrastrukturu. Nejsou navrženy plochy, na 
kterých by díky jejich charakteru mohla vznikat satelitní městečka  

• Návrh ploch pro novou bytovou výstavbu stanovit přiměřeně s ohledem na očekávanou 
koupěschopnou poptávku v území obce a možnosti optimálního využití území (odst. 91.3). 

 
Většina ploch pro novou bytovou výstavbu byla převzata z předchozího ÚPO (2005). Plochy 
navržené nad tento rámec odpovídají míře zastavění návrhových ploch, které byly zastavěny 
od roku 2005 (viz kap. 6 odůvodnění). 
 

V lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů podporovat využívání netradičních zdrojů energie (odst. 
5.4.1.2.). 

Respektováno (viz kap. 3 výroku). 

 
• Při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat v místech, která nejsou 

napojena na obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod v malé domovní čistírně. Výjimečně řešit 
odvádění odpadních vod do jímek s jejich následným odvozem na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve 
velkých vzdálenostech od nejbližší ČOV (5.4.2.4.). 

 

Respektováno (viz kap. 4  výroku). 
 

• Akceptovat a chránit stávající rozsah vodních zdrojů využívaných pro hromadné zásobování pitnou vodou 
včetně jejich stanovených ochranných pásem (odst. 52.). 

Respektováno (viz kap. 4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 

• Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuálního znění Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. (odst. 59.). 

Respektováno (viz kap. 4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 

• Respektovat koncepci zásobování elektrickou energií (odst. 60). 

Respektováno (viz kap. 4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 

 

• Respektovat VTL plynovodu (odst. 65.3.). 

Respektováno (viz kap. 4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 
 
 

• Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků za účelem zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, 
zlepšování podmínek pro samočištění vod, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšování zásob 
poříčních podzemních vod, obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy migrační prostupnosti toků pro vodní 
organismy, tlumení velkých vod rozlivem v nivách vodních toků (5.4.2.5.). 

 
Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• K záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytně nutné plochy (odst. 5.4.3.1.). 
 
Respektováno (viz kap. 11 odůvodnění). 

• Podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými 
srážkami (odst. 5.4.3.2.). 

 
Respektováno (viz kap. 6 výroku). 

• Neperspektivním částem ZPF navracet jejich ekologické funkce (5.4.3.5.). 
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Respektováno (viz kap. 6 výroku). 

• Podporovat mimoprodukční funkce lesů (odst. 5.4.4.4.). 
 
Respektováno (viz kap. 6 výroku). 

• Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu. Podporovat a realizovat krajinotvorná 
opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na 
posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny (odst. 5.4.6.1.). 

 
Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• Při využití území a jeho změnách respektovat vymezení, charakter a funkci jednotlivých skladebných prvků 
ÚSES (odst. 72.). 

 
Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• V krajinném typu A – Haná udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou 
funkcí (odst. 81.1.). 

 
Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• Zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice (odst.90.1.). 

Respektováno (viz kap. 2 výroku). 
 
 
Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s  požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot 
 
Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
stavební zákon), tzn. že především: 
• vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
 pro soudržnost společenství obyvatel území,  

• zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto území, 

• ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně 
urbanistického a architektonického dědictví, 

• s ohledem na ochranu krajiny určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území,  

• zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území, 

• stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území, 

• stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 
 
 
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a  jeho provád ěcích p ředpis ů. 
 
 
Územní plán je vyhotoven v souladu s zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 
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Územní plán je vyhotoven v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona, zejména s: 
• vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních  předpis ů a se stanovisky 
dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení 
rozpor ů 
 
Územní plán je z hlediska požadavků vztahující se k jeho obsahu zpracován v souladu se 
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem         
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po společném jednání 
 

Č. 

Dotčený orgán  
Stanovisko 

 
Vyhodnocení 

1. Ministerstvo životního 
prostředí ČR 

Za předpokladu zajištění 
územní ochrany prostoru 
ložiska stavebního kamene 
nemáme připomínky. 

Podmínka je respektována. 

2.  Ministerstvo obrany, 
VUSS 

K návrhu nemáme 
připomínky. 

 

3 Ministerstvo dopravy 

V odůvodnění je uvedená 
plocha ZV3, která je dle 
popisu navrhována na ploše 
dosud nerealizované 
odpočívky u silnice R35. 
V grafické části ani ve výroku 
plocha ZV3 není. Požadujeme 
všechny části ÚP uvést do 
souladu. Plochy ZV1, ZV2 a 
ZT1 je nutné řešit bez nároku 
na přímé připojení na silnici 
R35. 

Dokumentace je upravena. 
Dopravní napojení ploch 
ZV1, ZV2 a ZT1 není řešeno 
přímo z  R35, ale z přilehlé 
krajské komunikace II/437. 

4. 
Krajská hygienická 
stanice Olomouckého 
kraje 

Požaduje vyřadit lokalita ZB 
14 neboť nelze vyloučit 
negativní ovlivnění veřejného 
zdraví hlukem z dopravy. 
Plochy ZB2, ZB4, ZB5, ZB9, 
ZB10, ZB12, ZB13 

Návrh byl upraven dle 
stanoviska DO. Dne 
1.10.2014 byl ÚP s tímto DO 
dohodnut. 
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podmíněně přípustná pro 
bydlení. Přípustnost bude 
posouzena v rámci 
následného řízení průkazem 
splnění hygienických limitů 
hluku z dopravy. 
Plochy ZV1 a ZV2 podmíněně 
přípustné 
 

5. KÚOK odbor životního 
prostředí 

Ochrana přírody: Zájmy 
ochrany přírody nejsou 
návrhem negativně dotčeny. 
Posouzení vlivu na životní 
prostředí: K návrhu nemáme 
připomínky. Lesní 
hospodářství: pozemky 
určené k plnění funkce lesa 
nejsou dotčeny. 
Ochrana ovzduší: k návrhu 
nemáme připomínek. 
Ochrana zemědělského 
půdního fondu: Návrh 
neosahuje takové údaje a 
argumenty ve vztahu 
k ochraně ZPF, které by 
zdůvodňovaly navržené 
řešení a prokazovaly jeho 
nezbytnost. Nesouhlasíme 
s kladným projednáním 
návrhu. 
Po jednání a úprav ě návrh 
respektuje podmínky 
ochrany ZPF  a není k němu 
připomínek. 

Návrh územního plánu byl 
na základě jednání 
s orgánem ochrany ZPF, 
určeným zastupitelem, 
zpracovatelem a 
pořizovatelem upraven.  
 
 

6. KÚOK odbor dopravy a 
silničního hospodářství 

K návrhu nemá připomínek.  

7. Obvodní báňský úřad K návrhu nemáme námitek.  

8. Krajská veterinární 
správa 

S návrhem souhlasíme.  

9. 
Magistrát města 
Olomouce, odbor 
životního prostředí  

1. U komunikací požaduje 
vodoprávní úřad řešit v 
maximální možné míře 
odvodnění přes travní drn v 
příkopech, tomu musí 
odpovídat i šířka ploch 
určených k umístění 
komunikací. 
2. Respektovat vodní zdrojů 
HV 11 a HV12, včetně jejich 
ochranných pásem, 
oplocením 20 m a vodní zdroj 
v SZ části zástavby při ulici 
Varhošťská. 
3. Dle názoru zdejšího 
vodoprávního úřadu je třeba 
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při návrhu územního plánu 
respektovat také následující 
principy : 
- Principy hospodaření s 
dešťovými vodami - 
- Řešit dešťové vody co 
nejblíže místu, kde vzniknou a 
minimalizovat jejich sběr a 
odvádění. 
- Předcházet vlivům 
dešťových vod raději než je 
snižovat. 
- Využít jednoduché metody 
pro hospodaření s dešťovými 
vodami, které ve svém 
důsledku mají nižší 
investiční a nižší provozní 
náklady. 
- Vytvořit multifunkční krajinu. 
- Využít hydrologii jako nástroj 
pro návrh vodního 
hospodářství měst a obcí. 
- Principy návrhu urbanizace s 
ohledem na nový přístup k 
vodnímu hospodářství měst a 
obcí - 
- Zachování přirozených rysů 
a zdrojů území. 
- Snížení vlivu urbanizace. 
- Redukce nepropustných 
ploch. 
- Využití přirozených 
vlastností terénu pro 
hospodaření s dešťovými 
vodami. 
Stanovisko k územnímu plánu 
z hlediska nakládání s odpady 
(§ 79 odst. 1 písm. j) zákona 
č. 185/2001 Sb.) 
Magistrát města Olomouce, 
odbor životního prostředí, jako 
příslušný orgán veřejné 
správy v oblasti nakládání s 
odpady vám k předloženému 
návrhu zadání sděluje 
následující: 
1. Požadujeme, aby byly 
dodrženy požadavky 
vyplývající z politiky územního 
rozvoje, krajské územně 
plánovací dokumentace a 
dalších širších územních 
vztahů a požadavky obsažené 
v Plánu odpadového 
hospodářství Olomouckého 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh územního plánu byl 
na základě jednání 
s orgánem ochrany, 
zpracovatelem a 
pořizovatelem upraven.  
Dne 1.10.2014 byl upravený 
návrh dohodnut. 
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kraje. 
2. Při návrhu ploch pro 
umístění nových 
průmyslových podniků 
povolovat pouze takové, které 
nebudou zatěžovat území 
nadměrnou produkcí, 
skladováním a přepravou 
nebezpečných látek a 
odpadů. 
3. Nepodpořit návrhy nových 
ploch pro budování skládek 
odpadů. 
4. Zachovat stávající systém 
likvidace komunálního 
odpadu, který je řešen 
svozem a odstraňováním 
odpadů mimo 
řešené území obce. 
5. Podporovat budování 
zařízení pro využívání 
biologicky rozložitelných 
odpadů (kompostárna), 
případně zařízení pro třídění a 
využití vytříděných složek 
komunálních odpadů, které by 
mohly být umístěny ve vhodně 
vybraných 
lokalitách. 
6. Při nakládání s 
komunálními odpady na 
území obce v maximální míře 
podporovat systém třídění 
komunálních odpadů, 
podporovat rozšiřování 
sběrných míst tříděných 
složek komunálních odpadů a 
v nově určených plochách pro 
bydlení umožnit vytvoření 
ploch pro sběrné nádoby 
tříděných odpadů. 
Doporučujeme zvážit možnost 
rozšíření třídění odpadů na 
další komodity. 
Stanovisko oddělení péče o 
krajinu a zemědělství 
Magistrát města Olomouce, 
odbor životního prostředí, 
příslušný orgán ochrany 
přírody uplatňuje k 
předloženému 
návrhu územního plánu na 
základě §77 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, toto 
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stanovisko: 
Požadujeme doplnění o 
výškové regulativy v 
navrhovaných plochách ZV1 a 
ZV2 vzhledem k možnému 
narušení krajinného rázu (§12 
výše uvedeného zákona). 
 

 
 

Vyhodnocení stanovisek dot čených orgán ů po ve řejném jednání 
 

Č. 
Dotčený orgán 

 
Stanovisko 

 
Vyhodnocení 

1. Ministerstvo životního 
prostředí ČR 

Za předpokladu zajištění 
územní ochrany prostoru 
ložiska stavebního kamene 
nemáme připomínky. 

Podmínka je respektována. 

2. KÚOK odbor životního 
prostředí Nemáme připomínek.  

3. Obvodní báňský úřad K návrhu nemáme námitek.  

4. 

Magistrát města 
Olomouce, odbor 
stavební, odd. 
památkové péče  

 
Nemáme připomínek. 

 
 
 
 

 
 

Stanoviska dot čených orgán ů k návrhu rozhodnutí o námitkách 
 

Č. 
Dotčený orgán 

 
Stanovisko 

 
Vyhodnocení 

1. Ministerstvo životního 
prostředí ČR 

Nemáme k předloženému 
návrhu rozhodnutí o 
námitkách připomínky. 

Návrh rozhodnutí není nutné 
upravit. 
 
 

2. KÚOK odbor dopravy 

Nemáme k  návrhu rozhodnutí 
o námitkách uplatněných 
k návrhu ÚP Velký Újezd 
připomínky.. 

Návrh rozhodnutí není nutné 
upravit. 
 
 

3. Obvodní báňský úřad 

Požadujeme provést ze strany 
zpracovatele kontrolu 
správnosti vynesení polygonu 
dobývacího prostoru Velký 
Újezd. 

Zpracovatel provedl kontrolu 
správnosti hranic 
dobývacího prostoru Velký 
Újezd. 
Návrh rozhodnutí není nutné 
upravit. 
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3. Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení v četně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní 
prost ředí 
 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno 
 

4. Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5, a sd ělení, 
jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn ěno, 
s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky 
nebo podmínky zohledn ěny nebyly 
 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno – stanovisko se nevydává 
 

5. Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení 

5.1.1 Zastavěné území  
 
Zastavěné území  obce bylo stanoveno v souladu s legislativou platnou1 v době vydání této 
dokumentace. Je vztaženo k stavu v mapách katastru nemovitosti ke dni 15. 05 .2013, který 
byl zjištěn dálkovým přístupem. Mapový podklad poskytnutý pořizovatelem může být starší. 
 
Na území obce je vymezeno více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území 
tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových 
bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. 
 
Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu (1. 9. 1966) mimo lesní pozemky 
a dále pozemky vně intravilánu, a to:  

a) zastavěné stavební pozemky, kterým se rozumí pozemek evidovaný 
v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely 
zpravidla pod společním oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami; 

b) Stavební proluky; 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní 

pozemky zastavěného území. 

5.1.2 Zdůvodn ění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 
rozvoje jeho hodnot 
 

1. Pro účely této dokumentace je celé území obce (sídlo i volná krajina) rozděleno na 
jednotlivé plochy s rozdílným využitím (zóny) . Tyto plochy jsou vymezeny jako 
území se stejnými podmínkami využití (regulačními podmínkami) uvedenými 
v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu (závazná část dokumentace). 
Podmínky využití jsou vztaženy k plochám, a ne k jednotlivým parcelám.  

                                                 
1 §58 zákona 183/2006 Sb. 
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2. Jednotlivé zóny jsou vyzna čeny  v přílohách grafické části č. 2. „Hlavní výkres - 
koncepce uspořádání území obce“ příslušnou barvou a symbolem, kterým odpovídají 
podmínky využití uvedené v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu. 

3. Jednotkou se rozumí část zóny (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo 
zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně 
zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb). 

4. Plochy mohou být stabilizované nebo s navrženou změnou využití (dále návrhové). 
5. Stabilizované plochy jsou plochy, jejichž způsob využití i prostorové uspořádání 

zůstanou ve své podstatě zachovány. 
6. Návrhové (rozvojové) plochy  (lokality) jsou plochy, které územní plán určuje ke 

změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání. Mohou to být plochy 
přestavby, zastavitelné plochy, popřípadě plochy změn v krajině 

7. Plochy p řestavby  leží v zastavěném území a může v něm dojít ke změně způsobu 
využití a/nebo prostorového uspořádání.  

8. Rozvojové plochy zahrnují zpravidla zastavitelné plochy, mohou však ležet i 
v nezastavěných plochách (např. prolukách, zahradách) v zastavěném území. 

9. Plochy zm ěn v krajin ě leží v nezastavěném území a může zde dojít ke změně 
způsobu využití, popřípadě i prostorového uspořádání. Zůstane však i nadále 
v nezastavěném území. 

10. Při stanovení  stabilizovaných ploch s rozdílným využitím se vycházelo především 
z doplňujících průzkumů a rozborů. Základem bylo zjištění stavu v katastru 
nemovitostí s přihlédnutím ke skutečnému využití území v době terénních průzkumů.  

11. Některé plochy, vzhledem ke specifickým podmínkám v území a nutností zajistit 
určité funkční využití byly vymezeny o rozloze menší než 2 000 m2. 

12. Hlavní využití  je převažující využití v ploše. V některých případech jej vzhledem 
k podmínkám v území není možné stanovit. 

13. Do přípustného využití  spadají, kromě hlavního využití, činnosti obvyklé, bez 
negativního dopadu na hlavní funkci. 

14. Podmín ěně přípustné využití zahrnuje činnosti, které je možné v jednotlivých 
případech povolit. O přípustnosti těchto činností rozhoduje stavební úřad v rámci 
příslušných úkonů dle stavebního zákona. Podmíněně přípustné činnosti musí 
splňovat podmínky kladené tímto dokumentem a obecně platnými právními předpisy. 
Pro povolení podmíněně přípustných činnosti je kromě výše uvedeného nutno 
v každém konkrétním případě získat i souhlas orgánů obce. 

15. Nepřípustné činnosti  jsou činnosti, které nesplňují podmínky dané obecně platnými 
předpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. Jsou to stavby, které 
kapacitou, polohou a účelem odporují charakteru předmětné lokality nebo mohou být 
zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. 

16. Drobnou chovatelskou činností  se rozumí chov hospodářských zvířat, neděje-li se 
tak velkokapacitním způsobem. 

17. Drobnou p ěstitelskou činností  se rozumí pěstování zemědělských produktů pro 
účely zásobování rodiny a drobný prodej. 

18. Individuálními garážemi osobních automobil ů se rozumí garáže, které se 
nacházejí mimo plochy bydlení, ve kterých jsou v jednom prostoru garážována max. 2 
vozidla. Tyto objekty mohou být uskupeny v řadách nebo skupinách.  

19.  Sociálním za řízením v plochách OX pro účely tohoto dokumentu se rozumí 
zařízení poskytující sociální služby dle příslušného obecně závazného předpisu (v 
současné době zák.č. 108/2006 Sb.) osobám, které se z důvodů zdravotního stavu 
nebo pokročilého životního věku nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tato zařízení 
může obsahovat jak ambulantní, tak i pobytové služby a další činnosti související 
s jejich zajištěním, včetně bydlení. Kromě uvedeného se pod pojmem sociální 
zařízení pro účely tohoto dokumentu rozumí i obecně bydlení pro seniory a zdravotně 
postižené včetně souvisejících služeb (např. pedikúra, kadeřnictví), startovací byty a 
související zeleň a sportovní plochy (hřiště). 
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Koncepci uspořádání obce lze rozdělit na dva základní tematické okruhy na urbanistickou 
koncepci a koncepci uspořádání krajiny. 

5.1.3 Zdůvodn ění urbanistické koncepce, v četně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch p řestavby a systému sídelní zelen ě 

a) Plochy stabilizované  

 
Urbanistická koncepce řeší plochy urbanizované, které lze charakterizovat, jako plochy na 
kterých už v době zpracování dokumentace existuje nebo je navrhována objemnější 
výstavba, častá lidská přítomnost a intenzivní činnost. Jedná se tedy z převážné části o 
plochy stabilizované v zastavěném území, případné plochy přestavby a plochy určené 
k zastavění (zastavitelné plochy).  
 
Městys je dnes tvořen jedinou místní částí, poprvé zmiňovanou v roce 1301. Předpokládá se 
však, že se jedná o sídlo mnohem starší. Půdorys i poloha sídla poukazují na to, že zde 
trhová osada mohla být už ve 12. století. 
 
Velký Újezd byl založen na úpatí Oderských vrchů. Pravděpodobně středověkým jádrem je 
protáhlá náves, jejíž osa prochází v poledníkovém směru po dně mělkého, stoupajícího 
žlebu. Byla lemovaná bloky uzavřených usedlostí a jejím středem původně protékal místní 
potok. Původní rozsah intravilánu v době založení vsi dnes lze určit jen velmi obtížně. Soudě 
podle pravidelného rytmu parcel usedlostí a linie záhumeních cest zakreslených na mapě 
stabilního katastru (1830), mohla dosahovat na jihu po č.p. 27 (ulice Přerovská) a to zřejmě 
pouze po západní straně.  Od dnešního náměstí potom už pokračovala oboustranná řada 
usedlostí směrem k severu k vidlici cest u č.p. 1 (nároží Oderské a Navrátilovy). Na terénní 
hraně nad dolní části vsi byl už od středověku kostel, patrně obklopený hřbitovem. 
 
Zřejmě v období konjuktury v 18 století se postupně začíná zaplňovat prostor původní návsi, 
který je rozdělen zástavbou na Hrubou a Malou stranu. Za východním okrajem tehdejší 
zástavby začíná vznikat drobná chalupnická zástavba bezzemků (Zákostelí). V polovině 18. 
st. zde byl postaven dnešní barokní kostel. 
 
Významným urbanistickým zásahem bylo zbudování císařské silnice z Olomouce do Lipníka 
(a dále do Slezska). Její trasa přímkami vstupovala přibližně do středu návsi a měla za 
následek částeční narušení dosavadní urbanistické struktury. 
 
Během 19. a 20. století se pak zástavba postupně šíří podél již utvořeného komunikačního 
schématu – hlavně podél císařské, později státní silnice, záhumeních cest a cest 
vybíhajících do krajiny. Na jihozápadě vzniká soubor menších usedlostí venkovského 
charakteru kolem ulice ke Chmelníku, na východě Na Flíčku a Kopanina, za východním 
okrajem tehdejší zástavby byl založen dnešní hřbitov. V období průmyslové revoluce vznikají 
menší výrobní závody – sirkárna, pila – situovány většinou na západním okraji intravilánu. 
Kolem průtahu silnice původní návsí se formuje náměstí obklopené domy maloměstského 
charakteru s obchodním parterem. Část jich vytváří svými frontami souvislý městský prostor, 
jeho jižní část však dodnes není dotvořena. 
 
Ve 20. století  jsou založeny ulice lemované domy vesměs městského charakteru –  např. 
Tršická, Na Nívách, Za hřbitovem, další novější domy se staví hlavně podél průběžné státní 
silnice a na okrajích historického jádra. Vznikají kolonie rekreačních chat – podél potoka 
Olešnice a v severovýchodní části katastru v tzv. Bláznově dole. 
 
Po druhé světové válce je severozápadně od zástavby založen areál zemědělské výroby a 
sportovní areál. V zástavbě vzniká několik bytových domů. Významným urbanistickým 
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počinem bylo zbudování školy, jejíž areál výrazně narušil záhumení linii v této části 
historického intravilánu. 
 
Nejvýznamnější stavebním počinem po roce 1990 byla realizace rychlostní silnice I/35, 
procházející nedaleko od jižního okraje zástavby. Komunikace je určitou bariérou 
v průchodnosti krajiny, při současném provozu však nevytváří výraznější zdravotní ani 
bezpečnostní rizika. V blízkosti školy byl postaven nový bytový dům. Další rodinné domy 
vznikají zejména podél záhumeních cest a po okrajích současné zástavby. 
 
Současnou urbanistickou strukturu obce lze popsat následujícím způsobem: 

• Obec je tvořena kompaktním historickým jádrem vřetenovitého tvaru. Z něj podél 
komunikací vybíhá novější zástavba. Současné zastavěné území obce je díky tomu 
poměrně rozvolněné, diverzifikované a má poměrně nepravidelný tvar s množstvím 
proluk a enkláv. 

• Ve výše vymezeném jádru městyse je převládající zástavba původních bloků 
usedlostí, často novodobě a nevhodně upravených. Pozitivním jevem je, že ve 20. 
století zde neproběhly větší plošné asanační zásahy, které by měli za následek 
devastaci nebo zásadní narušení historické stopy návsi. 

• Po okrajích zastavěného území je rodinná zástavba z 20. a  21. století převážně 
městského  charakteru, tvořená jednak rodinnými ale místy i bytovými domy. 

• V centru obce je zatím prostorově nedotvořené náměstí, lemované většinou objekty 
smíšené funkce (bydlení, občanská vybavenost). 

• Mezi obytnou a smíšenou zástavbou vynikají objekty občanské vybavenosti (obecní 
úřad, škola, kostel, sokolovna, mateřská škola…) 

•  Výšková hladina zástavby je vyrovnaná s výraznou dominantou farního kostela sv. 
Jakuba; 

 
Územní plán má značně omezené možnosti ve stanovení podmínek prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu, v principu nemůže řešit podrobnosti příslušející 
regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.  
 
Územním plánem jsou definovány následující urbanistické a architektonické hodnoty: 

• Vyrovnaná výšková hladina zástavby, bez rušivých dominant; 
• Členitá struktura a měřítko venkovských a příměstských domů; 
• Dominantní postavení farního kostela sv. Jakuba; 
• Bloky usedlostí tvořící kompaktní zástavbu historického jádra; 
• Tvarosloví zástavby v historickém jádru obce charakteristické okapově nebo štítově 

orientovanými objekty se sedlovými, polovalbovými nebo valbovými střechami, 
přiléhající k sobě nebo propojeny ohradními zdmi. 

 
Pro ochranu těchto hodnot jsou navržena následující opatření: 

• Podmínky prostorového uspořádání, především v plochách SM a BI 
• Podmínka zpracování územní studie ve vybraných lokalitách 
• Vyhlídkové body, ze kterých bude posuzován dopad změn v území na obraz sídla a 

krajinný ráz 
• Pohledové osy 
• Jsou vymezeny památky místního významu 

 
Stávající urbanistická struktura obce je respektována, nejsou navrženy žádné plochy asanací 
nebo jiné rušivé zásahy. 
 
Pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím byla stanovena intenzita využití pozemků 
v plochách. U ploch obytných je stanovena na 35 %, znamená to například, že v případě 
pozemku o velikosti 500 m2 je možné zastavění plochy 175 m2 pozemními stavbami, což je 
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v případě rodinného domu, včetně souvisejících staveb dostatečné. V případě ploch 
rekreace je tato intenzita stanovena na 5%, přičemž se vycházelo z průměrné velikosti 
pozemků v návrhových plochách, která činí 2800 m2. Při stanovení intenzity zastavění 
v plochách zemědělských se rovněž vycházelo z poměrně veliké rozlohy jednotlivých 
zemědělských pozemků. 
 
Při stanovení využití stabilizovaných ploch se vycházelo z údajů v katastru nemovitosti a 
z terénních průzkumů, přičemž byl upřednostněn skutečný stav věcí. Do funkční plochy byl 
zahrnut samotný stavební objekt a pozemkové parcely, které s ním funkčně souvisejí, mají 
stejného majitele a jsou s ním pod jedním oplocením. Většinu stabilizovaných ploch 
v zastavěném území tvoří plochy bydlení, ve kterých je vzhledem k poměrům v území možné 
umisťovat i nebytové funkce (např. občanskou vybavenost, drobnou výrobu nebo veřejnou 
infrastrukturu).  
 
Další stabilizované zastavěné plochy jsou plochy smíšeně obytné, rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, výroby a 
skladování, smíšené výrobní a plochy zeleně. 
 
Současná struktura a kapacita veřejné občanské vybavenosti je dobrá a odpovídá velikosti i 
spádovým poměrům městyse (úřady, pošta, lékaři, výdejna léků, školství aj.). Rozvoj 
komerční občanské vybavenosti je určen vývojem místního trhu, dokumentace umožňuje 
realizaci dalších zařízení v plochách smíšených, plochách občanské vybavenosti, bydlení, 
případně jiných. 

b) Plochy návrhové 
 
Do návrhových ploch jsou zahrnuty zpravidla plochy přestavby a zastavitelné plochy.  
 
Tab. 5.1.1.:  Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou uvedeny v přehledné tabulce: 

Č. pl.  Účel záboru  
 

Výměra 
(ha) 

Počet bytových 
jednotek (BJ) 

Předpokládaná 
výměra stavebních 
pozemků (m2) 

ZB1 Bydlení 0,85 18 1100 - 8500 
ZB2 Bydlení 1,20 7 1100 - 2200 
ZB3 Vypuštěno 0 0  
ZB4 Bydlení 0,34 2 1200 - 3400 
ZB5 Bydlení 0,15 1 1500 
ZB6 Vypuštěno 0 0  
ZB7 Bydlení 0,69 4 1800 - 4300 
ZB8 Bydlení 0,12 1 700 - 1200 
ZB9 Bydlení 0,62 4 studie 
ZB10 Bydlení 0,32 3 studie 
ZB11 Bydlení 0,61 3 700 - 1200 
ZB12 Bydlení 0,16 1 600 – 1600, studie 
ZB13 Bydlení 1,04 6 1300 – 3000, studie 
ZB14 Vypuštěno 0 0  
ZB15 Bydlení 0,18 1 1000 - 1800 
ZB16 Rezerva 0 0  
ZB17 Bydlení 0,15 1 1500 
ZB18 Bydlení 0,53 5 700 - 1800 
ZB19 Bydlení 0,55 2 2500 - 5500 
ZB20 Bydlení 0,42 2 1800 - 4200 
ZB21 Vypuštěno 0 0  
ZB22 Bydlení 0,32 2 1000 - 3200 
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ZB23 Bydlení 0,19 2 700 - 1900 
ZB24 Bydlení 1,46 10 studie 
ZB25 Bydlení 0,31 3 studie 
ZB26 Bydlení 0,45 4 studie 
ZB27 Bydlení 0,32 3 studie 
ZB28 Zeleň ZZ5 0 0  
ZB29 Bydlení 0,14 1 Max 1400 
ZB30 Bydlení 0,89 7 900 - 2500 
ZB31 Bydlení 0,17 1 Max 1700 
ZB32 Bydlení 0,15 1 Max 1500 
ZR1 Rodinná 

rekreace 
0,31   

ZR2 Rodinná 
rekreace 

1,48   

ZR3 Rodinná 
rekreace 

0,15   

ZR4 Rodinná 
rekreace 

0,34   

ZR5 Rodinná 
rekreace 

0,20   

PO1 Občanská 
vybavenost 

2,32   

PO2 Občanská 
vybavenost 

0,07   

PO3 Občanská 
vybavenost 

0,08   

PO4 Občanská 
vybavenost 

0,43   

PP1 Veřejné 
prostranství 

0,30   

ZD1 Plocha 
dopravní 

0,03   

ZD2 Plocha 
dopravní 

0,03   

ZT1 Technická 
infrastruktura 

1,14   

ZV1 Výroba 1,56   
ZV2 Výroba 4,47   
ZZ1 Zeleň 1,86   
ZZ2 Zeleň 2,39   
ZZ3 Zeleň 0,81   
ZZ4 Zeleň 0,32   
ZZ5 Zeleň 1,92   
 
Počet rodinných domů (RD) není stanoven závazně, je uveden pouze z důvodů výpočtu 
rámcové bilance. Jejich skutečný počet bude předmětem podrobnější dokumentace.  Při 
stanovení jejich počtu se vycházelo ze stávající urbanistické struktury, velikosti zastavěných 
stavebních pozemků starých usedlostí i nově realizovaných rodinných domů na okrajích 
obce. 
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5.1.2.: Rekapitulace: 

Bydlení celkem  
 

12,33 95 BJ 

Rekreace celkem  2,48  
Občanská vyba venost 
celkem 

2,90  

Veřejná prostranství 
celkem 

0,30  

Dopravní infrastruktura 
celkem 

0,06  

Technická 
infrastruktura celkem 

1,14  

Výroba celkem  6,03  
Zeleň celkem  7,30  
 
 
5.1.3.: Výsledná bilance obyvatel: 
Obec Počet obyvatel –stav (1.1. 

2013) 
Počet obyvatel - 
přírůstek 

Počet obyvatel – návrh 
celkem  

Velký 
Újezd 

1253 310 1500 

 
Velký Újezd má v současné době 1253 (1/2013) obyvatel v 405 číslech popisných a 478 
bytech (SLDB 2011). Demografická situace je velmi příznivá, v roce 2001 (dle SLDB) měla 
obec 1068 obyvatel. Za tu dobu, tedy počet obyvatel vzrost o více než 17%. Podle počtu 
obyvatel patří městys v daném regionu do kategorie větších sídel. Zásluhu na dobré 
demografické situaci má především dobrá občanská vybavenost, příznivé životní prostředí a 
dobré dopravní spojení do Olomouce. 
 
Nárůst obyvatel přibližně reflektuje přibližně stávající demografickou dynamiku. Za 
posledních 12 let je zaznamenán nárůst počtu obyvatel o více než 17%, vzhledem 
k současně probíhající výstavbě lze přibližný nárůst očekávat i do budoucna. Územní plán 
předpokládá nárůst počtu obyvatel do 20%. 
 
5.1.4.: Výsledná bilance objektů: 
Obec Počet bytových 

jednotek   - stav 
Počet bytových jednotek - 
přírůstek 

Počet bytových jednotek 
- celkem 

Velký 
Újezd 

478 95 573 

 
Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty vhodné lokality situované na obvodu 
zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým 
zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. V drtivé většině se jedná o lokality, které 
lze přímo napojit na stávající veřejnou infrastrukturu, popřípadě se nacházejí v bezprostřední 
blízkosti. Rovněž většina ploch již byla obsažena v předchozím územním plánu obce. Nutno 
připomenout že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném 
území a že tuto dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování 
stavebního úřadu. Proto bylo zvoleno řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na 
zájmech stavebníků.  
 
Lokalita ZB1 - je situována v proluce za školou na jihozápadním obvodu zastavěného 
území. V současnosti se jedná o zemědělsky neobhospodařovanou parcelu orné půdy 
v podstatě ležící ladem. Na ploše je dlouhodobě uvažováno o výstavbě bytového domu, 
který může být napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha byla již 
obsažena v původním ÚPO.    
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Lokality ZB2, ZB4  a ZB5 – bydlení - jsou situovány na jihozápadním obvodu zástavby, 
v prolukách podél ulice Za Školou. Současné využití jsou menší plochy orné půdy 
(záhumenky), zahrady a zahrádky. Plochy budou z větší části obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou. Plochy byly již obsaženy v původním ÚPO. 
 
Lokality ZB3 a  ZB6 byly zařazeny do ploch stabilizovaných, neboť se jedná o součást 
zastavěných stavebních pozemků přiléhajících ke stávajícím usedlostem. 
 
Lokality ZB7  a ZB8 – bydlení - jsou situovány na jižním obvodu zástavby, v prolukách podél 
místní komunikace Za Lapačem a Čtvrtky. Současné využití jsou menší plochy orné půdy 
(záhumenky), zahrady a zahrádky. Plochy budou z větší části obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou. Byly již obsaženy v původním ÚPO. 
 
Lokality ZB9  a ZB10 – bydlení - jsou situovány na jižním obvodu zástavby, podél místní 
komunikace Za Lapačem. Současné využití jsou menší plochy orné půdy (záhumenky), 
zahrady a zahrádky. Plochy mohou být částečně obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou, pro zbytek je třeba vybudovat obslužnou komunikaci a sítě technické 
infrastruktury.  
 
Lokalita ZB11 – bydlení - je situována na jihovýchodním obvodu zástavby, podél ulice 
Lipenská. Současné využití jsou menší plochy orné půdy (záhumenky), zahrady a zahrádky. 
Plocha může být částečně obsloužena stávající veřejnou infrastrukturou, v případě 
požadavku využít plochu více do hloubky, je třeba vybudovat obslužnou komunikaci a sítě 
technické infrastruktury.  
 
Lokality ZB12 a ZB13 – bydlení - jsou situovány na západním obvodu zástavby, v prolukách 
podél místní komunikace (ulice Mlýnská). Většinu ploch zabírají zastavěné stavební 
pozemky náležející stávajícím objektům rodinné rekreace.  Plochy budou obslouženy 
stávající veřejnou infrastrukturou, která je v místě k dispozici. Plochy byly již obsaženy v 
původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB14 byla vyřazena na základě stanoviska KHS. 
 
Lokalita ZB15 – bydlení - je situována ve východní části zástavby, v proluce při ulici 
Válečných hrdinů. Současné využití je zahrada. Plocha bude obsloužena stávající veřejnou 
infrastrukturou. Byla již obsažena v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB16 – bydlení – převedena do územních rezerv. 
 
Lokalita ZB17 – bydlení - je situována v severovýchodní části zástavby, na konci ulice Na 
Flíčku. Současné využití je okrajová část orné půdy. Plocha bude obsloužena stávající 
veřejnou infrastrukturou. Byla již obsažena v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB18 – bydlení - je situována v severovýchodní části zástavby, při již jednostranně 
obestavěném úseku ulice Na Flíčku. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná 
zemědělská půda – trvalé travní porosty a zahrady. Plocha bude obsloužena stávající 
veřejnou infrastrukturou.  
 
Lokality ZB19  a ZB20 - bydlení - jsou situovány v severovýchodní části zástavby, 
v prolukách podél ulice Za Humny. Současné využití jsou zahrady. Plochy budou obslouženy 
stávající veřejnou infrastrukturou. Byly již obsaženy v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB21 byla zařazena do ploch stabilizovaných, neboť se jedná o součást 
zastavěného stavebního pozemku. 
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Lokality ZB22, a ZB23 - bydlení - jsou situovány na severovýchodním cípu zástavby, na 
konci ulice Oderská. Současné využití jsou menší plochy orné půdy (záhumenky), zahrady a 
zahrádky. Plochy budou obslouženy stávající veřejnou infrastrukturou. Plocha ZB23 byla již 
obsažena v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB24 – bydlení - je situována v západní části zástavby, ve vnitrobloku zástavby při 
ulici Olomoucká, jejíž je součástí zastavěných stavebních pozemků. Současné využití je 
neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná a zahrady. Pro obsluhu této plochy 
je třeba vybudovat obslužnou veřejnou infrastrukturu. 
 
Lokalita ZB25 – bydlení - je situována na západním okraji zástavby, při ulici Olomoucká. 
Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná sevřená mezi 
zástavbou a komunikacemi. Plocha bude obsloužena stávající veřejnou infrastrukturou. 
 
Lokalita ZB26 – bydlení - je situována na západním okraji zástavby v proluce při ulici 
Olomoucká. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná 
sevřená mezi zástavbou a komunikacemi. Plocha byla obsažena již v předchozím ÚPO jako 
plocha výroby. 
 
Lokalita ZB27 – bydlení - je situována na západním okraji zástavby v proluce při ulici 
Mlýnská. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná 
sevřená mezi zástavbou a komunikacemi. Plocha může být po svých stranách obsloužena 
stávající veřejnou infrastrukturou. Plocha byla obsažena již v předchozím ÚPO jako plocha 
výroby. 
 
Lokality ZB29  a ZB30 – bydlení - jsou situovány na severozápadním obvodu zástavby, 
v prolukách podél ulice Mlýnská. Současné využití jsou menší plochy orné půdy 
(záhumenky), zahrady a zahrádky. Plochy budou z větší části obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou. Plochy byly již obsaženy v původním ÚPO. 
 
Lokality ZB31, a ZB32 – bydlení - jsou situovány na západním obvodu zástavby, 
v prolukách podél místní komunikace (ulice Mlýnská). Většinu ploch zabírají zastavěné 
stavební pozemky náležející stávajícím objektům rodinné rekreace.  Plochy budou 
obslouženy stávající veřejnou infrastrukturou, která je v místě k dispozici. Plochy byly již 
obsaženy v původním ÚPO. 
 
Dokumentaci byly navrženy další rozvojové plochy rekreace, občanské vybavenosti, 
veřejných prostranství, dopravní, technické infrastruktury, výroby a zeleně: 
 
Lokalita ZR1 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Sušírně, kde navazuje na 
stávající rekreační zástavbu. Současné využití je trvalý travní porost, který je využívaný jako 
zahrada se zahradním domkem. Plocha je určena pro rozšíření stávající rekreační plochy. 
Plocha byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZR2 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Výletním, je prolukou ve 
stávající rekreační zástavbě. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně 
obhospodařované plochy orné půdy. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních 
ploch. Byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZR3 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Výletním, kde navazuje na 
stávající rekreační zástavbu. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaný trvalý travní 
porost a zahrada. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních ploch.  
 



 23 

Lokalita ZR4 – rekreace – je situována v chatové oblasti Varhošťská, je prolukou ve stávající 
rekreační zástavbě. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně obhospodařované plochy 
orné půdy. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních ploch. Byla již obsažena 
v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZR5 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Kamenici, je prolukou ve 
stávající rekreační zástavbě. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně 
obhospodařované plochy orné půdy. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních 
ploch. Byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
 
Lokalita PO1  – občanská vybavenost. Nachází se v západní čísti zastavěného území 
v prostoru bývalé pily (brownfield). Vzhledem k bezprostřední blízkosti obytné zástavby není 
vhodné obnovení výroby na této ploše. V lokalitě je navrženo zařízení občanské vybavenosti, 
které bude obsloužena stávající veřejnou infrastrukturou. 
 
Lokalita PO2  – občanská vybavenost. Nachází se v zastavěném území, nedaleko centra 
městyse. V současné době se jedná o neintenzivně využívanou parcelu trvalého travního 
porostu. Plocha je určena pro realizaci víceúčelového hřiště a bude obsloužena stávající 
veřejnou infrastrukturou.  
 
Lokalita PO3  – občanská vybavenost. Nachází se ve středu zástavby, na okraji prostoru  
autobusového terminálu. Kromě obslužné funkce bude mít objekt izolační funkci mezi 
dopravím zařízením a školou a prostorově dotvoří nově vzniklé veřejné prostranství. 
 
Lokalita PO4  – občanská vybavenost. Nachází se při severozápadních hranicích katastru 
v prostoru bývalého koupaliště. Zábor se týká neintenzivně využívané parcely trvalého 
travního porostu. Plocha je určena pro realizaci víceúčelového zařízení občanské 
vybavenosti a bude obsloužena stávající dopravní infrastrukturou.  
 
Lokalita PP1  – veřejné prostranství. Jedná se o zbytkovou plochu mezi nově realizovaným 
bytovým domem starší rodinnou zástavbou v západní části zastavěného území obce. 
Současné využití jsou parcely zahrad a orné půdy, které již neslouží zemědělským účelům.  
Plocha bude určena pro realizaci veřejného prostranství zpřístupňujícího obytnou zástavbu. 
 
 
Lokalita PP2 – veřejné prostranství. Plocha vypuštěna po převedení ZB16 do územních 
rezerv. 
 
Lokalita ZD1  – plocha dopravní. Jedná se o rozšíření stávající pěšiny mezi nově 
realizovanou zástavbou (Čtvrtky) a staršími rodinnými domy.  Současné využití jsou parcely 
zahrad jako součástí zastavěného stavebního pozemku. Plocha bude určena pro realizaci 
místní komunikace zpřístupňující přilehlé nemovitosti. 
 
Lokalita ZD2  – plocha dopravní. Jedná se o rozšíření stávající ulice Za školou. Současné 
využití je neobhospodařovaná plocha zemědělská. Plocha bude určena pro rozšíření místní 
komunikace zpřístupňující plochu ZB1. 
 
Lokalita ZT1  – technická infrastruktura. Nachází se jižně od zástavby, je sevřená mezi 
stávající ČOV a komunikacemi. Současné využití je zemědělsky neobhospodařovaný trvalý 
travní porost a orná půda. Plocha je určená pro rozšíření stávající ČOV, popřípadě jiného 
zařízení technické infrastrukturu. Plocha byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZV1  – výroba. Nachází se jižně od zástavby, je sevřená mezi stávající ČOV, 
komunikacemi a původně plánovanou odpočívkou. Současné využití je izolovaná menší 
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plocha orné půdy. Plocha je určená pro realizaci výrobní plochy, která má z hlediska polohy 
vůči obytné zástavbě i dopravní obslužnosti ideální polohu.  
 
Lokalita ZV2  – výroba. Nachází se jihozápadně od zástavby, mezi rychlostní silnici a silnicí 
II/437. Plocha je vhodná pro rozvoj výroby, protože je prostorově i provozně oddělena od 
stávající zástavby. Nachází se v území, které je pro zemědělství i rekreaci neperspektivní. 
Plocha byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZZ1  a ZZ3 – zeleň. Nachází se na jihozápadním obvodu zástavby, mezi silnicí 
II/437 a navrženými zastavitelnými plochami. Na plochách bude realizován pás izolační 
zeleně.  
 
Lokalita ZZ2 – zeleň. Nachází se v jihovýchodním cípu zástavby, mezi silnicí II/437 stávající 
zástavbou. Současné využití jsou zahrady neintenzivně obhospodařované parcely orné 
půdy. Na ploše vznikne plocha soukromé zeleně. 
 
Lokalita ZZ4 – zeleň. Nachází se v jihovýchodním cípu zástavby, plochou ZB10 a volnou 
krajinou. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně obhospodařované parcely orné půdy. 
Na ploše vznikne plocha soukromé zeleně – zahrady za plochou ZB10. 
 
Lokalita ZZ5  – zeleň - je situována na západním okraji zástavby mezi lokalitami ZB26 a 
ZB27. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná sevřená 
mezi zástavbou a komunikacemi. Na ploše vznikne plocha soukromé zeleně – zahrady. 
Plocha byla obsažena již v předchozím ÚPO jako plocha výroby. 
 
Lokalita R1 – bydlení – převedeno do územní rezervy. Plocha byla již obsažena v původním 
ÚPO, nebyla však na ní do 5 let od jeho schválení zahájena výstavba. 
 

 

5.1.4 Koncepce ve řejné infrastruktury, v četně podmínek pro její 
umis ťování – dopravní infrastruktura 

5.1.4.1 Doprava drážní 

 
Na území obce nejsou žádná drážní zařízení, ani se s jejich realizací neuvažuje. Výjimkou 
mohou být technologická zařízení sloužící výrobě v uzavřených areálech. Jejich realizaci tato 
dokumentace umožňuje. 

5.1.4.2 Doprava na pozemních komunikacích 
 
a) Státní silnice a rychlostní silnice 
 
Na správním území se nachází silnice: 

• I/35 st. hranice – Liberec, Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou – 
Valašské Meziříčí – st. hranice. 

 
Uvedená komunikace, na katastru obce provozována jako rychlostní silnice R35, byla 
zbudována kolem roku 2000.  Je vedena jihozápadně od zástavby, v jihovýchodním cípu 
katastru je mimoúrovňová křižovatka. Na úrovni obce vlevo po směru od Olomouce byla při 
stavbě komunikace vyčleněna plocha pro odpočívku (a trvale vyjmuta ze ZPF), která nebyla 
doposud realizována. 
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Uvedená komunikace je součástí významného celorepublikového i mezinárodního tahu 
(E442, E642), mimoúrovňová křižovatka na katastru obce má význam pro obsluhu nejen 
Velkého Újezdu, ale i okolních obcí (Výkleky, Potštát aj.). Komunikace zrealizována 
v nedávné době je po dopravní stránce vyhovující a je ve své trase i z hlediska dopravně 
technických parametrů stabilizována, majetkový správce k zadání územního nevznesl žádné 
požadavky. Komunikace je proto v současné podobě respektována. Plocha dopravní, po 
které je vedena vykazuje značné rezervy pro její případné úpravy. 
 
Výpočet hlukové zátěže: 
 
Pro výpočet hlukové zátěže ze silnice R/35 byly použity výsledky celostátního sčítání 
dopravy v roce 2010 pro sčítací úsek 7 – 0760 nacházející se na úrovni Velkého Újezda. 
Výsledky RPDI za 24 h jsou následující: 
TV - těžká motorová vozidla celkem   6 892 
O - osobní a dodávková vozidla celkem  19 916 
M - jednostopá motorová vozidla   88 
SV - součet všech vozidel    26 896 
 
Vozidel celkem 26 896/ 24 hod 
Z toho maximální hodina  10% [ n ] = 2690 
Počet nákladních vozidel TV [ N ] = 26% 
Max. stoupání 1 %  
Povrch asfalt  
Prům. rychlost [v]= 130 km/h  
 
F1 = (1 + N/100) * 10 (v-58)/60 + N/100 * (v – 10)/5 
     = (1+0,26) * 10 (130-58)/60 + 0,26* (130-10)/5 vliv nákladních automobilů a rychlosti  
F1 = 26,21 
 
F2 = 101/34      vliv stoupání (1%) 
F2 = 1,07 
 

F3 = 1        vliv povrchu (asfalt) 

 
Y = 10 log (F1*F2*F3*n) + 40 
    = 10 log (26,21 * 1,07 * 1 * 2690) + 40 
Y = 88,78 dB(A) 
 
 
Intenzita provozu (přes 26 tisíc vozidel za 24 hodin v roce 2010) vytváří významnou hlukovou 
zátěž, obce je však chráněna jednak zářezem, průměrné výšky 8 m, jednak protihlukovými 
stěnami zbudovanými současně s komunikací a které reflektují výhledový stav. V případě 
překročení hlukových limitů tento územní plán navrhuje a umožňuje realizaci dalších 
protihlukových opatření. 
 
Komunikace je v současné době v majetku České republiky, ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Má ochranné pásmo 100 m od osy přilehlého jízdního pásu anebo od osy větve 
její křižovatky. Toto ochranné pásmo je dokumentací respektováno. 
 
Ke komunikaci se blíží obytná zástavba (cca 210 m) jak stávající, tak přebírána z 
předchozího ÚPO v jedné rovině. Obytná zástavba navrhovaná navíc touto dokumentací  
(ZB 25) se od rychlostní komunikace vzdaluje a je zde kromě toho navržen pás izolační 
zeleně. 
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Na ploše odpočívky je navržena plocha smíšeně výrobní ZV2, z důvodu, že odpočívka 
nebyla doposud zrealizována. Tato plocha byla již obsažena v předchozím ÚPO (2005), jako 
plochy Pro výrobu -  Podnikatelské aktivity P3. 
 
 
b) Krajské silnice 
 
Po správním území obce prochází následující krajské silnice: 

• II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou – Bystřice pod Hostýnem – Jablůnka; 
• II/441 Velký Újezd – Potštát – Odry - Mankovice; 
• III/035 54 Velký Újezd – průjezdná; 
• III/436 17 Tršice – Výkleky – Velký Újezd; 
• III/436 18 Staměřice – Výkleky. 

 
Všechny silnice jsou na území obce ve své trase stabilizovány. 
 
Silnice II/437, donedávna I/35, je vedena po jihovýchodním obvodu zástavby v podstatě 
souběžně s komunikací R35. Na obec se napojuje na severozápadním a jihovýchodním cípu 
zástavby (křižovatka se III/035 54) a na jejím jižním okraji krátkou spojkou nad přemostěním 
ulice Přerovské (se silnicí III/436 17). Od výstavby R35 intenzita provozu na komunikaci 
klesá (sčítací úsek 7-0130 v roce 2005 intenzita 3 349  voz/24 hod, v roce 2010 intenzita 
2 617 voz/24 hod), vzhledem k jejímu vedení po okraji zástavby nevytváří žádná výraznější 
bezpečnostní rizika, ani hlukovou zátěž (dle hlukové mapy zveřejněné na kr-olomoucky.cz). 
Její dopravně – technické parametry jsou vyhovující, vzhledem k tomu, že její vozovka má 
povrch z betonových panelů, zasloužila by si rekonstrukci stavebního stavu. Ke komunikaci 
bezprostředně nepřiléhají žádné plochy bydlení (stávající nebo návrhové), které by již nebyly 
obsaženy v předchozím ÚPO (2005), další (plochy ZB24 a ZB25) jsou od komunikace 
odděleny pásem izolační zeleně. Z výše uvedených důvodů je komunikace respektována 
v současné trase. Vzhledem k významu a současnému dopravně technickému stavu má 
navrženou kategorii S9,5, funkční skupinu B. 
 
Silnice II/441 se odpojuje od výše uvedené krajské silnice na křižovatce v jihovýchodním 
cípu katastru a prochází k severovýchodu po jeho východní hranici. Je regionální spojnicí 
sídel a přímou obsluhu obce nemá význam. Je po všech stránkách vyhovující a je proto 
respektována v současné trase. Vzhledem k významu a současnému dopravně technickému 
stavu má navrženou kategorii S9,5, funkční skupinu B. 
 
Silnice III/035 54 je bývalým silničním průtahem sídla na trase Olomouc – Český Těšín na 
svých obou koncích na okrajích zástavby napojených na silnici II/437. Je hlavní obslužnou 
osou sídla a má vyhovující dopravně technické parametry. Vzhledem k tomu, že tranzitní 
doprava, až na výjimky touto komunikaci neprojíždí, je její zatížení malé (odhadem do 3 tis. 
voz/24 h) a nevytváří tedy žádná výraznější zdravotní, ani bezpečnostní rizika. Je po všech 
stránkách vyhovující a je proto respektována v současné trase. Vzhledem k významu a 
současnému dopravně technickému stavu a obslužnému charakteru má navrženou kategorii 
S7,5, funkční skupinu C. 
 
Silnice III/436 17 je silnicí odbočující na Náměstí od III/035 54 směřující k jihu, sousedním 
obcím a Přerovu. Je hlavní obslužnou osou jižní části sídla. V zastavěném území má na 
několika místech zúžený profil, ale vzhledem k nízké intenzitě provozu, by zásahy do okolní 
zástavby byly neúměrné a proto nejsou navrženy. Komunikace nevytváří tedy žádná 
výraznější zdravotní, ani bezpečnostní rizika. Je po všech stránkách vyhovující a je proto 
respektována v současné trase. Vzhledem k významu a současnému dopravně technickému 
stavu a obslužnému charakteru má navrženou kategorii S6,5, funkční skupinu C. 
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Silnice III/436 18 se odpojuje od silnice II/437 na křižovatce v jihovýchodním cípu katastru a 
prochází k jihozápadu a přímou obsluhu obce nemá význam. Je po všech stránkách 
vyhovující a je proto respektována v současné trase. Vzhledem k významu a současnému 
dopravně technickému stavu má navrženou kategorii S6,5, funkční skupinu B. 
 
Typ komunikace řeší podrobnosti větší, než územní plán umožňuje a jeho stanovení by bylo 
příliš determinující. Proto konkrétní typ komunikace nebyl stanoven a bude předmětem 
podrobnější dokumentace. 
 
Ke komunikaci se blíží obytná zástavba (cca 210 m) jak stávající, tak přebírána z 
předchozího ÚPO v jedné rovině. Obytná zástavba navrhovaná navíc touto dokumentací  
(ZB25) se od rychlostní komunikace vzdaluje a je zde kromě toho navržen pás izolační 
zeleně. 
 
c) Místní komunikace: 
 
Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně 
místní dopravě na území obce. Obecně lze říci, že jsou jimi komunikace ve vlastnictví obce, 
které mají nezastupitelný význam pro místní dopravu v zastavěném území sídla (jedná se 
zejména o přímou dopravní obsluhu objektů). Ostatní komunikace ve vlastnictví obce mimo 
zastavěné území sloužící především zemědělským a lesnickým účelům jsou komunikace 
účelové.   
 
Stávající místní komunikace byly převzaty z Pasportu místních komunikací obce Velký Újezd 
(1998), které byly doplněny pouze o do té doby zrealizovanou ulici Mlýnskou. 
 
Místní komunikace umožňují dopravní obsluhu území, jsou veřejné a ve správě lokální 
samosprávy.  Stávající struktura místních komunikací vesměs navazuje na krajské silnice. 
Místní komunikace I. a II. třídy v řešeném území nejsou, komunikace vyhovující šířky lze 
zařadit do komunikací III. třídy, ostatní do třídy IV.  
 
Dopravně technický stav větší části místních komunikací je vyhovující, i když některé nemají 
dostatečnou šířku vozovky. Na místních komunikacích bylo zjištěno několik kolizních bodů, 
které se týkají zejména zúženého profilu. Dokumentace umožňuje jejích rozšíření na úkor 
přilehlých ploch, především bydlení. 
 
Dopravní zátěž místních komunikací je minimální a nevytváří žádné dopravní ani hygienické 
závady. Aby tento stav zůstal zachován, je třeba nadále nedopustit zvětšení dopravní zátěže 
při obsluze výrobních složek a minimalizovat průjezdy zemědělské účelové dopravy 
v zastavěném území.  
 
Z uvedených důvodů byla navržena následující koncepce dopravní obsluhy místními 
komunikacemi: 

• Všechny stávající místní komunikace jsou respektovány ve stávajících trasách, jejich 
rozšíření je možné. 

• Jsou navrženy místní komunikace obsluhující návrhové lokality v zastavěném území 
nebo zastavitelných plochách. 

• Podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím umožňují případná rozšíření 
mimo pozemky komunikací a realizaci i nezakreslených místních komunikací. 

• V návrhových plochách je třeba realizovat přednostně zklidněné komunikace 
(kategorie D), pouze ve zvláště odůvodněných případech je možná realizace 
místních komunikací obslužných (kategorie C). 

• Další zásahy a výše neuvedené koncepční změny se jeví jako neúčelné, nebyly 
nikým vzneseny, a proto nejsou navrženy. 
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d) Účelové komunikace 
 
Účelové komunikace jsou pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí 
pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními 
pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 
Účelové komunikace jsou ve správě právnických a fyzických osob. 
 
Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace (bez ohledu na vlastnické poměry), 
s výjimkou těch, které jsou v uzavřených objektech nebo prostorech.  
 
Pro potřeby tohoto dokumentu byly jako účelové komunikace určeny nejvýznamnější 
komunikace na správním území obce mimo silnice, místní komunikace a neveřejné 
komunikace. Jedná se zejména o síť polních a lesních cest. 
 
Z uvedených důvodů byla navržena následující koncepce dopravní obsluhy účelovými 
komunikacemi: 

• Jako stávající účelové komunikace byly vytipovány ty nejdůležitější, zpřístupňující 
zemědělské nebo lesní pozemky. Tyto musí zůstat ve své trase a veřejně přístupné 
zachovány.  

• Je navržena účelová komunikace vedoucí z obce jižním směrem, tzv. stará Tršická 
z důvodů zpřístupnění krajiny v jihozápadní části katastru, která je odříznutá 
rychlostní komunikací; 

• Podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím umožňují realizaci i 
nezakreslených účelových komunikací. 

• Další zásahy a výše neuvedené koncepční změny se jeví jako neúčelné, nebyly 
nikým vzneseny, a proto nejsou navrženy. 

 
e) Statická doprava 
 
Vzhledem k rozloze sídla jsou potřeby parkovacích a odstavných stání poměrně veliké.  
 
V obci je několik ploch mimo jízdní pruhy komunikací sloužících k parkování: 

• P1 na Náměstí; 
• P2 před farním kostelem; 
• P3 před úřadem městyse. 

 
Další parkovací plochy obsluhují jednotlivá zařízení občanské vybavenosti (např. škola, 
hřbitov) a výroby, nacházející se na plochách jednotlivých zařízení, popřípadě na přilehlých 
veřejných prostranství. Pro potřeby bydlení jsou parkovací místa v rámci příslušných ploch. 
 
Celkově lze konstatovat, že parkovací plochy v městysu jsou pro současné potřeby 
dostatečné. 
 
Pro případ nedostatečných kapacit v centru městyse je navrženo parkování na parkovišti P4. 
 
Vzhledem k vývoji situace, kterou nelze přesně odhadnout a možnostem realizace dalších 
objektů vyžadujících dopravní obsluhu (např. občanské vybavenosti v plochách smíšeně 
obytných nebo bydlení), budou konkrétní potřeby parkování řešeny v rámci podrobnějších 
řízení.  
 
Z uvedených důvodů byla navržena následující koncepce dopravy v klidu: 

• Všechna stávající parkovací a odstavná stání pro osobní automobily jsou 
respektována v rámci jednotlivých ploch s rozdílným využitím (jsou přípustná nebo 
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podmíněně přípustná). Parkoviště P1 v případě výstavby objektu na jeho místě může 
být nahrazeno parkovištěm P4, popřípadě jiným vhodným řešením. 

• Ostatní požadovaná parkoviště jsou realizovatelná v rámci ploch s rozdílným využitím 
– plochy DS a PV, jejich polohu a velikost bude řešit podrobnější dokumentace. 

• Podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím umožňují realizaci i 
nezakreslených parkovacích stání 

• Další zásahy a výše neuvedené koncepční změny se jeví jako neúčelné, nebyly 
nikým vzneseny, a proto nejsou navrženy. 

 
f) Autobusová doprava  
 
V obci je provozována veřejná autobusová doprava zahrnuta do Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje.  
 
Dopravní obslužnost je velmi dobrá, v městysu je přestupní terminál umožňující přestup mezi 
jednotlivými linkami. Autobusy jsou provozovány na trasách: 

• 880658 Frýdek-Místek-Nový Jičín-Hranice-Olomouc 
• 890705 Hlubočky-Velký Újezd-Tršice 
• 890706 Olomouc-Lipník n.Bečvou-Hranice 
• 890719 Olomouc-Velký Újezd-Potštát 
• 920017 Přerov-Velký Újezd-Libavá,Kozlov 

 
Linky jsou provozovány po krajských silnicích. Po rychlostní silnici projíždějí další 
autobusové linky, které však nemají pro obsluhu městyse žádný přímý význam. 
 
V obci se nacházejí následující autobusové zastávky: 

• Velký Újezd, aut. st., MHD – přestupní terminál nedaleko centra městyse; 
• Velký Újezd, Lapač – obsluhuje jižní část zástavby, pro linky od Přerova; 
• Velký Újezd, hřbitov – obsluhuje východní část zástavby, pro linky od Lipníka; 
• Velký Újezd, rozc. Výkleky – ve východní části katastru, pro přestup mezi lokálními 

linkami a pro Výkleky; 
• Velký Újezd, vrchní pila – ve východní části katastru, pro obsluhu přilehlé zástavby. 

 
Umístění zastávek je vyhovující, docházkové vzdálenosti pokrývají celou zástavbu, není 
proto třeba uvažovat o zřízení dalších, popřípadě přemístění stávajících. Zastávky jsou pro 
současnou frekvenci spojů i intenzity dopravy vyhovující, v případě potřeby územní plán 
umožňuje rekonstrukci jednotlivých zastávek  v souladu s aktuálně platnými předpisy a 
normami. 

5.1.4.3 Doprava lodní a letecká 
 
Na území obce se nenacházejí žádní zařízení sloužící letecké nebo lodní dopravě. Jejich 
realizace se nejeví jako reálná, potřebná a nebyla nikým požadována. Z tohoto důvodu 
nejsou ani navržena.  
 
Do katastru obce zasahuje ochranné pásmo letiště – vzdušný prostor ministerstva obrany. 

5.1.5 Koncepce ve řejné infrastruktury, v četně podmínek pro její 
umis ťování – technická infrastruktura, odpady 

5.1.5.1 Vodní zdroje a ochranná pásma 

Na území obce se nacházejí vodní zdroje sloužící veřejnému zásobení vodou. Jsou to 
jednak vrty, nacházející se jihozápadně od zástavby v trati Prosniska (HV 11 – 2,0 l/s a HV 
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12 – 1,5 l/s). Jsou chráněny ochrannými pásmy – oplocením 20 m. Další vodní zdroj 
(prozatím využívaný) je přímo v severozápadní části zástavby, při ulici Varhošťská.   

Vodní zdroje jsou dostačující a nepředpokládají se žádné koncepční změny. 

5.1.5.2 Zásobení vodou 

V obci je vybudován veřejný vodovod, byl postaven v letech 1988 – 92 a v současné době je 
na něj napojeno asi 90 % obyvatel.  

Původní zdroje vody – studny byly v 1997 nahrazeny dvěma vrty. Ze zdrojů je voda čerpána 
výtlačným řadem DN 80 délky 1 420 m do úpravny vody Velký Újezd o kapacitě 3,5 l/s 
(odstranění železa a manganu). Z úpravny vody je voda čerpána řadem DN 200 délky 1 150 
m do zemního VDJ 2 x 400 m3 (420,00 – 415,50).  

Ze zemního vodojemu 2 x 400 m3 je pak obec Velký Újezd zásobována gravitačně v jednom 
tlakovém pásmu. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálu PVC v profilech DN 80 – 
150.  

Na vodovodní síť Velkého Újezda je rovněž napojena obec Daskabát a Výkleky (výhledově 
dále obce Lazníčky a Svrčov).  

Vodovod je v majetku i provozu městyse Velký Újezd.  
 
Vodovodní řady mají následující ochranná pásma: 

• Do DN 500 mm včetně – 1,5 m 
 
Stávající koncepce je vyhovující a provozovatel vodovodu neuvažuje o její změně, územním 
plánem je proto navrženo její zachování. Dokumentace umožňuje v případě potřeby 
rekonstrukci distribuční sítě i posílení jednotlivých řadů a navrhuje zásobení zastavitelných 
ploch. Podmínky využití pro jednotlivé plochy umožňují realizaci vodovodních sítí i 
v nezakreslených trasách. 
Jak je patrno z níže uvedeného výpočtu, kapacita vodojemu je dostačující pro téměř 4 500 
obyvatel, což je i v návrhovém období i pro okolní obce vyhovující. 
 
Počet obyvatel 4500     
odber   0,15 m3/ob*d    
Qp  675 m3/d    
Qm  1012,5 m3/d 11,64375 l/s  
       
Qh (Qm*1,8) 20,95875 l/s    
       
       
       
       
Akumulace (Qm*0,8) 810 m3    
 
 
Na území obce mohou být neveřejné systémy zásobení vodou u objektů účelovou vodou, 
nebo, které jsou příliš vzdáleny od veřejného vodovodu a jejich napojení by nebylo 
hospodárné (např. chaty, zemědělský areál) 
 
Vzhledem k obecnější rovině a časovému horizontu územně –  plánovací dokumentace 
nebyla navržena konkrétní opatření v případě nedostatečného tlaku v distribuční síti. 
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Dokumentace umožňuje i realizaci nezakreslených sítí technické infrastruktury, jejichž 
umístění bude řešit podrobnější dokumentaci v rámci příslušného řízení podle zvláštního 
předpisu (např. Stavebního, Vodního zákona a prováděcích vyhlášek). 
 
Toto řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. 
 
Zabezpečení požární vody  
 
V současné době je zásobení požární vodou zajištěno prostřednictvím hydrantů na veřejné 
vodovodní síti. Návrhem dokumentace je tento systém respektován a je navrženo jeho 
rozšíření do zastavitelných ploch.  
 
Navržený vodovodní systém musí vyhovovat ČSN 73 0873 „Zásobování požární vodou“. 
Uvedená norma udává m.j. nejmenší dimenze potrubí, vzdálenosti hydrantů a stanovuje 
hodnoty odběru vody a obsahu požární nádrže. Dimenze stávajícího vodovodního potrubí v 
obci je DN80-150 mm. Dimenze DN 80 vyhoví jako zdroj požární vody u rodinných domů a 
nevýrobních objektů do plochy 120 m2. Dimenze DN 100 vyhoví jako zdroj požární vody pro 
nevýrobní objekty o ploše 120-1500 m2 a výrobní objekty a sklady do plochy 500 m2. 
Dimenze DN 150 vyhoví pro výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o 
ploše nad 1500 m2. V případě výstavby rozsáhlejších objektů je nutno pamatovat na 
umístění požární nádrže. Pro všechny zdroje požární vody (hydranty, popřípadě jiné) je 
nutno zajistit vydatnost vnějších odběrných míst dle platných předpisů.   
 
Dále stanovují normy, že u hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 
zajištěn minimální statický přetlak nejméně 0,2 MPa a při odběru nemá přetlak poklesnout 
pod 0,05 MPa.  
 
V navržených zastavitelných plochách vymezených územním plánem budou v navazujícím 
řízení navrženy nové požární hydranty, v maximálních vzdálenostech dle ČSN 73 0873. 

5.1.5.3 Odkanalizování 

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace, odvádějící OV na ČOV. Odlehčení dešťových vod 
je do potoka ústícího do Kyjanky. Výstavba jednotné kanalizace byla započata v r. 1984 a 
pokračuje až do současnosti. Kanalizace je z betonových trub DN 300 -1 000 a jsou na ni 
osazeny revizní a soutokové šachty, na přípojkách jsou uliční vpusti. Dále jsou vybudovány 
dva dešťové oddělovače a lapače splavenin. V jihovýchodní části obce – lokalita Podíly - je 
osazena čerpací šachta k přečerpávání OV do kanalizace vedoucí na ČOV. ČOV byla 
vybudována v r. 1984. Jedná se o oxidační příkop s kapacitou 1 120 EO. Účinnost čištění je 
cca 94 %. Stoková síť i ČOV jsou v dobrém technickém stavu. Vyprodukovaný kal je 
odvážen po provedení rozborů k zemědělskému využití případně na skládku.  

Kanalizace i ČOV jsou v majetku a správě obce.  

ZD, Dřevařské závody, chaty, ulice Mlýnská a východní část ulice Lipenské mají jímky na 
vyvážení.  

Řešení likvidace deš ťových a splaškových vod 
 
Pro zóny bydlení je počítáno s oddílným řešením systému likvidace odpadních dle jejich 
původu a to vybudováním místních sítí dešťové a splaškové kanalizace.  
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a) Dešťové vody 

V souladu s ČSN75 9010,  TNV 759011 a ČSN75 6101 bude navrhované území řešeno 
systémem oddílné kanalizace s retencí a využitím dešťových vod před zaústěním do 
kanalizace resp. vodoteče. 
 
V řešeném území se předpokládá vybudování lokálních sítí dešťové kanalizace, která bude 
zaústěna do vodotečí, které se v oblasti nacházejí. Dešťové vody budou jímány standardními 
odvodňovacími prvky, které budou pospojovány do jednotlivých větví. Před zaústěním do 
vodotečí budou na kanalizaci vybudovány retenční prvky, kterými bude regulováno množství 
zaústěných vod tak, aby jejich zaústění mělo co nejmenší vliv na stávající vodoteč. 
 
Pro odvodnění a retenci dešťových vod ze zpevněných ploch komunikací a chodníků je 
možné uvažovat s využitím průlehů a zasakovacích muld podél zpevněných ploch. 
 
Stejně, v souladu splatnou legislativou, budou dešťové vody z objektů jímány do retenčních 
nádrží, které budou součástí každého rodinného domu a budou vypouštěny v povoleném 
množství do veřejné části kanalizace. V rodinných domech se nabízí možnost likvidace části 
množství dešťových vod zapojením do vnitřních rozvodů vody pro splachování WC a pračky. 
 
Velikost retencí a dimenzí stokových sítí bude řešeno vždy pro sdruženou lokalitu odvodnění 
samostatně výpočtem podle ČSN 75 9010. 
 
Retence budou navrhovány z podzemních modulárních systémů z polypropylenu. Systém je 
z jednotlivých dílů spojován do potřebných rozměrů, které zabezpečí zachycení 
požadovaného množství dešťových vod a jejich postupné vypouštění. Prvky umožňují 
následnou kontrolu v průběhu provozu podzemního zařízení a jeho čištění tlakovou vodou.  
Retence jsou vybaveny vestavěnými revizními šachtami a na výtoku regulační systémovou 
šachtou. 
 
b) Splaškové vody  
 
Splaškové vody z jednotlivých nemovitostí budou odváděny kanalizačními stokami jednotné 
kanalizace, které budou zaústěny do kanalizace v obci, která je zaústěna na ČOV. Stávající 
ČOV je v současné době ve velice dobré kondici a vykazuje velmi nízké hodnoty výstupního 
znečištění – viz výsledky provozu ČOV za 1.pololetí 2013- Ing. Nimrichter. Je tudíž 
předpoklad, že počítané navýšení splaškových vod čistírna zvládne při zachování stávající 
účinnosti. 
 

 
 
Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody stanovené podle přílohy č.12 

vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.120/2011 Sb. 

Qd = 37,2 m3/den = 1550 l/hod  = 0,43 l/s 

Qh = 1550 x 1,5 =2325  l/hod = 0,65  l/s 
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Qrok =  13 578 m3/rok 

  
c) Opat ření na kanaliza ční síti 

 

Obecně výpo čet množství deš ťových vod z jednotlivých řešených ploch : 

1RD - plocha 150m2 –  odtokový koeficient 0,9 

zpevněné plochy 100 m2 pro každý RD – odtokový koeficient 0,5 

ostatní plocha – zeleň – odtokový koeficient  0,1 

 

• ZB1 - ul. Za školou, napojení na stávající stoku B  beton DN 500 – dostačující 

kapacita sítě, bez úprav stoky 

ZB1 – 18 RD , řešená plocha  0,85 ha 

18 x 150 x 0,9 = 2430 

18 x 100 x 0,5 = 900 

4000 x 0,1= 400 

Sr = 3730 m2 

Q = 162x0,373 = 60,42 l/s 

Celkové plnění 

Průměr D [mm] 
500

   

Spád J [‰] 
34,00

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
805,44

   

Spád J [1:] 
29,41

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
4,10

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
100

 

Rychlost toku vt [m/s] 
2,60

 

 

Průtok Qt [L/s]  
72,73

 
  

 

Kapacita stoky je dostačující bez úprav 

• ZB2  - ul. Za školou, napojení na stávající stoku B  beton DN 500 – dostačující 

kapacita sítě, bez úprav stoky 

ZB2 – 7 RD , řešená plocha 1,2 ha 

7 x 150 x 0,9 = 945 

7 x 100 x 0,5 = 350 

10250 x 0,1= 1025 

Sr = 2320 m2 

Q = 162x0,232 = 37,58 l/s 

Celkové plnění 
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Průměr D [mm] 
500

   

Spád J [‰] 
34,00

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
805,44

   

Spád J [1:] 
29,41

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
4,10

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
80

 

Rychlost toku vt [m/s] 
2,29

 

 

Průtok Qt [L/s]  
46,47

 

 
 

 

• ZB4+ ZB5  – ul. Za školou, napojení do stávající stoky B – beton DN400 – dostačující 

kapacita bez úprav stoky 

ZB4+5 – 6RD , řešená plocha  0,69+0,34+0,15=1,18 ha 

6 x 150 x 0,9 = 810 

6 x 100 x 0,5 = 300 

10300 x 0,1= 1030 

Sr = 2140 m2 

Q = 162x0,214 = 34,67 l/s 

 

Celkové plnění 

Průměr D [mm] 
500

   

Spád J [‰] 
34,00

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
805,44

   

Spád J [1:] 
29,41

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
4,10

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
100

 

Rychlost toku vt [m/s] 
2,60

 

 

Průtok Qt [L/s]  
72,73

 
  

 

Zóny bydlení ZB1, ZB2, ZB4 a ZB5 budou řešeny podrobněji ve studiích 

 

• ZB7+ZB8+ZB9+ZB10  – napojení na stoku B v ul. Za Lapačem – beton DN500- 

dostačující kapacita  bez úprav stoky l 

Plochy ZB9 a ZB10 oddílná nebo jednotná kanalizace s OK do místního potoka 
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ZB7+8+9+10 – 13 RD , řešená plocha  2,44 ha 

13 x 150 x 0,9 = 1755 

13 x 100 x 0,5 = 650 

21995 x 0,1= 2199 

Sr = 4604 m2 

Q = 162x0,46 = 74,58 l/s 

 

Celkové plnění 

Průměr D [mm] 
500

   

Spád J [‰] 
41,81

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
893,61

   

Spád J [1:] 
23,92

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
4,55

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
100

 

Rychlost toku vt [m/s] 
2,88

 

 

Průtok Qt [L/s]  
80,69

 

 
 

 

Zóny bydlení ZB9 a ZB10 budou řešeny podrobněji ve studiích 

 

ZB11 – doporučení pro vybudování oddílné kanalizace se zaústěním dešťových vod  do  

blízkého potoka (beze jména)  a zaústění splaškové kanalizace do ČS s její  nutnou úpravou 

, resp. vybudování samostatné tlakové kanalizace pro řešenou zónu-ozn.SN3- a její zaústění 

do stoky A.1.5 - dostačující kapacita  bez úprav stoky. Zóna bude řešena podrobněji ve 

studii.  

ZB11 – 5 RD , řešená plocha  1,28 ha 

5 x 150 x 0,9 = 675 

5 x 100 x 0,5 = 250 

11875 x 0,1= 1188 

Sr = 2113 m2 

Q = 162x0,212 = 34,23 l/s 

 

• ZB12 + ZB13 – vybudování nového kanalizačního sběrače – ozn. SN2-v ulici 

Olomoucká v délce cca 740m -napojení do stoky B6 (B6.1) beton DN300 - dostačující 

kapacita  bez úprav stoky, alternativně  vybudování nového kanalizačního sběrače 

ozn.SN1- trasa – ul Olomoucká – lom pod zónu ZB25 s napojením do stoky B5 - dostačující 

kapacita  bez úprav stoky 
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ZB12+13+14 – 12 RD , řešená plocha  1,82 ha 

12 x 150 x 0,9 = 1620 

12 x 100 x 0,5 = 600 

15200 x 0,1= 1520 

Sr = 3740 m2 

Q = 162x0,374 = 60,58 l/s 

 

Celkové plnění 

Průměr D [mm] 
500

   

Spád J [‰] 
34,00

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
805,44

   

Spád J [1:] 
29,41

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
4,10

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
100

 

Rychlost toku vt [m/s] 
2,60

 

 

Průtok Qt [L/s]  
72,73

 

 
 

 

• ZB15 prodloužení řadu v délce cca 70m-ozn. SN4- se zaústěním do stávající stoky 

A1 beton DN500 - dostačující kapacita  bez úprav stoky 

ZB15– 1 RD , řešená plocha  0,18 ha 

1 x 150 x 0,9 = 135 

1 x 100 x 0,5 = 50 

1550x 0,1= 155 

Sr = 340 m2 

Q = 162x0,034 = 5,5 l/s 

 

 

• ZB17 prodloužení kanalizačního řadu v ul. Na Flíčku – ozn.SN6- v délce 36m 

zaústění do stoky P2.4- betonDN300 - dostačující kapacita  bez úprav stoky 

ZB17 – 1 RD , řešená plocha  0,15 ha 

1 x 150 x 0,9 = 135 

1 x 100 x 0,5 = 50 

1250 x 0,1= 125 

Sr = 310 m2 

Q = 162x0,031 = 5,02 l/s 
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• ZB 18 zaústění do stávající stoky P2.4 – beton DN300- dostačující kapacita  bez 

úprav stoky. Pro plochu lze taktéž uvažovat s oddílnou kanalizací a jejím zaústěním do 

potoka 

ZB18 – 6RD , řešená plocha  0,67 ha 

6 x 150 x 0,9 = 810 

6 x 100 x 0,5 = 300 

5200 x 0,1= 520 

Sr = 1630 m2 

Q = 162x0,163 = 26,4 l/s 

 

Celkové plnění 

Průměr D [mm] 
300

   

Spád J [‰] 
31,90

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
203,61

   

Spád J [1:] 
31,35

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
2,88

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
80

 

Rychlost toku vt [m/s] 
2,15

 

 

Průtok Qt [L/s]  
33,11

 

 
 

 

• ZB19+ZB20– zaústění do stávající stoky P2.4 v ul. Za humny- beton DN300 - 

dostačující kapacita  bez úprav stoky. Pro plochu lze taktéž uvažovat s oddílnou kanalizací 

a jejím zaústěním do potoka, který pod plochami protéká. 

ZB19+20+21  – 5 RD , řešená plocha  0,55+0,42+0,19=1,16 ha 

5 x 150 x 0,9 = 675 

5 x 100 x 0,5 = 250 

10350 x 0,1= 1035 

Sr = 1960 m2 

Q = 162x0,196 = 31,75 l/s 

 

• ZB 22+ZB23 – prodloužení řadu v ul. Oderská v délce 73m – ozn. SN7- zapojení do 

sběrače  P.1.3, beton DN500 - dostačující kapacita  bez úprav stoky. 

ZB22+23 – 4 RD , řešená plocha  0,32+0,19=0,51 ha 

4 x 150 x 0,9 = 540 

5 x 100 x 0,5 = 250 

4000x 0,1= 400 
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Sr = 1190 m2 

Q = 162x0,119 = 19,27 l/s 

 

Celkové plnění 

Průměr D [mm] 
500

   

Spád J [‰] 
11,00

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
456,44

   

Spád J [1:] 
90,91

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
2,32

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
60

 

Rychlost toku vt [m/s] 
1,10

 

 

Průtok Qt [L/s]  
14,70

 

 
 

 

• ZB24 – zapojení do nově navrženého sběrače SN2 

Plocha ZB24 - odvodnění novou stokou jednotné nebo oddílné kanalizace procházející na 

protější stranu obchvatu. Všechny plochy na severozápadním obvodu zástavby (ZB24, 

ZB25, ZB26, ZB27, ZB29, ZB30, ZB31, ZB32, ZB12, ZB13) jsou v povodí Olešnice - dešťové 

vody je možné svést do Olešnice, splaškové přečerpávání do výše uvedené nové stoky. 

Plocha bude podrobn ě řešena v samostatné studii. 

ZB24– 10 RD , řešená plocha  1,46 ha 
10 x 150 x 0,9 = 1350 
10 x 100 x 0,5 = 500 
12100 x 0,1= 1210 
Sr = 3060 m2 

Q = 162x0,306 = 49,57 l/s 
 

• ZB25 – zapojení do nově navrženého sběrače SN1. Plocha se nachází na rozvodí, je 

možné uvažovat se zapojením i do stoky SN2 a oddělením dešťových vod se zaústěním do 

vodoteče.  

ZB25– 3 RD , řešená plocha  1,07 ha 

3 x 150 x 0,9 = 405 

3 x 100 x 0,5 = 150 

9950 x 0,1= 995 

Sr = 1550 m2 

Q = 162x0,155 = 25,11 l/s 

• ZB26 – zapojení do nově navrženého sběrače SN2. Plocha se nachází na rozvodí, je 

možné uvažovat se zapojení i do stoky SN2 a oddělením dešťových vod se zaústěním do 

vodoteče.  
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ZB25– 8 RD , řešená plocha  2,71 ha 

8 x 150 x 0,9 = 1080 

8 x 100 x 0,5 = 400 

25900 x 0,1= 2590 

Sr = 4070 m2 

Q = 162x0,407= 65,93 l/s 

 

• ZB27, ZB29+ZB30 – vybudování nového kanalizačního sběrače v ul. Mlýnská v dl. 

295m -ozn.SN8- zapojená do stoky B v ul. Varhošťská – bet. DN400 - dostačující kapacita  

bez úprav stoky 

ZB24– 10 RD , řešená plocha  0,12+0,1+0,14+0,89= 1,25 ha 

10 x 150 x 0,9 = 1350 

10 x 100 x 0,5 = 500 

10000 x 0,1= 1000 

Sr = 2850 m2 

Q = 162x0,285= 46,17 l/s 

 

Celkové plnění 

Průměr D [mm] 
400

   

Spád J [‰] 
19,90

   

Provozní rychlost kb [mm] 

Průtok Q [L/s] 
342,31

   

Spád J [1:] 
50,25

   

Tuhost v [m²/s] 
0,00000131

   

Rychlost toku v [m/s] 
2,72

   

  

částečné plnění 

Výška plnění Ht [mm] 
100

 

Rychlost toku vt [m/s] 
1,95

 

 

Průtok Qt [L/s]  
47,96

 

 
 

 

• ZV1, ZV2 – výrobní zóny budou napojeny na splaškovou kanalizaci samostatnou 

větví DN300 dl. 490m. ozn. SN9. Do splaškové kanalizace budou zaústěny pouze 

splaškové vody, které svým charakterem budou odpovídat provoznímu řádu kanalizace. 

Pokud budou zóny obsahovat provozy s nebezpečnými odpady, budou v rámci návrhu 

těchto provozů vypracovány dokumenty o likvidaci odpadů a budou zapracovány podmínky 

zaústění do veřejné kanalizace. 

Dokumentace umožňuje v případě potřeby rekonstrukci stokové sítě i posílení jednotlivých 
stok a navrhuje odkanalizování zastavitelných ploch. Vzhledem k míře podrobnosti územního 
plánu a flexibilitě bude přesnou polohu charakter a dimenzi řešit podrobnější dokumentace. 
Podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím umožňují realizaci i nezakreslených 
kanalizačních stok. 
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Vzhledem k tomu, že je ČOV odpadních vod na hranici kapacity a má 30 let starou 
technologii, dokumentace v případě potřeby umožňuje její rekonstrukci, intenzifikaci, 
popřípadě i rozšíření do plochy T1. 
 
Motorest Farmářská bašta, pokud nebude nadále likvidovat odpadní vody dosavadním 
způsobem, se může napojit na kanalizaci v Daskábatě nebo splaškové vody přečerpávat do 
kanalizace v ulici Mlýnská (po jejích zbudování), popřípadě jiným vhodným způsobem. 
 
Toto řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. 
 
Kanalizační stoky mají následující ochranná pásma: 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí 

 
Ochranné pásmo čistírny odpadních vod nebylo stanoveno. 
 

5.1.5.4 Elektrická energie 
   
Na správním území obce nejsou žádná elektroenergetická zařízení velmi vysokého napětí 
(VVN), ani se s jejich realizací neuvažuje. 
 
Přes území obce procházejí trasy vysokého napětí 22 kV (VN), ze kterých jsou vedeny 
odbočky ukončené v jednotlivých distribučních trafostanicích. 
 
Celé zastavěné území obce je v současné době elektrifikováno. Většinu rozvodů tvoří 
nadzemní vedení na sloupech. 
 
Vedení jsou chráněna následujícími ochrannými pásmy: 

• Ochranné pásmo VN 22 kV – 10(7) m od krajního vodiče; 
• Ochranné pásmo nadzemního kabelového vedení elektřiny do 110 kV – 2 m od 

krajního kabelu; 
 
Rozsah ochranného pásma je závislý na typu stožáru a době výstavby vedení a může se 
měnit. Aktuální rozsah je proto vždy třeba určit na místě;  
 
Na území obce se nachází celkem 11 trafostanic VN/NN, z toho 5 distribučních v obci, 1 pro 
chaty. Samota Vrchní pila je obsloužena z trafostanice mimo katastrální území obce. 
 
Distribuční trafostanice: 

• Škola; 
• Za školou; 
• Mlýnská; 
• Ke koupališti; 
• Na nivách; 
• Chaty; 

 
V nedávné době (po roce 2005) byla realizována nová trafostanice Za školou, současné 
zásobení zástavby je vyhovující. Většina zastavitelných ploch pro bydlení se nachází 
v bezprostřední blízkosti stávajících trafostanic, které bude třeba pravděpodobně posílit, pro 
další posílení dodávky jsou navrženy další 3 trafostanice – u ulice Olomoucká, Lipenská a u 
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návrhové plochy na Kopaninách. Celkem je tedy pro distribuci v obci (bez chat) navrženo 8 
trafostanic. 
 
Poskytovatel neposkytnul kapacitu jednotlivých trafostanic, a proto nemohla byt spočtena 
bilance. Kapacita trafostanic je pro současný odběr dostatečná. 
 
Trafostanice lze posílit na výkon 400 kVA, při čemž na jednu distribuční trafostanici 400 kVA 
lze při stupni elektrifikace B1 připojit až 115 bytových jednotek. 
 
Obec BJ - návrh  Počet DTR celkem - návrh  BJ – návrh max (p ři TR 400 kVA)  
Velký Újezd  573 8 920 (B1) 
 
 
Navržený výkon distribučních trafostanic pro současný i výhledový odběr vyhovuje. 
 
Velkoodběratelské: 

• Dřevařské závody, 
• ZD, 
• ČOV, 
• Farmářská bašta 
• FVE Prosniska 

 
Pro výrobní plochy jsou navrženy trafostanice po jedné v plochách ZV1 a ZV2. 
 
Všechny stávající trasy VN i trafostanice jsou touto dokumentací respektovány, při 
případných změnách je třeba se řídit podmínkami stanovenými v kapitole 4 a 6 závazné 
části. Přes stabilizované i návrhové plochy jsou vedeny trasy VN s ochrannými pásmy, které 
je nutno respektovat. 
 
 Elektrické stanice mají následující ochranná pásma: 

• Stožárové elektrické stanice – 7 m; 
• Zděné (kioskové) elektrické stanice – 2 m. 

5.1.5.5 Zásobení plynem 
 
Na správním území obce se nachází průběžná vedení vysokotlakého plynovodu (VTL), jedna 
větev je ukončena v regulační stanici VTL/STL. Z ní je vedena středotlaká distribuční síť 
(STL) zásobující celou obec (kromě chat). Na území obce (u ČOV) je stanice katodové 
ochrany (SKAO) s kabelem anodové ochrany. Systém plynofikace je vyhovující, distribuční 
síť bude rozšířena do zastavitelných ploch. 
 
Na území katastru jsou následující ochranná a bezpečnostní pásma: 

• Ochranné pásmo plynovodu – mimo zastavěné území  - 4 m 
• Ochranné pásmo plynovodu v zastavěném území -  1 m  
• Ochranné pásmo regulační stanice vysokotlaké (VTL/STL) – 10 m 
• Bezpečnostní pásmo plynovodu VTL – v závislosti na dimenzích potrubí, zakreslené 

v koordinačním výkrese. 
• Ochranné pásmo kabelu anodové ochrany – zakreslen v koordinačním výkrese. 
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5.1.5.6 Telekomunikace 
 
V řešeném území se nacházejí sdělovací zemní kabely – telefonní siť, které jsou 
dokumentací respektovány. Podmínky využití pro jednotlivé plochy umožňují realizaci i 
nezakreslených telekomunikačních kabelů. Na území obce se nacházejí celkem 3 
elektronická komunikační zařízení: 

• Základnová stanice u motorestu na západním okraji katastru, 
• Základnová stanice škola,   
• Radiová stanice na návrší severovýchodně od zástavby s ochranným pásmem. 

 
Telefonní kabely mají ochranné pásmo: 

• 1,5 m na obě strany od půdorysu. 
 
Nad katastrem procházejí koridory RR směrů, které jsou dokumentací respektovány.  

5.1.5.7 Likvidace odpad ů 
 
Domácnosti a ostatní osoby ukládají komunální odpad do nádob k tomu předem určených. 
Odpad sváží specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo 
správní území obce. 

5.1.6 Koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro zm ěny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stabi lity, 
prostupnost krajiny, protierozní opat ření, ochranu p řed povodn ěmi, 
rekreaci, dobývání nerost ů 
 
Stabilizované plochy ve volné krajině jsou plochy zemědělské, krajinné zeleně  a lesní. 
Plochy vodní a vodohospodářské se nacházejí převážně v nezastavěném území. Při jejich 
stanovování se převážně vycházelo z údajů v katastru nemovitostí (zemědělské pozemky dle 
kultur, lesy a ostatní plochy – krajinná zeleň). Další plochy jsou plochy přírodní, které 
zahrnují plochy biocenter. 
 
V nezastavěném území, jsou nepřípustné veškeré stavby s pobytovými prostory, především 
stavby zemědělské. Na katastru obce existuje poměrně veliký tlak na výstavbu objektů 
rodinné rekreace, které by mohly být prezentovány jako stavby zemědělské nebo jiné 
uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona. 
 
Katastr obce se nachází na úbočí Oderských vrchů. Z převážné části je situován v méně 
členitém území náhorní terasy, pozvolna se svažující směrem k jihozápadu. Při 
severovýchodní hranici katastru se poněkud výrazněji zvedají zalesnění výběžky vrchoviny, 
na opačné straně se terén stává poněkud členitější, vlivem tektonické činnosti jednotlivých 
vodních toků. Reliéf katastru obce lze z větší části charakterizovat jako středně zvlněný, 
členěný přibližně souběžnými údolími místních drobných vodních toků, které směrem po toku 
(k jihozápadu) vytvářejí výraznější údolí, na jichž dnech jsou menší údolní nivy. Terén je 
poněkud členitější na jižní a jihovýchodní straně, kde jsou zařízlá údolí vodních toků Kyjanky 
a Říky. 
 
Území extravilánu katastru obce má převážně zemědělský charakter, převládající jsou orné 
půdy, ale je rovněž výrazný podíl trvalých travních porostů.  Zemědělské půdy jsou členěny 
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jednak plochami krajinné zeleně, jednak doprovodnou zelení kolem komunikací a vodních 
toků a dále jsou zde rekreační chaty a zahradní domky obklopené zahradami. Celkově zde 
tedy katastr charakterizovat jako poměrně pestrou mozaiku zemědělské půdy a zeleně. 
Výjimkou je pouze západní část, kde jsou dominantní scelené lány orné půdy. I když území 
obce lze charakterizovat jako málo zalesněné, k jeho severním, východní i jihozápadním 
hranicím doléhají větší komplexy lesů, které vytvářejí významný krajinný rámec. 
 
Samotná zástavba byla založena v mělkém žlebu místního potoka, který se po proudu 
postupně zařezává do výraznějšího údolí, odkud se šířila především do stran do méně 
členitějšího terénu vrchoviny. 
 
Městys se nachází ve výšce 371 m n. m. Nejvyšší bod je na severních hranicích katastru, 
cca 480 m n. m. v lese Přední klče. Nejnižší bod je v místech, kde místní potok opouští 
území obce směrem k Výklekám, na jižní hranici katastru cca 336 m n. m.  
 
V souvislosti s umísťováním staveb bude třeba respektovat ust. § 12 zákona a dle ust. § 12 
odts.2 zákona bude k povolování a umísťování staveb, jakož i jiným činnostem, které by 
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

a) zemědělská půda 
 
Obec se nachází v bramborářské výrobní oblasti. Z hlediska způsobu primární zemědělské 
produkce jsou na správním území obce zastoupeny orné půdy, zahrady, ovocné sady a 
trvalé trávní porosty.  
 
Tab. 5.1.5.: Zemědělská půda 
Druh pozemku  
 

Výměra (ha) Podíl ze  
zemědělské půdy 
v % 

Podíl z celého 
území obce 
% 

Orná půda 396 78,74 57,98 
Zahrada 45 8,94 6,59 
Ovocný sad 1 0,20 0,15 
Vinice 0 0 0 
Trv. travní porost 61 12,12 8,93 
Zem. pozemky 
celkem 

503 100 73,65 

Celkem území obce  683 X 100 
 
Orné půdy - jsou v oblasti zemědělské půdy plošně dominantní. Jsou situovány hlavně jižně, 
ale i severně a východně od zástavby obce. Poměrně velikou plochu zabírají trvalé travní 
porosty. Jsou situovány v údolních nivách, podél vodních toků, ale i na výběžcích vrchoviny. 
 
Zahrady jsou situovány zejména kolem obytné zástavby. Část zahrad v  zastavěném území 
obce je součástí obytné funkce. 
 
Dokumentací jsou navržena veškerá protierozní opatření (i nezakreslená) v obecné rovině. 
Územní plán je nutno chápat především jako podklad pro rozhodování při změnách v území. 
Vzhledem k obecnější rovině dokumentace, časovému horizontu její platnosti a vyvíjející se 
technologii a měnícím se majetkovým poměrům, jsou protierozní opatření, pokud nevyžadují 
konkrétní podobu navrženy v obecné rovině. Jedná se zejména o rozsáhlé lány orné půdy, 
na kterých mohou mít protierozní opatření nejrůznější podobu, a jejich přílišná determinace 
by mohla být omezující. Proto podmínky využití pro jednotlivé zemědělské plochy umožňují 
realizaci i nezakreslených protipovodňových a protierozních opatření jako jsou: 

• Zatravnění a zalesnění nejohroženějších lokalit orné půdy; 
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• Ochranné příkopy; 
• Zatravněné vsakovací pruhy; 

Podoba těchto protierozních opatření bude řešena v podrobnější dokumentaci (v řízeních dle 
stavebního zákona). 

b) Lesy 

 
Plošný podíl lesních pozemků na katastru obce je poměrně malý. Lesní pozemky jsou 
situovány v několika plochách zejména na svazích údolí na východním obvodu katastru a 
úpatí Oderských vrchů na severní straně území obce. I když je výměra lesů na samotném 
katastru poměrně malá, nutno podoktnout že především k jeho severním a východním 
hranicím dosahují rozsáhlé komplexy lesů pokrývající vojenský újezd. Další větší lesní 
plochy se přimykají k území obce od jihozápadu. 

 
Pro vymezení všech lesních pozemků (všech kategorií), vyznačených v grafické části byly 
použity mapy katastru nemovitostí. Na katastru obce nebyly zjištěny žádné lesy ochranné, 
ani zvláštního určení. Všechny lesy spadají do kategorie lesů hospodářských. 
 
 
Tab. 5.1.6.: Lesnatost: 
Druh pozemku  Výměra (ha) Podíl z celého 

katastrálního území 
% 

Lesní půda (lesy všech kategorií)  64 9,37 
Celkem k.ú. 683 100 
 
Lesnatost je procentní podíl lesní půdy a je důležitým ukazatelem současného využití krajiny. 
Území obce je málo zalesněným územím. 

V lesích je nejčastěji zastoupen smrk (Picea abies) a borovice (Pinus syvestris), doplňkově 
potom modřín (Larix decidua). Místy zde nalezneme i mimo les listnaté autochtonní 
dřevinamy s převahou dubu (Quercus robur), habru (Carpinus betulus), lípy (Tilia cordata), 
břízy (Betula verrucosa), buku (Fagus sylvatica), v zamokřených polohách se nachází dále 
vrby (Salix ssp.), jasany (Fraxinus excelsior), topoly (Populus ssp.) a olše (Alnus glutinosa).  

Všechny lesní pozemky jsou respektovány.  
 
Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je dokumentací vymezeno zastavěné území i 
zastavitelné plochy. Vzhledem k umístění stávající zástavby často v bezprostřední blízkosti 
lesa a požadavku návaznosti zastavitelného území na zastavěné území nebylo možné se 
tomuto padesátimetrovému pásmu vyhnout. O přípustnosti výstavby v těchto lokalitách 
rozhodne příslušný dotčený orgán v konkrétních případech. 

c) Vodní toky a nádrže 

 
Správní území obce náleží k povodí Moravy (4-10-03 Morava od Třebůvky po Bečvu).  
 
Vzhledem ke geomorfologické skladbě terénu a vymezení katastru je z hydrologického 
hlediska území obce poměrně přehledným prostorem. Všechny vodní toky protékají téměř 
souběžně od severovýchodu k jihozápadu, z úbočí Oderských vrchů směrem k úvalu řeky 
Moravy. 
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Po severozápadní hranici protéká vodní tok Olešnice. Pramení v lesích severně od katastru 
obce, posléze tvoří jeho severozápadní hranici. Na katastru Brodku u Přerova se zprava 
vlévá do Morávky (bočního ramene Moravy). V úseku dotýkajícím se řešeného katastru 
vodní tok nebyl zásadním způsobem upravován, protéká drobnými meandry vesměs 
krajinnou zelení. Na katastru obce je Záhumenský mlýn, ke kterému se od Olešnice odděluje 
mlýnský náhon, který dotuje (Mlýnský) rybník.  
 
Po jihovýchodní hranici protéká vodní tok Kyjanka. Pramení v lesích severovýchodně od 
katastru obce pod Kozlovem. Na katastru Svrčova se zprava vlévá do Říky (levobřežního 
přítoku Olešnice). V úseku dotýkajícím se řešeného katastru vodní tok nebyl zásadním 
způsobem upravován, protéká drobnými meandry vesměs po okraji lesa. Na katastru obce je 
Záhumenský mlýn, ke kterému se od Olešnice odděluje mlýnský náhon, který dotuje 
(Mlýnský rybník). Kyjanka má na katastru obce dva bezejmenné pravobřežní přítoky 
pramenící v lesích a protékající zemědělskou krajinou (pastvinami) a krajinnou zelení. Na 
západnějším z nich (z Bláznova dolu) jsou dva soukromé rybníky. Jihovýchodní cíp katastru 
spadá do povodí již zmíněné Říky (která po území obce neprotéká). 
Středem zástavby obce už od doby jejího založení ve středověku protékal místní potok, který 
byl po druhé světové válce sveden nad zastavěným územím do Olešnice. Dnes zastavěným 
územím protéká původně jeho levobřežní přítok. Pramení v polích (melioracích) 
severovýchodně od zástavby (nad ulicí Na Flíčku). Protéká zahradami ve východní části 
zástavby, kde je vzdut Horním rybníkem. Pod ním je zatrubněn až v úseku po Dolní rybník. 
Spodní část koryta, protékající zemědělskou krajinou až po hranice s k.ú. Výkleky, byla 
výrazně upravena. Zmíněný vodní tok má na katastru obce dva bezejmenné přítoky. 
Levobřežní pramenící ve východní části zástavby, v horní části zatrubněn, poté protéká 
krajinnou zelení a je na něm rybník. Pravobřežní přítok pramení bezprostředně nad rybníkem 
Chmelník a je vesměs lemován krajinnou zelení. 
 
V polích v jihozápadní části katastru pramení bezejmenný levobřežní přítok Olešnice, rovněž 
s rybníkem.  
 
Vodní toky jsou vesměs v přirozeném a vyhovujícím stavu a jsou dokumentací respektovány. 
Výjimkou jsou zatruběné úseky protékané zástavbou a upravená dolní část vodního toku 
místního potoka. 
 
Úpravy a revitalizace všech vodních toků dokumentace připouští, při revitalizčbích 
opatřeních jsou možné zásahy i do přilehlých zemědělských a jiných ploch. V zastavěném 
území jsou stísněné podmínky, proto se zde revitalizace nepředpokládá.  
 
Vodní toky jsou chráněny následujícími manipulačními pásmy: 

• Drobné vodní toky (všechny na území obce) – 6 m od břehové hrany. 
 
Manipulační pásma vodních toků jsou touto dokumentací respektována. 

d) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Je popsán v samostatné příloze zpracované autorizovaným projektantem ÚSES. 

e) Plochy změn v krajině 

Plochy změn v krajině jsou uvedeny v přehledné tabulce 
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Tab. 5.1.7.: Plochy změn v krajině: 

Č. pl.  Účel záboru  
 

Výměra 
(ha) 

KW1 Vodní plochy 0,43 
KL1 Zalesnění 2,78 
 
5.1.8.: Rekapitulace: 

Vodní a 
vodohospodá řské 
plochy  

0,43 

Plochy zalesn ění 2,78 
 
Lokality KW1 – mokřady. Jsou situovány na severozápadní hranici katastru v údolí potoka 
Olešnice. Současné využití jsou podmáčené neintenzivně obhospodařované plochy trvalého 
travního porostu. Plocha je určena pro realizaci mokřadu, popřípadě menších vodních 
nádrží. 
 
Lokalita KL1  – zalesnění. Je situována v severovýchodní části katastru v trati Vyroubané na 
svahu nad potokem Kyjanka. V současné době zde již proběhlo zalesnění, je třeba provést 
vyjmutí ze ZPF. Zalesnění této lokality bylo obsaženo již v předchozím ÚPO. 
 
 

5.1.7 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdíl ným zp ůsobem 
využití 
 
Při stanovení ploch s rozdílným využitím se vycházelo z vyhlášky č. 501/2006 Sb., konkrétně 
z § 4 až 19§. Tyto plochy byly z nezbytných důvodů rozšířeny o další druhy ploch (v souladu 
s § 3 odst. 4). Jsou to plochy zelen ě, které jsou nutné pro vymezení sídelní zeleně. Potom 
jsou tam plochy vyhrazené zeleně, které funkčně souvisejí s přilehlými stavbami, přitom 
neslouží zemědělské produkci, abychom je zahrnuli do ploch zemědělských, ani nejsou 
vhodné pro zástavbu, abychom je přiřadili k přilehlé funkci (např. bydlení). Dále byly 
vymezeny plochy krajinné zeleně, kterými jsou plochy, které nejsou ani zemědělské, lesní, 
ani přírodní a na kterých je nutno zachovat travní a dřevinné porosty (meze porostlé 
vegetací, břehové porosty a jiné), které zajišťují stupeň ekologické stability území. 
 

5.1.8 Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných 
opat ření, staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a 
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit  
 
 
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům, a 
stavbám vyvlastnit2 jsou následující: 

 
1. VD1 - Místní komunikace, včetně technické infrastruktury do ní uložené: 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, sloužící obsluze 
zastavitelných ploch. Do jejího profilu jsou rovněž běžně ukládány obslužné sítě technické 
infrastruktury. Koncepce dopravní obsluhy je zdůvodněna v kapitole 5.1.4. 

2. VT1 – Výtlak kanalizace: 

                                                 
2 § 170 Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon) 
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Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury sloužící odkanalizování obce 
v souladu s obecně závaznými předpisy. Koncepce odkanalizování je zdůvodněna v kapitole 
5.1.5. 

3. VT2 – Vysoké napětí; 
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury, přípojku vysokého napětí 
vedoucí k distribučním trafostanicím v zastavitelných plochách. Koncepce zásobení 
elektrickou energií je zdůvodněna v kapitole 5.1.5. 

4. VT3 – Trafostanice; 
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury, distribuční trafostanice 
v zastavitelných plochách. Koncepce zásobení elektrickou energií je zdůvodněna v kapitole 
5.1.5. 

5. VU1 - Lokální biokoridory; 
Jedná se o veřejně prospěšné opatření – prvek ÚSES sloužící k rozvoji nebo ochraně 
přírodního dědictví. Koncepce návrhu ÚSES je popsána v samostatné příloze zpracované 
autorizovaným projektantem ÚSES. 

6. VU2 - Lokální biocentra; 
Jedná se o veřejně prospěšné opatření – prvek ÚSES sloužící k rozvoji nebo ochraně 
přírodního dědictví. Koncepce návrhu ÚSES je popsána v samostatné příloze zpracované 
autorizovaným projektantem ÚSES. 
 
V průběhu pořízení územního plánu, nebyly shledány žádné opodstatněné důvody, které by 
vyžadovaly návrh asanací nebo uplatnění předkupního práva. 
 

5.1.9 Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je prov ěření změn jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování 
Tuto dokumentací jsou navrženy plochy US1 až US10, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování především z následujících důvodů: 

• Plocha US1 zaujímá historické jádro městyse, jedná se z hlediska historického, 
urbanistického a architektonického o nejhodnotnější část sídla, která si zaslouží 
zvýšenou ochranu. Kromě ochrany urbanistické struktury tvořené bloky selských 
usedlostí, tvarosloví a charakteru tradiční venkovské zástavby, je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost dominantnímu postavení farního kostela. Dalším problémem, 
který by měla tato studie řešit je prostorová nedotvořenost náměstí, především 
absence jeho jižní fronty. 

• Plochy US2 a US3 (ZB12, ZB13) se nachází na západním okraji zástavby. Orgán 
ochrany zdraví (KHS OK) ve svém stanovisku ke společnému jednání podmínil 
využití uvedených ploch pro bydlení zpracování hlukového posouzení. Z toho důvodu 
se požaduje zpracování studie, jejíž součástí bude i posouzení hlukové zátěže a 
návrh protihlukových opatření. Územní studie dále navrhne základní uspořádání 
území a navrhne takové hmotové řešení objektů, které nenaruší krajinný ráz sídla. 

• Plocha US4 (ZB24) se nachází na západním okraji zástavby. Nachází se za 
zástavbou ulic Olomoucká a Tršická s tím, že poměrně veliká lokalita má napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu pouze úzkým krčkem na ulici Olomouckou. Ve 
stávající ploše není žádná komunikace, která by předurčovala komunikační páteř 
obsluhující předmětnou lokalitu. Z toho důvodu se požaduje zpracování studie, která 
navrhne koncepční uspořádání lokality, vyhovující dopravní obsluhu, včetně 
veřejných prostranství požadovaných obecně závaznými předpisy. 

• Plochy US5, US6 a US7 (ZB2, ZB4 a ZB5) se nachází na jihozápadním okraji 
zástavby. Orgán ochrany zdraví (KHS OK) ve svém stanovisku ke společnému 
jednání podmínil využití uvedených ploch pro bydlení zpracování hlukového 
posouzení. Z toho důvodu se požaduje zpracování studie, jejíž součástí bude i 
posouzení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření. Územní studie dále 
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navrhne základní uspořádání území a navrhne takové hmotové řešení objektů, které 
nenaruší krajinný ráz sídla. 

• Plocha US8 a US9 (ZB9, ZB10) se nachází na jihovýchodním okraji zástavby. Jedná 
se o plochy v pohledově exponované poloze. V případě necitlivé zástavby by mohlo 
být narušeno celé panorama městyse i dominantní postavení farního kostela. Lokality 
jsou přístupny z veřejných prostranství nevyhovující šířky. Navíc současná parcelace 
plochy US8 neumožňuje koncepční uspořádání území, ani vyhovující obsluhu 
lokality. Z toho důvodu se požaduje zpracování studie, která navrhne koncepční 
uspořádání územím, včetně dopravní obsluhy a navrhne takové hmotové řešení 
objektů, které nenaruší krajinný ráz sídla. Orgán ochrany zdraví (KHS OK) ve svém 
stanovisku ke společnému jednání podmínil využití uvedených ploch pro bydlení 
zpracování hlukového posouzení. Z toho důvodu se požaduje zpracování studie, jejíž 
součástí bude i posouzení hlukové zátěže a návrh protihlukových opatření.  

• Plocha US10 (ZB1) se nachází v západní části zástavby, v bezprostřední blízkosti jak 
školy, bytového domu, tak i nově vznikající zástavby rodinných domů. Ve stávající 
ploše není žádná komunikace, která by předurčovala komunikační páteř obsluhující 
předmětnou lokalitu. Z toho důvodu se požaduje zpracování studie, která navrhne 
koncepční uspořádání lokality, vyhovující dopravní obsluhu, včetně veřejných 
prostranství požadovaných obecně závaznými předpisy. 

 

5.1.10 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky v ýznamných staveb 
 

Touto dokumentací jsou vymezeny následující architektonicky nebo urbanisticky 
významné stavby, pro které může stavební část projektové dokumentace zpracovávat pouze 
autorizovaný architekt. Jsou jimi: 

• Obecní úřad – č.p.15. Jedná se o urbanisticky exponovanou stavbu z přelomu 19. a 
20. Vedle kostela se jedná o nejreprezentativnější budovu v obci. V současné době 
má znehodnocená průčelí. 

• Stavení – č.p. 195. Jedná se o stavbu ze začátku 20. století, slohově ovlivněnou 
secesí. V současné době má znehodnocená průčelí. 

• Konzum – č.p. 65. Jedná se o urbanisticky exponovanou stavbu, postavenou ve 20. 
letech 20. Století, rondokubistického slohového výrazu. 

• Stavení – č.p. 105. Jedná se o historickou stavbu bývalé panské myslivny z přelomu 
18 a 19. století s dochovanými slohovými prvky. 

• Vila na Olomoucké – č.p. 210. Jedná se o solitérní maloměstskou vilu postavenou na 
začátku 20. století se zachovanými průčelími ve stylu secese a art deca. 

 

5.1.11 Civilní ochrana 
 
Tato kapitola je zpracována pro území městysu Velký Újezd na základě stanoviska HZS 
Olomouckého kraje jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva nebo na základě 
požadavků obce vyplývajících z  platné legislativy: 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 
19 odst. 1 písm. k), § 136 odst. 3 a § 177. 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, 10, 12, 21, 23, 24 a 25. 

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, § 14, 15 a 21. 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, § 64, 65, 66, 67, 68 a 69. 
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- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 2 písm. m) a § 19 odst. 3. 

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o prevenci závažných havárií), § 1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 27 a 32 a Příloha 
č. 1. 

- Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 
18 a 20. 

- Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému, § 25, 26, 27 a 28 a Přílohy č. 1 a 2. 

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Přílohy č. 1 a 6. 

- Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 
plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu , § 3 a 4. 

- Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, § 1. 
 

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je 
zapracování návrhů ploch pro potřeby: 

 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
b) zón havarijního plánování, 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná území obce, 
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

 
a) ochrana území p řed průchodem pr ůlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 
 
 Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní 
povodní, ani zde nebylo staveno záplavové území 
 
Obec je dále chráněna stávajícím systémem regulace hydrologických poměrů a ochrany 
před vybřežením vod, procházejících územím obce. 
 
b) zóny havarijního plánování. 
 

 Území obce není součástí zón havarijního plánování a podle vyjádření HZS 
Olomouckého kraje není správní území obce potencionálně ohroženo haváriemi zdrojů 
nebezpečných látek. 

c) ukrytí obyvatelstva v d ůsledku mimo řádné události.   

   

 Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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 Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí. K ochraně před kontaminací 
osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných 
chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a 
jiných budov. 

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a 
v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty. 

Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo samostatně stojící a 
slouží především k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení. 
V katastru obce se stálé úkryty nevyskytují. 

 Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky 
světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a 
proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít 
stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, 
provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. 
Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a 
pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto 
prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty 
byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro 
možné vybudování IÚ. 

 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 

 

 Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 
vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují 
pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 
uskladnění. 

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události navrhujeme pro 
nouzové, případně i náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy: 

- Objekt Obecního úřadu 
- Objekt školy 

 
Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je 

řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitár ní pomoci. 

 

 Obecní úřad a PaPFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – 
prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich 
výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  
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f) vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek mimo sou časně zastavěná území a 
zastavitelná území obce. 

 

 V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. Odbor ŽP ORP 
(Olomouc) nevede v seznamu žádný subjekt nakládající s nebezpečnými chemickými 
látkami. Jako vodoprávní úřad příslušný ke schválení plánu opatření pro případy havárie 
(dále jen „havarijního plánu“) podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001, o vodách 
neobdržel od žádného subjektu, sídlícího v zájmovém území, žádost o schválení havarijního 
plánu. Z hlediska funkčního využití ploch, které řeší územní plán, není s dislokací skladů 
nebezpečných chemických látek uvažováno. 

 

g) záchranných, likvida čních a obnovovacích prací pro odstran ění nebo snížení 
škodlivých ú činků kontaminace, vzniklých p ři mimo řádné události. 

 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém 
řešení prostoru obce zásadní: 

- výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné, 
- doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd 

zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě 
zneprůjezdnění části komunikací v obci. V obci nejsou zúžené profily.  

- Šířka důležitých místních komunikací a výšková regulace zaručuje jejich 
nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby. Jejich šířka je minimálně (v1 + 
v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých 
stranách ulice.  

- sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle 
možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých 
zdrojů. 

 
Výše uvedené požadavky jsou dokumentaci respektovány. 
 

h) ochrany p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných v území.   

 

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektr ickou energií. 

V obci Velký Újezd je vybudován veřejný vodovod, který není napojen na žádný systém 
skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody ze zdrojů vody budou obyvatelé 
zásobeni individuálně z přistavených cisteren. Minimální množství vody pro obec Velký 
Újezd je v době krizového zásobování na první dva dny 5,4 m3/d. Na další dny je to 16,2 
m3/d.  

Nouzové zásobení obce elektrickou energií bude zajištěno agregáty. 

j) požadavky požární ochrany  

V rámci zabezpečení vody pro hašení (§29 odst. 1) písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, v platném znění) je nutné zajistit provedení a provoz vodovodního systému 
jako vodovodu požárního (ČSN 73 0873), včetně dostatečných dimenzí, akumulace, 
tlakových podmínek, pravidelných revizí atd. a dále pak doplnění a údržbu dalších zdrojů 
požární vody.  
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Úpravy dopravní sítě musí mimo jiné odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu 
techniky a jednotek integrovaného záchranného systému, včetně jednotek hasičských 
záchranných sborů (ČSN 73 0820, ČSN 73 0833, ČSN 73 0840 atd.). 

5.1.12 Další výše neuvedené limity využití území 
 
V tomto oddíle jsou uvedeny limity využití území vyplývající z platné legislativy a správních 
rozhodnutí, které nebyly již uvedeny v předchozích oddílech.  

5.1.12.1 Ochrana p řírody a krajiny 
 
Ochrana dřevin – veřejná prostranství 
 
Územním plánem jsou vymezeny místně významné dřeviny – solitéry nebo skupiny 
vzrostlých stromů, které mají nezastupitelný význam v obrazu sídla. Jsou chráněny před 
poškozením, ve zvláště odůvodněných případech (zdravotní nebo bezpečnostní důvodu), je 
třeba je nahradit výsadbou obdobného charakteru. 
 
Všechna veřejná prostranství se zelení jsou dokumentací respektována. Kromě toho jsou 
navrženy plochy izolační zeleně podél silnice II/437. 
 
Prostupnost krajiny 
 
Územním plánem je zajištěna prostupnost krajiny. Dokumentací je vymezena páteřní síť 
účelových komunikací (polních a lesních cest), které musí zůstat ve své trase zachovány 
(např. při pozemkových úpravách). Všechny komunikace vybíhající ze zástavby do volné 
krajiny jsou respektovány, žádná z nich nemůže být přerušena zástavbou. Podmínky využití 
pro jednotlivé plochy umožňují realizaci i dalších, nezakreslených komunikací. 
 
Významné krajinné prvky 
 
Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky (VKP) stanovené § 3 odst. b) 
zákona 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

• Všechny vodní toky, 
• Všechny rybníky; 
• Všechny lesy, 
• Údolní nivy. 

 
Na území obce nejsou žádné významné krajinné prvky registrované orgánem ochrany 
přírody. 
 
Všechny významné krajinné prvky nacházející se na katastru obce jsou respektovány. 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
Územní systém ekologické stability byl zpracován autorizovanou osobou a je podrobně 
popsán v samostatné příloze. Při jeho zpracování byl prověřen aktuální stav krajiny a 
návaznost na sousední katastry. Jsou dodržena metodická doporučení ohledně zajištění 
nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky a 
minimální šířky biokoridorů), rozmanitosti potencionálních ekosystémů.  
 
Rovněž bylo prověřeno zajištění návaznosti prvků ÚSES zasahujících na území sousedních 
obcí.  
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Podmínky pro využití ploch ÚSES jsou nastaveny tak, aby vylučovaly činnosti a změny 
využití území zhoršující ekologickou stabilitu (viz kap. 5 výroku). 
 
Krajinný ráz 
 
Pro území obce byly do podrobností, které územní plán umožňuje stanoveny podmínky pro 
ochranu krajinného rázu. Jsou jimi: 

• Všechny zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné území. 
• Maximální počet nadzemních podlaží je stanoven tak, aby byla zachována výšková 

hladina zástavby a stávající dominanty. 
• Dokumentací byly stanoveny vyhlídkové body, ze kterých bude posuzována výšková 

hladina zástavby. 
• Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby byla zachována stávající struktura 

venkovské zástavby.  
• Podél komunikací v krajině a podél vodních toků jsou zachovány, popřípadě navrženy 

liniové prvky zeleně. 
 

Na území obce se nevztahují žádné další limity z okruhu ochrany přírody a krajiny. 
 

5.1.12.2 Památková pé če 
 
Na území obce jsou evidovány následující nemovité kulturní památky: 

• 33897/8-2683 kostel sv. Jakuba Staršího s krucifixem 
• 37592/8-2508 špitál vrchnostenský 
• 10266/8-3834 poštovní stanice přepřahací 

 
Všechny nemovité kulturní památky jsou dokumentací respektovány. 
 
Celé správní (katastrální) území obce je územím archeologického zájmu ve smyslu § 22 
odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zemních zásazích do terénu 
na takovém území dochází s vysokou pravděpodobností k narušení archeologických nálezů 
a z hlediska památkové péče je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 
 
Před zahájením zemních prací je proto investor povinen svůj záměr oznámit organizaci 
oprávněné k provádění záchranného archeologického výzkumu (Archeologický ústav AV ČR 
Brno, popřípadě jiné) a této organizaci umožnit provedení záchranného archeologického 
průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů).  

5.1.12.3 Ochrana nerostných surovin, horninové pros tředí  

 
Na katastru obce, v jeho jihovýchodním cípu probíhá těžba droby. Dobývací prostor zasahuje 
na katastr sousedních Výklek. Těžba probíhá v souladu s horním zákonem a pro samotný 
městys není nijak limitující, ani neohrožuje veřejné zdraví nebo životní prostředí 
v zastavěném území nebo zastavitelných plochách. 
 
Na území obce se nachází: 

• Dobývací prostor (DP) 70489 Velký Újezd, ve kterém se těží droba 
• Chráněné ložiskové území (CHLÚ) 03290000 Velký Újezd stavebního kamene 
• Ložisko výhradní plocha (LV) 3032900 Výkleky stavebního kamene. 
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CHLU, DP i LV mají dle údajů ověřených na http://www.geofond.cz/ totožnou rozlohu.  
 
Uvedený DP byl povolen vydanými rozhodnutími:  
- OBÚ v Brně č. j. 668/87 ze dne 29.6.1987 pro horní lom kamenolomu Výklek s platnosti  
do roku 2018,  
- OBÚ spis. zn. S 0301/2011/20-511/Kt/20 ze dne 23. 3. 2012 pro 2. etapu dobývání.  
 
DP je zakreslen v grafické části odůvodnění územního plánu (Koordinační výkres). Jeho 
hranice byly ověřeny před vydáním této dokumentace dle Evidenčního listu Dobývacího 
prostoru 7/0489 (ze dne 21.5.2015), který je přílohou stanoviska Obvodního báňského úřadu 
SBS 13707/2015/OBÚ-05 vyžádaného k této dokumentaci pořizovatelem po veřejném 
projednání (§ 53 Stavebního zákona). Uvedený plošný rozsah DP je totožný s údaji 
poskytnutými do příslušných Územně analytických podkladů obcí. Zákres uvedeného DP byl 
obsažen již ve výkresech předkládaných v předchozích fázích projednání, upřesnění 
provedená po veřejném projednání jsou v  podrobnostech, které v daném měřítku výkresu 
nejsou téměř patrná a nemají žádný vliv na navrženou koncepci. 
 
V současné době organizace Českomoravský štěrk, a. s. v dobývacím prostoru Velký Újezd 
realizuje hornickou činnost spočívající v těžbě výhradního ložiska stavebního kamene – 
droby otevřeným lomem. Těžba v lomu probíhá v rámci povolené hornické činnosti postupně 
v etapách. V současné době je hornická činnost realizovaná v lomu v rámci dvou etap, na 
základě schválených plánů otvírky, přípravy a dobývání části výhradního ložiska stavebního 
kamene Výkleky v dobývacím prostoru Velký Újezd, které jsou součástí hornické činnosti 
povolené vydanými rozhodnutími. 
 
Plochy, ve kterých je provozována hornická činnost (plošně téměř přesně totožné 
s parcelami vedenými jako dobývací prostor ve smyslu katastru nemovitostí) jsou zahrnuty 
do ploch těžby nerostů stabilizovaných (§ 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů), lze tedy říci, že plochy těžby jsou dokumentací respektovány a lze na nich i 
nadále provádět hornickou činnost a realizovat s ní související stavby, zařízení a opatření. 
Plocha nebyla zahrnuta do zastavěného území obce, neboť se na ní nenacházejí zastavěné 
stavební pozemky, ani nebyly shledány žádné jiné důvody. V nezastavěném území nejsou 
touto dokumentací výslovně vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, 
jejich realizace je tedy možná (viz § 18, odst. 5 Stavebního zákona). 
 
Zbývající území Dobývacího prostoru Velký Újezd je zahrnuto do ploch zemědělských NZ a 
lesních NL, což odpovídá hlavnímu způsobu jejich využití v době vydání této dokumentace. 
V uvedených plochách (NL a NZ) jsou podmíněně přípustné „Stavby, zařízení a jiná opatření 
pro těžbu nerostů – za podmínky, že se nacházejí v chráněném ložiskovém území nebo 
dobývacím prostoru vymezeném podle zvláštního předpisu“. Dotčené plochy nebyly zahrnuty 
do zastavěného území obce, neboť se na nich nenacházejí zastavěné stavební pozemky, ani 
nebyly shledány žádné jiné důvody. Plochy rovněž nebyly zahrnuty do zastavitelných ploch, 
ani ke změně využití, neboť k tomu nebyly shledány dostatečné důvody. V části DP, kde 
v současné době neprobíhá těžba, územní plán umožňuje stavby, zařízení a jiná opatření 
pro těžbu nerostů. V nezastavěném území nejsou touto dokumentací výslovně vyloučeny 
stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, jejich realizace je tedy možná (viz § 18, 
odst. 5 Stavebního zákona). 
 
 
Územní plán Velký Újezd tedy nikterak nebrání ochraně a využití nerostného bohatství. 
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5.1.12.4 Vodní zákon  
 
Na území obce se, kromě výše uvedeného, nevztahují žádné limity vyplývající z vodního 
zákona. 

5.1.12.5 Objekty a limity d ůležité pro obranu státu a policií  
 
Do katastrálního území obce zasahuji následující zájmová území ministerstva obrany: 
 
Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpe čovacích za řízení Ministerstva obrany  
 
V tomto území (celé katastrální území obce) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno. 
Jedná se o stavbu (včetně rekonstrukce a přístavby): 

- větrných elektráren 
- výškových staveb (i dominant v terénu) 
- venkovního vedení VVN a VN 
- základnových stanic mobilních operátorů 
- staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření. 

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 
30 m nad terénem výškové omezena nebo zakázána. 
 
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stav by 
 
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: 

1) Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní 
výstavbu jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno); 

2) Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem )v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n. t. jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného 
VUSS Brno); 

3) Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem )v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 150 m n. t. jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného 
VUSS Brno). 

 
Vzdušný prostor Ministerstva obrany  
 
V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominantu v terénu, větrných elektráren, výsadbu vzrostlé zeleně (větrolamů, biokoridorů 
apod.) venkovního vedení VN a VVN jen na základě závazného stanoviska MO ČR 
zastoupeného VUSS Brno. 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 
m a staveb tvořící dominantu v terénu výškově omezena nebo zakázána.  
Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž rozšíření stávajících 
nebo povolení nových těžebních prostorů. 
 
Zájmové území Vojenského újezdu Libavá v ší řce 1000 m kopírujících jeho hranici.  
 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě 
stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno. 
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Na celém správním území je zájem Ministerstva obran y posuzován i z hlediska 
povolování níže uvedených druh ů staveb:  
 
Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a 
III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce  letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba rádioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice....) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 
Na území obce nejsou žádné objekty důležité pro plnění úkolů Policie České republiky. 
S jejich zřízením se neuvažuje a nebylo požadováno. 
 

6. Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a 
vyhodnocení pot řeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Na k.ú. Velký Újezd je vymezeno několik zastavěných území. Největším je území samotného 
sídla Velký Újezd. Další zastavěná území tvoří plochy rekreačních chat a několika rodinných 
domů v severovýchodní části katastru a po jeho severozápadní hranici.  Dále je zde, kromě 
zařízení technické infrastruktury plocha fotovoltaické elektrárny a motorestu.  
 
V zastavěném území sídla není velké množství proluk, i když je zástavba v jádru obce 
poměrně rozvolněná, volné plochy tvoří poměrně veliké zahrady, které jsou součástí 
zastavěných stavebních pozemků poměrně velikých usedlostí. Zbytek tvoří o něco mladší 
poměrně zahuštěná zástavba chalup a novější rodinné domy. Pro zástavbu byly využity 
všechny vhodné proluky, které lze napojit na veřejnou infrastrukturu. 
 
Bydlení: 
Plochy, které jsou tímto územním plánem zcela nově navrhovány (mimo ty, co již byly 
nějakým způsobem obsaženy v předchozím ÚPO z roku 2005) jsou ZB9, ZB10, ZB11 a 
ZB25 o celkové rozloze 3,98 ha. Tato výměra je zcela kompenzována zastavěním ploch od 
roku 2005 obsažených v předchozím ÚPO. Jsou to např. dle označení v předchozím ÚPO 
části ploch R1 a R2 (Za školou o výměře 1,08 ha, části plochy R3 (Čtvrtky) 1,2 ha, R5 a R6 
(Za Humny, Nechvátalova) 1, 23 ha,  R7 (Mlýnská) 0,6ha o celkové rozloze 4,11 ha (výčet 
není úplný). Další návrhové plochy jsou přebírány buď jako plochy bydlení, výroby nebo 
rekreace nebo jsou v zastavěném území obce. 
 
Rekreace:  
Tímto územním plánem je oproti předchozímu navržena plocha rekreace ZR3 o rozloze 0,15 
ha. Plocha je kompenzací za část zastavěné plochy CH8 o rozloze 0,6 ha. 
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Výroba: 
Tímto územním plánem je oproti předchozímu navržena plocha rekreace ZV1 o rozloze 1,55 
ha. Plocha je kompenzací za plochu pily, o rozloze 2,23 ha která je určena k přestavbě – na 
občanskou vybavenost (PO1 dle tohoto územního plánu) 
 
Na základě výše uvedené rozvahy lze konstatovat, že nové vymezení zastavitelných ploch je 
oprávněné, neboť jsou zcela kompenzovány zastavěním ploch vymezených předchozím 
ÚPO. 

7. Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a 
širších vztah ů v území 
 
Městys sousedí s následujícími obcemi: 
ORP Olomouc: 

• Daskabát 
• Tršice 

ORP Přerov: 
• Výkleky,  
• Lazničky 

ORP Lipník nad Bečvou: 
• Veselíčko 
• Dolní Újezd 

Vojenský Újezd Libavá 
 
Všechny obce jsou v Olomouckém kraji 
 
Dokumentace respektuje současný charakter obce a její postavení v sídlení struktuře 
regionu zůstává nezměněno. 
 
Z hlediska vazeb veřejné infrastruktury obec realizuje následující širší územní vztahy: 

• Dokumentace respektuje všechny stávající vazby v dopravní infrastruktuře (rychlostní 
a krajské silnice, cyklostezky, účelové komunikace); 

• Dokumentací jsou respektovány všechny vazby v oblasti plynárenství. 
• Dokumentací jsou respektována elektrická vedení VN 22 kV procházející nad 

územím obce; 
• Dokumentací je respektována distribuční síť vodovodu vedoucí na území sousedních 

obcí; 
• Dokumentací je řešena návaznost ÚSES na území sousedních obcí. 

 
 

8. Vyhodnocení spln ění zadání 
 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obc e, vyjád řené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, v četně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na zm ěnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu ře a 
dostupnosti ve řejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle pot řeby dále up řesnit a 
doplnit v členění na 

1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch 
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Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR): 

  
Budou respektovány mimo jiné tyto republikové priority: 

• Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, Zachovat ráz urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. (čl. 
14) 

 
Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty jsou dokumentací respektovány. Jsou respektovány 
všechny limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny, je navržen územní systém ekologické 
stability a je zachován ráz jedinečné kulturní krajiny. Jsou respektovány všechny limity 
vyplývající z památkové ochrany (včetně archeologických zájmů), historická urbanistická 
struktura je respektována, hodnotné objekty, které nejsou památkově chráněny jsou 
navrženy jako památky místního významu. Ochrana uvedených hodnot není limitující pro 
potřeby ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

• Předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost území. (čl. 
15) 

 
Obec vzhledem k její velikosti a jednotnému charakteru zástavby není ohrožena sociální 
segregaci. Nejsou navržena žádná opatření, která by narušovala sociální soudržnost 
obyvatel. 

 

• Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. (čl. 16) 

Požadavky jsou dokumentací respektovány. Při zpracování a pořizování dokumentace byla 
dána přednost komplexnímu řešení a byly zohledněny požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářského rozvoje území.  

 

• Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně. (čl. 19) 

 
Pro opuštěné areály (zejména výroby) je navrženo vhodné nové polyfunkční využití. 
Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území a jsou přednostně využívány proluky, aby 
vzniklo uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie. 
Území obce není ohroženo suburbanizací. 

 

Požadavky vyplývající ze Zásada územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK): 

Zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje (odst. 3.2.1.). 
 
Sídelní struktura je respektována 

• Plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel. Zamezovat územní 
segregaci obyvatel (odst. 3.2.3.). 
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Viz výše PÚR 

• Vhodným uspořádáním ploch vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch 
s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení (odst. 5.4.1.1.). 

Zajištěno podmínkami využití pro plochy s rozdílným způsobem využití (kap. 6 výroku) 

• Postupně odstraňovat staré ekologické zátěže tak, aby byla minimalizována až eliminována z nich 
plynoucí rizika a využít potenciál nevyužívaných ploch (5.4.3.3.). 

Respektováno (kap. 4 výroku) 

• V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území optimálním 
využíváním stávající areálů a zastavěných ploch.(odst. 74.10.). 

• Nepodporovat vznik „satelitních“ městeček mimo zastavěné území sídel a již založenou sídelní 
strukturu (odst.90.4.). 

• Změny v území provádět s ohledem na hospodárné využití zastavěného území, zejména existujících 
proluk v zástavbě a ploch nevyužitých (odst. 91.1.). 

Respektováno – k zastavění byly přednostně navrženy proluky a plochy navazující na 
současnou zástavbu, které lze napojit na veřejnou infrastrukturu. Nejsou navrženy plochy, na 
kterých by díky jejich charakteru mohla vznikat satelitní městečka  

• Návrh ploch pro novou bytovou výstavbu stanovit přiměřeně s ohledem na očekávanou 
koupěschopnou poptávku v území obce a možnosti optimálního využití území (odst. 91.3). 

 
Většina ploch pro novou bytovou výstavbu byla převzata z předchozího ÚPO (2005). Plochy 
navržené nad tento rámec odpovídají míře zastavění návrhových ploch, které byly zastavěny 
od roku 2005 (viz kap. 6 odůvodnění). 
 
Další požadavky: 
 
• Prověřit aktuálnost, vhodnost a rozsah nerealizovaných zastavitelných ploch z dosud platného ÚPO 

Velký Újezd z hlediska současných potřeb a limitů využití území. Na základě tohoto prověření tyto 
plochy převzít, upravit či úplně vyloučit z nového územního plánu; 

 
Všechny zastavitelné plochy vymezené předchozím ÚPO jsou stále aktuální (pokud již 
nebyly zastavěny) a vhodné k zastavění (nebyl zjištěn opak). 
 
• Z výše uvedených hledisek prověřit zejména rozsah návrhových ploch průmyslové výroby a skladů, 

případně prověřit jejich jiné využití a zmenšení rozsahu vedoucí ke zvýšení možností jejich 
využitelnosti.  

 
Byly vypuštěny plochy pro výrobu na západním okraji zástavby (mezi ulicemi Olomoucká a 
Mlýnská), plochy mají vhodnější územně – technické podmínky pro bydlení nebo občanskou 
vybavenost. Ostatní plochy pro výrobu jsou převzaty, jako kompenzace za vypuštěné je 
navržena plocha ZV1. 
 
• Prověřit stav ploch typu brownfields (zemědělské areály, areál pily, bývalé koupaliště), případně je 

zahrnout do ploch přestavby a vytvořit reálné územní podmínky pro jejich využití. 
 
Brownfieldy (pila, koupaliště) byly navrženy na občanskou vybavenost. 
 
• V závislosti na očekávaném vývoji počtu obyvatel dle výsledků demografické prognózy a možnostmi 

veřejné infrastruktury zajistit územní rozvoj sídla. Ten směřovat západním a jižním směrem zejména 
do ploch podél ulice Olomoucké a Mlýnské.  
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Městys má velmi dobrou demografickou situaci (nárůst obyvatel o cca 15% v období let 
2001-2013). Rozsah navržených ploch bydlení odpovídá plochám vymezeným v předchozím 
ÚPO. 
 
• Zastavitelné plochy nenavrhovat do souvislých krajinných celků severně a východně od obce, 

zejména „Vinohrady a Richvald bez návaznosti na zastavěné území obce a bez napojení na 
odpovídající veřejné prostranství zpřístupňující tyto plochy. 
 

Respektováno 
 

• Prověřit možnost využití ploch mezi komunikací II/437 a rychlostní komunikací R35 pro zástavbu. 
 
Plochy mezi komunikacemi, z nichž je jedna velmi frekventovaná je vhodná pro výrobu – 
navrženy plochy ZV1 a ZV2  
 
• Stavby pro solární energetickou výrobu připustit pouze v zastavěném nebo zastavitelném území a to 

jako doplňkové využití hlavních staveb nezvyšující jejich zastavěnou plochu (např. solární panely 
umístěné na střechách objektů). 

 
�Respektováno (viz kap. 3 výroku) 

 
• Nenavrhovat plochy těžby. 

�Stávající plochy jsou respektovány, těžba je možná pouze ve vymezeném dobývacím prostoru. 

Navržený rozvoj území obce musí chránit a dále rozvíjet architektonické, urbanistické a přírodní 
hodnoty území. 
 
Respektováno – jsou vymezeny památky místního významu, místně významné dřeviny. Jsou 
definovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty (viz kap. 2 výroku a kap. 5 
odůvodnění).  
 
Jsou navrženy architektonicky významné stavby (viz kap 14 výroku) 
 
Urbanistické, dopravní a hygienické závady v území: 
 

• negativní následky vedení stávající II/437 a R 35 – krajská silnice dle hlukové mapy 
zveřejněné na www.kr-olomoucky.cz nevytváří hlukovou zátěž, rychlostní silnice má 
účinnou protihlukovou ochranu 

• rozsah ploch veřejných prostranství  - stávající jsou respektována – návrhové plochy 
přiléhají ke stávajícím veřejným prostranstvím. 

• pásmo hygienické ochrany zemědělského areálu – stanovuje se zvláštním (územním) 
rozhodnutím – nebylo zjištěno 

• zástavbu ve volné krajině – zástavba ve volné krajině omezena (kap. 6 výroku) 
• problematiku nevyužívaných nebo opuštěných areálů (koupaliště, pila, zemědělský 

areál) – viz výše problematiku brownfields 
• opatření v případě kontaminovaných ploch – umožněno (viz kap. 4. výroku 

 

Podle tabulky uvedené v zadání byla prověřena urbanistická vhodnost a potřebnost na 
základě vývoje počtu obyvatel a byly zapracovány všechny požadavky na plochy bydlení (již 
zmiňovaná dobrá demografická situace, zastavitelné plochy kompenzují objem nové 
zástavby od roku 2005).  
 
Z uvedeného výčtu nebyla zahrnuta pouze parcela pro rekreaci na p.č.1855. Jedná se o 
nevhodný pozemek sevřený v údolí potoka, který nemá přímý přístup z veřejné komunikace. 
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Do nového územního plánu jsou přebírány přednostně nevyužité plochy z předchozího ÚPO. 
Stejnému vlastníkovi patří sousední parcela 1856, přiléhající k obecní cestě, která je 
zahrnuta do zastavitelné plochy  ZR3 a na které je možnost realizace rekreačního objektu. 
 
Stávající urbanistická struktura je zachována, je posíleno centrum obce (Vrchní a Dolní 
konec), respektovány dominanty obce (kostel), stávající charakter sídla a hladina zástavby 
(viz hlavní výkres). 

 
Jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití ploch, způsobu 
zástavby apod.); 
 
Etapizace, vzhledem k obdobným územně technickým podmínkám pro všechny plochy, 
stanovena nebyla, byla by příliš determinující. 
 
U rozvojových záměrů nebyl zjištěn negativní dopadu na vytváření podmínek stability a 
bezpečnosti obyvatel regionu ve vazbě na rozvoj a modernizaci prvků bezpečnosti území. 
 

2. Koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření veřejné infrastruktury a možnosti 
jejích změn, 

 

Občanská vybavenost 
 
Respektováno (viz hlavní výkres a kap. 6 výroku) 
 
Veřejná prostranství 
 
Respektováno (viz hlavní výkres a kap. 6 výroku) 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Respektováno (viz hlavní výkres, kap. 4 výroku a 5.1.4 odůvodnění) 
 

Technická infrastruktura 

 
Požadavky vyplývající z PÚR: 

• Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro 
vsakování, zadržování a znovu využívání dešťových vod. (čl. 25). 

Podmínky využití pro jednotlivé plochy a koncepce odkanalizování umožňuje splnění výše 
uvedených požadavků (kap. 4 a 6 závazné části). 

• Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. (čl. 27) 

Podmínky využití pro jednotlivé plochy a koncepce technické infrastruktury umožňuje splnění 
výše uvedených požadavků (kap. 4 a 6 závazné části). 

Požadavky vyplývající ze ZÚR OK: 

V lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů podporovat využívání netradičních zdrojů energie (odst. 
5.4.1.2.). 
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Respektováno (viz kap.3 výroku). 

 
• Při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat v místech, která nejsou 

napojena na obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod v malé domovní čistírně. Výjimečně řešit 
odvádění odpadních vod do jímek s jejich následným odvozem na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve 
velkých vzdálenostech od nejbližší ČOV (5.4.2.4.). 

 

Respektováno (viz kap.4 výroku). 
 

• Akceptovat a chránit stávající rozsah vodních zdrojů využívaných pro hromadné zásobování pitnou vodou 
včetně jejich stanovených ochranných pásem (odst. 52.). 

Respektováno (viz kap.4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 

 

• Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územních plánech obcí vycházet z aktuálního znění Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. (odst. 59.). 

Respektováno (viz kap.4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 

• Respektovat koncepci zásobování elektrickou energií (odst. 60). 

Respektováno (viz kap.4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 

 

• Respektovat VTL plynovodu (odst. 65.3.). 

Respektováno (viz kap.4 výroku a kap. 5.1.5 odůvodnění). 
 
Další požadavky na vodní hospodářství respektovány (viz kap. 4 výroku a kap. 5.1.5 
odůvodnění). 
 

�Respektován je systém likvidace komunálního odpadu, který je řešen svozem a ukládáním 
mimo řešené území obce. 
 
Způsob sběru a separace odpadu (papír, plasty, tetrapakové obaly,sklo) – územním plánem 
není negativně ovlivněn. 
 
Vymezení ploch pro ukládání odpadů a vymezení ploch pro případná polní hnojiště, 
sběrných dvorů včetně stanovení ochranných pásem a to tak, aby nebyly provozem zařízení 
na předmětných plochách obtěžovány stávající i rozvojové plochy bydlení sportu a občanské 
vybavenosti – respektováno (viz kap. 6 výroku). 
 
V případě bývalých i stávajících nepovolených skládek jsou umožněn opatření k eliminaci 
jejich negativních vlivů na životní prostředí a k jejich likvidaci (skládka č. 41 „Vyroubané“, č. 
51 „Hronov“) –jejich likvidace a rekultivace území (viz kap.4 výroku). 
 
V případě řešení hydrogeologických problémů území stanovit koncepci odvodnění obce – 
nebyly zjištěny. 

 

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách 
je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 
odst. 5 stavebního zákona 
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Požadavky vyplývající z PÚR 

• Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Vytvářet územní podmínky pro implementaci 
a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a 
k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině. Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného 
rázu s ohledem na typ krajiny. (čl. 20) 

 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, jsou umístěny do 
nejméně konfliktních lokalit (zejména v návaznosti na stávající zástavbu a výrobní areály). 
Všechny uvedené limity vyplývající ze zvláštních předpisů jsou dokumentací respektovány, 
jsou navrženy prvky ÚSES. Ochrana krajinného rázu a cílová charakteristika a typ krajiny 
jsou respektovány. 

• Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Využít přírodní 
potenciál obce a propojit turisticky atraktivní místa stezkami pro pěší a cyklostezkami. (čl. 22) 

 
Dokumentací jsou respektovány plochy těžící z cestovního ruchu a navrženy další. Všechny 
turistické a cyklistické trasy jsou respektovány. 
 

 

Požadavky vyplývající ze ZÚR OK:  
 

• Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků za účelem zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, 
zlepšování podmínek pro samočištění vod, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšování zásob 
poříčních podzemních vod, obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy migrační prostupnosti toků pro vodní 
organismy, tlumení velkých vod rozlivem v nivách vodních toků (5.4.2.5.). 

 
Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• K záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytně nutné plochy (odst. 5.4.3.1.). 
 
Respektováno (viz kap. 11 odůvodnění). 

• Podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými 
srážkami (odst. 5.4.3.2.). 

 
Respektováno (viz kap. 6 výroku). 

• Neperspektivním částem ZPF navracet jejich ekologické funkce (5.4.3.5.). 
 
Respektováno (viz kap. 6 výroku). 

• Podporovat mimoprodukční funkce lesů (odst. 5.4.4.4.). 
 
Respektováno (viz kap. 6 výroku). 

• Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu. Podporovat a realizovat krajinotvorná 
opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na 
posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny (odst. 5.4.6.1.). 

 
Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• Při využití území a jeho změnách respektovat vymezení, charakter a funkci jednotlivých skladebných prvků 
ÚSES (odst. 72.). 

 
Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• V krajinném typu A – Haná udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou 
funkcí (odst. 81.1.). 
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Respektováno (viz kap. 5 výroku). 

• Zachovat ráz urbanistické struktury území se specifickými hodnotami, jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice (odst.90.1.). 

Respektováno (viz kap. 2 výroku). 
 

Návrh lokálních prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES) byl zcela a beze změn 
převzat z platného ÚPO Velký Újezd. 
 
Vodní plochy a vodní toky jsou respektovány, nejsou navrženy k zatrubnění, jsou 
respektována manipulační pásma vodních toků. 
 
Stávající polní cesty jsou respektovány, musí zůstat ve své trase zachovány. Podmínky 
využití pro jednotlivé plochy umožňují realizaci dalších účelových komunikací. 
 
Podmínky využití pro jednotlivé plochy umožňují realizaci protierozních opatření 
v zemědělských plochách. 
 
 

Jsou respektovány Územně analytické podklady ORP Olomouc (ÚAP) po 2. aktualizaci 2012 
a krajské koncepční dokumentace. Je zajištěna koordinace z hlediska širších územních 
vztahů. 

 

 
b)  Požadavky na vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prov ěřit 

 

Nebylo vymezeno – není účelné. 
 
 
c) požadavky na prov ěření vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně 
prosp ěšných opat ření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlas tnění nebo 
předkupní právo, 
 

Respektováno (výkres č. 6 a kap. 7 a 8 výroku) 
 
 
d) požadavky na prov ěření vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude rozhodováno o 
změnách v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzav řením dohody o parcelaci, 

 
Plochy a koridory, ve kterých bude rozhodováno o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci nebyly vymezeny. 
 
Plochy a koridory, ve kterých bude rozhodováno o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie je vymezeno (viz kap. 11 výroku a 5 odůvodnění). 
 
 
e) případný požadavek na zpracování variant řešení, 
 

Nebylo požadováno 
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f) požadavky na vyhodnocení p ředpokládaných vliv ů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. 
 

Nebylo požadováno 
 
 
g) požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo řádání obsahu 
jeho od ůvodn ění včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení, 

 
Respektováno 

 
 

9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v zásadách územního rozvoje 
 

Území obce Velký Újezd je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
(ZÚR OK), vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 (opatření obecné povahy, 
kterým byly ZÚR OK vydány, nabylo účinnosti dne 28.3.2008), po první aktualizaci schválené dne 
22.4.2011 (opatření obecné povahy, kterým byla aktualizace ZÚR vydána, nabylo účinnosti dne 
14.7.2011). 
 
Všechny významné záležitosti nadmístního významu jsou již v ZÚR OK řešeny. Z této 
dokumentace tedy nevyplývají žádné skutečnosti, které by bylo v krajské územně plánovací 
dokumentaci třeba zohlednit. 

10. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udr žitelný 
rozvoj území  
 
Nebylo požadováno 

11. Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného 
řešení na zem ědělský p ůdní fond a pozemky ur čené 
k pln ění funkce lesa 

11.1 Zábor ZPF 

11.1.1 Použitá metodika 
 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve 
smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou 
se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu, ve znění zákona České národní rady č. 
10/1993 Sb., § 3 (k § 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického 
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění zákona pozdějších předpisů. 
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11.1.2 Údaje o uspo řádání ZPF v území 
 
Orné půdy - jsou v oblasti zemědělské půdy plošně dominantní. Jsou situovány hlavně jižně, 
ale i severně a východně od zástavby obce. Poměrně velikou plochu zabírají trvalé travní 
porosty. Jsou situovány v údolních nivách, podél vodních toků, ale i na výběžcích vrchoviny. 
 
Zahrady jsou situovány zejména kolem obytné zástavby. Část zahrad v  zastavěném území 
obce je součástí obytné funkce. 

11.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprost ředním okolí 
 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně 
ekologických jednotek vyjadřuje: 
 
1. místo - Klimatický region. 
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka   charakterizovaná  
půdním  typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky 
půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 
 
Tab. 11.1.1.: Přehled BPEJ a t říd ochrany: 
 
BPEJ Stupeň 

přednosti 
v ochran ě 

5.46.00 II. 
5.26.04 III. 
5.48.11 IV. 
5.38.16 V. 
 
Na katastru obce se nacházejí půdy s následující charakteristikou hlavních půdních jednotek:  
 
26 
Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim 
podobných horninách. Středně těžké, vyjímečně těžší obvikle štěrkovité s dobrými vláhovými 
poměry až stálým převlhčením. 
 
46  
Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se 
sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, sklon k 
dočasnému převlhčení. 

 
48  
hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené, a oglejené půdy na břidlicích, na lupcích a 
siltovcích, lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité a kamenité, náchylné k dočasnému 
zamokření. 

Na katastru obce jsou dominantní hnědozemě, se sklonem k dočasnému převlhčení až 
zamokření. Na erozně exponovanějších lokalitách jsou půdy mělké. 
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1.1.4 Údaje o investicích do p ůdy za účelem zlepšení p ůdní úrodnosti 
 
Na území obce se nachází poměrně veliké plochy s odvodněním. Nacházejí se hlavně jižně 
a jihozápadně od zastavěného území obce. Menší izolované plochy jsou v severovýchodní 
části katastru. 

11.1.5 Vyhodnocení zábor ů ZPF 
 
Číslování ploch záborů je identické s číslováním rozvojových ploch. Některé plochy jsou 
vynechány, neboť se nejedná o zábor ZPF (ostatní plocha nebo plocha přestavby). 

 
Lokalita ZB1 - je situována v proluce za školou na jihozápadním obvodu zastavěného 
území. V současnosti se jedná o zemědělsky neobhospodařovanou parcelu orné půdy 
v podstatě ležící ladem. Na ploše je dlouhodobě uvažováno o výstavbě bytového domu, 
který může být napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Do plochy ZB1 je 
pro účely vyhodnocení záborů ZPF zahrnuta i plocha dopravní pro rozšíření ulice Za školou, 
která je v hlavním výkrese označena jako ZD2. Plocha byla již obsažena v původním ÚPO.    
 
Lokality ZB2, ZB4  a ZB5 – bydlení - jsou situovány na jihozápadním obvodu zástavby, 
v prolukách podél ulice Za Školou. Současné využití jsou menší plochy orné půdy 
(záhumenky), zahrady a zahrádky. Plochy budou z větší části obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou. Plochy byly již obsaženy v původním ÚPO. 
 
Lokality ZB3 a  ZB6 byly zařazeny do ploch stabilizovaných, neboť se jedná o součást 
zastavěných stavebních pozemků přiléhajících ke stávajícím usedlostem. 
 
 
Lokality ZB7  a ZB8 – bydlení - jsou situovány na jižním obvodu zástavby, v prolukách podél 
místní komunikace Za Lapačem a Čtvrtky. Současné využití jsou menší plochy orné půdy 
(záhumenky), zahrady a zahrádky. Plochy budou z větší části obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou. Byly již obsaženy v původním ÚPO. 
 
Lokality ZB9  a ZB10 – bydlení - jsou situovány na jižním obvodu zástavby, podél místní 
komunikace Za Lapačem. Současné využití jsou menší plochy orné půdy (záhumenky), 
zahrady a zahrádky. Plochy mohou být částečně obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou, pro zbytek je třeba vybudovat obslužnou komunikaci a sítě technické 
infrastruktury.  
 
Lokalita ZB11 – bydlení - je situována na jihovýchodním obvodu zástavby, podél ulice 
Lipenská. Současné využití jsou menší plochy orné půdy (záhumenky), zahrady a zahrádky. 
Plocha může být částečně obsloužena stávající veřejnou infrastrukturou, v případě 
požadavku využít plochu více do hloubky, je třeba vybudovat obslužnou komunikaci a sítě 
technické infrastruktury.  
 
Lokality ZB12 a ZB13 – bydlení - jsou situovány na západním obvodu zástavby, v prolukách 
podél místní komunikace (ulice Mlýnská). Většinu ploch zabírají zastavěné stavební 
pozemky náležející stávajícím objektům rodinné rekreace.  Plochy budou obslouženy 
stávající veřejnou infrastrukturou, která je v místě k dispozici. Plochy byly již obsaženy v 
původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB14 byla vyřazena na základě stanoviska KHS. 
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Lokalita ZB15 – bydlení - je situována ve východní části zástavby, v proluce při ulici 
Válečných hrdinů. Současné využití je zahrada. Plocha bude obsloužena stávající veřejnou 
infrastrukturou. Byla již obsažena v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB16 – bydlení – převedeno do územní rezervy. Plocha byla již obsažena v 
původním ÚPO, nebyla však na ní do 5 let od jeho schválení zahájena výstavba. 
 
Lokalita ZB17 – bydlení - je situována v severovýchodní části zástavby, na konci ulice Na 
Flíčku. Současné využití je okrajová část orné půdy. Plocha bude obsloužena stávající 
veřejnou infrastrukturou. Byla již obsažena v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB18 – bydlení - je situována v severovýchodní části zástavby, při již jednostranně 
obestavěném úseku ulice Na Flíčku. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná 
zemědělská půda – trvalé travní porosty a zahrady. Plocha bude obsloužena stávající 
veřejnou infrastrukturou.  
 
Lokality ZB19  a ZB20 - bydlení - jsou situovány v severovýchodní části zástavby, 
v prolukách podél ulice Za Humny. Současné využití jsou zahrady. Plochy budou obslouženy 
stávající veřejnou infrastrukturou. Byly již obsaženy v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB21  byla zařazena do ploch stabilizovaných, neboť se jedná o součást 
zastavěných stavebních pozemků přiléhajících ke stávajícím usedlostem. 
 
Lokality ZB22, a ZB23 - bydlení - jsou situovány na severovýchodním cípu zástavby, na 
konci ulice Oderská. Současné využití jsou menší plochy orné půdy (záhumenky), zahrady a 
zahrádky. Plochy budou obslouženy stávající veřejnou infrastrukturou. Plocha ZB23 byla již 
obsažena v původním ÚPO. 
 
Lokalita ZB24 – bydlení - je situována v západní části zástavby, ve vnitrobloku zástavby při 
ulici Olomoucká, jejíž je součástí zastavěných stavebních pozemků. Současné využití je 
neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná a zahrady. Pro obsluhu této plochy 
je třeba vybudovat obslužnou veřejnou infrastrukturu. 
 
Lokalita ZB25 – bydlení - je situována na západním okraji zástavby, při ulici Olomoucká. 
Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná sevřená mezi 
zástavbou a komunikacemi. Plocha bude obsloužena stávající veřejnou infrastrukturou. 
 
Lokalita ZB26 – bydlení - je situována na západním okraji zástavby v proluce při ulici 
Olomoucká. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná 
sevřená mezi zástavbou a komunikacemi. Plocha byla obsažena již v předchozím ÚPO jako 
plocha výroby. 
 
Lokalita ZB27 – bydlení - je situována na západním okraji zástavby v proluce při ulici 
Mlýnská. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná 
sevřená mezi zástavbou a komunikacemi. Plocha může být po svých stranách obsloužena 
stávající veřejnou infrastrukturou. Plocha byla obsažena již v předchozím ÚPO jako plocha 
výroby. 
 
Lokalita ZB28 – bydlení – převedeno do zeleně ZZ5. 
 
 
Lokality ZB29  a ZB30 – bydlení - jsou situovány na severozápadním obvodu zástavby, 
v prolukách podél ulice Mlýnská. Současné využití jsou menší plochy orné půdy 
(záhumenky), zahrady a zahrádky. Plochy budou z větší části obslouženy stávající veřejnou 
infrastrukturou. Plochy byly již obsaženy v původním ÚPO. 
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Lokality ZB31, a ZB32 – bydlení - jsou situovány na západním obvodu zástavby, 
v prolukách podél místní komunikace (ulice Mlýnská). Většinu ploch zabírají zastavěné 
stavební pozemky náležející stávajícím objektům rodinné rekreace.  Plochy budou 
obslouženy stávající veřejnou infrastrukturou, která je v místě k dispozici. Plochy byly již 
obsaženy v původním ÚPO. 
 
 
Lokalita ZR1 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Sušírně, kde navazuje na 
stávající rekreační zástavbu. Současné využití je trvalý travní porost, který je využívaný jako 
zahrada se zahradním domkem. Plocha je určena pro rozšíření stávající rekreační plochy. 
Plocha byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZR2 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Výletním, je prolukou ve 
stávající rekreační zástavbě. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně 
obhospodařované plochy orné půdy. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních 
ploch. Byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZR3 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Výletním, kde navazuje na 
stávající rekreační zástavbu. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaný trvalý travní 
porost a zahrada. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních ploch.  
 
Lokalita ZR4 – rekreace – je situována v chatové oblasti Varhošťská, je prolukou ve stávající 
rekreační zástavbě. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně obhospodařované plochy 
orné půdy. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních ploch. Byla již obsažena 
v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZR5 – rekreace – je situována v chatové oblasti Na Kamenici, je prolukou ve 
stávající rekreační zástavbě. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně 
obhospodařované plochy orné půdy. Lokalita je určena pro rozšíření stávající rekreačních 
ploch. Byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita PO1  – není zábor ZPF 
 
Lokalita PO2  – občanská vybavenost. Nachází se v zastavěném území, nedaleko centra 
městyse. V současné době se jedná o neintenzivně využívanou parcelu trvalého travního 
porostu. Plocha je určena pro realizaci víceúčelového hřiště a bude obsloužena stávající 
veřejnou infrastrukturou.  
 
 
Lokalita PO4  – občanská vybavenost. Nachází se při severozápadních hranicích katastru 
v prostoru nevyužité plochy bývalého koupaliště. Plocha je určena pro realizaci 
víceúčelového zařízení občanské vybavenosti a bude obsloužena stávající dopravní 
infrastrukturou.  
 
Lokalita PP1  – veřejné prostranství. Jedná se o zbytkovou plochu mezi nově realizovaným 
bytovým domem starší rodinnou zástavbou v západní části zastavěného území obce. 
Současné využití jsou parcely zahrad a orné půdy, které již neslouží zemědělským účelům.  
Plocha bude určena pro realizaci veřejného prostranství zpřístupňujícího obytnou zástavbu. 
 
 
Lokalita PP2 – veřejné prostranství – vypuštěno. Jednalo se o rozšíření stávající 
komunikace zpřístupňující lokalitu ZB16 (Kopaniny).  Současné využití je komunikace (na 
parcele zahrady) a přilehlé zahrady rodinných domů. 
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Lokalita ZT1  – technická infrastruktura. Nachází se jižně od zástavby, je sevřená mezi 
stávající ČOV a komunikacemi. Současné využití je zemědělsky neobhospodařovaný trvalý 
travní porost a orná půda. Plocha je určená pro rozšíření stávající ČOV, popřípadě jiného 
zařízení technické infrastrukturu. Plocha byla již obsažena v předchozím ÚPO. 
 
Lokalita ZD1 – veřejné prostranství. Jedná se o rozšíření stávající pěšiny mezi nově 
realizovanou zástavbou (Čtvrtky) a staršími rodinnými domy.  Současné využití jsou parcely 
zahrad jako součástí zastavěného stavebního pozemku. Plocha bude určena pro realizaci 
veřejného prostranství zpřístupňujícího přilehlé nemovitosti. 
 
Lokalita ZV1  – výroba. Nachází se jižně od zástavby, je sevřená mezi stávající ČOV, 
komunikacemi a původně plánovanou odpočívkou. Současné využití je izolovaná menší 
plocha orné půdy. Plocha je určená pro realizaci výrobní plochy, která má z hlediska polohy 
vůči obytné zástavbě i dopravní obslužnosti ideální polohu. Tuto plochu lze chápat jako 
kompenzaci za areál bývalé pily, na jehož ploše je navržena občanská vybavenost. 
 
Lokalita ZV2  – není zábor ZPF 
 
Lokalita ZZ1  a ZZ3 – zeleň. Nachází se na jihozápadním obvodu zástavby, mezi silnicí 
II/437 a navrženými zastavitelnými plochami. Na plochách bude realizován pás izolační 
zeleně.  
 
Lokalita ZZ2 – zeleň. Nachází se v jihovýchodním cípu zástavby, mezi silnicí II/437 a 
stávající zástavbou. Současné využití jsou zahrady neintenzivně obhospodařované parcely 
orné půdy. Na ploše vznikne plocha soukromé zeleně. 
 
Lokalita ZZ4 – zeleň. Nachází se v jihovýchodním cípu zástavby, mezi plochou ZB10 a 
volnou krajinou. Současné využití jsou zahrady a neintenzivně obhospodařované parcely 
orné půdy. Na ploše vznikne plocha soukromé zeleně – zahrady za plochou ZB10. 
 
Lokalita ZZ5 – zeleň. Nachází se v západní části zástavby. Na ploše vznikne plocha 
soukromé zeleně – zahrady mezi plochami ZB26 a ZB27. 
 
Lokality KW1 – mokřady. Jsou situovány na severozápadní hranici katastru v údolí potoka 
Olešnice. Současné využití jsou podmáčené neintenzivně obhospodařované plochy trvalého 
travního porostu. Plocha je určena pro realizaci mokřadu, popřípadě menších vodních 
nádrží. 
 
Lokalita KL1  – zalesnění. Je situována v severovýchodní části katastru v trati Vyroubané na 
svahu nad potokem Kyjanka. V současné době zde již proběhlo zalesnění, je třeba provést 
vyjmutí ze ZPF. Zalesnění této lokality bylo obsaženo již v předchozím ÚPO. 
 
Tab. 11.1.2.: Plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce: 
Č. pl.  Účel záboru  

 
Výměra 
(ha) 

ZÚ kultura  BPEJ Třídy 
ochrany 
půdy 

Obsažena 
v dosavadním ÚPO 
Velký Újezd (2005) 

ZB1 Bydlení 0,85 ANO Orná 5.46.00 II. ANO (B1) 
ZB2 Bydlení 1,20 NE Orná 5.46.00 

5.26.04 
II. 
III. 

ANO (R1, z části 
využita) 

ZB3 Vypuštěno 0      
ZB4 Bydlení 0,34 NE Zahrada 5.46.00 II. ANO (R1, z části 

využita) 
ZB5 Bydlení 0,15 ANO 

NE 
Zahrada 5.46.00 II. ANO (R1, z části 

využita) 



 71 

ZB6 Vypuštěno 0,14 ANO Zahrada 5.26.04 III. ANO (R9) 
ZB7 Bydlení 0,69 NE Orná, 

Zahrada 
5.48.11 IV. ANO (R3, z části 

využita) 
ZB8 Bydlení 0,12 NE Orná, 

Zahrada 
5.38.16 V. ANO (R6/6) 

ZB9 Bydlení 0,62 NE Orná, 
Zahrada 

5.48.11 
5.38.16 

IV. 
V. 

NE 

ZB10 Bydlení 0,32 NE Orná 5.38.16 V. NE 
ZB11 Bydlení 0,61 ANO 

NE 
Orná, 
Zahrada 

5.26.14 III. NE 
 

ZB12 Bydlení 0,16 ANO Zahrada, 
Trvalý trav. 
porost 

5.26.04 
5.48.11 

III. 
IV. 

ANO (CH14, z části 
využita) 

ZB13 Bydlení 1,04 ANO Orná, 
Zahrada 

5.26.04 
5.48.11 

III. 
IV. 

ANO (CH4) 

ZB14 Vypuštěno 0      
ZB15 Bydlení 0,18 NE Zahrada 5.26.14 III. ANO (R6/6 z části 

využita) 
ZB16 Územní 

rezerva 
0      

ZB17 Bydlení 0,15 NE Orná  5.26.14 
5.38.46 

III. 
V. 

ANO (R6/9) 

ZB18 Bydlení 0,53 ANO 
NE 

Zahrada, 
Trvalý trav. 
porost 

5.26.14 
5.48.11 

III. 
IV. 

NE 

ZB19 Bydlení 0,55 ANO Zahrada 5.46.00 
5.48.11 

II. 
IV. 

ANO (R5, z části 
využita) 

ZB20 Bydlení 0,42 ANO Zahrada 5.46.00 
5.48.11 

II. 
IV. 

ANO (R5, z části 
využita) 

ZB21 Vypuštěno 0      
ZB22 Bydlení 0,32 NE Orná, 

Zahrada, 
Trvalý trav. 
porost 

5.46.00 II. NE 

ZB23 Bydlení 0,19 ANO 
NE 

Orná, 
Zahrada 

5.46.00 
5.26.04 

II. 
III. 

ANO (R6/2) 

ZB24 Bydlení 1,46 ANO Orná, 
Zahrada 

5.26.04 III. NE 

ZB25 Bydlení 0,31 NE Orná 5.26.04 III. NE 
ZB26 Bydlení 0,45 NE Orná 5.26.04 

5.48.11 
III. 
IV. 

ANO (P1) 

ZB27 Bydlení 0,32 ANO Zahrada 5.48.11 IV. ANO (R7, z části 
využita) 

ZB28 Přeřazeno do 
zeleně 

0      

ZB29 Bydlení 0,14 ANO Orná 5.26.04 III. ANO (R7, z části 
využita) 

ZB30 Bydlení 0,89 ANO Orná, 
Zahrada 

5.26.04 III. ANO (R7, z části 
využita) 

ZB31 Bydlení 0,17 ANO Orná 5.48.11 IV. ANO (CH12, z části 
využita) 

ZB32 Bydlení 0,15 ANO Zahrada 5.26.04 
5.48.11 

III. 
IV. 

ANO (CH13, plocha 
přestavby) 
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ZR1 Rodinná 
rekreace 

0,31 NE Trvalý trav. 
porost 

5.26.04 III. ANO (CH9) 

ZR2 Rodinná 
rekreace 

1,48 NE Orná, 
Zahrada 

5.38.16 V. ANO (CH8) 

ZR3 Rodinná 
rekreace 

0,15 NE Zahrada, 
Trvalý trav. 
porost 

5.48.11 
5.38.16 

IV. 
V. 

ANO (CH8) 

ZR4 Rodinná 
rekreace 

0,34 NE Zahrada, 
Trvalý trav. 
porost 

5.48.11 IV. ANO 

ZR5 Rodinná 
rekreace 

0,20 ANO Orná, 
Zahrada 

5.48.11 IV. ANO 

PO2 Občanská 
vybavenost 

0,07 ANO Trvalý trav. 
porost 

5.48.11 IV. NE 

PO4 Občanská 
vybavenost 

0,28 NE Trvalý trav. 
porost 

5.48.11 IV. NE 

PP1 Veřejné 
prostranství 

0,30 ANO Orná, 
Zahrada 

5.46.00 
5.26.04 

II. 
III. 

NE 

ZD1 Veřejné 
prostranství 

0,03 ANO Trvalý trav. 
porost 

5.48.11 IV. NE 

ZT1 Technická 
infrastruktura 

1,14 NE Orná, 
Trvalý trav. 
porost 

5.46.00 
5.48.11 

II. 
IV. 

ANO (P2/2) 

ZV1 Výroba 1,56 NE Orná 5.46.00 II. NE 
ZZ1 Zeleň 1,86 ANO 

NE 
Orná, 
Zahrada 

5.26.04 III. NE 

ZZ2 Zeleň 2,39 NE Orná, 
Zahrada, 
Trvalý trav. 
porost 

5.48.11 IV. ANO (ZA1) 

ZZ3 Zeleň 0,29 NE Orná 5.46.00 II. NE 
ZZ4 Zeleň 0,32 NE Orná 5.38.16 V. NE 
ZZ5 Zeleň 1,92 ANO Orná 5.26.04 III. ANO (P1) 
KW1 Vodní plochy 0,43 NE Trvalý trav. 

porost 
5.48.11 IV. NE 

KL1 Zalesnění 2,78 NE Zahrada 5.26.14 
5.48.11 
5.38.16 

III. 
IV. 
V. 

ANO (L) 

 Zábory 
celkem 

28,32      

11.1.6 Zdůvodn ění zvoleného řešení 

Rozvojové plochy pro bydlení a další funkce byly zvoleny tak, aby 

• Plošně - zaplnily prostorové rezervy v zastavěném území a přirozeně na ně navázaly. 
• Prostorově – zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz obce. 
• V maximálně možné míře převzaly plochy vymezené předchozími územně – 

plánovacími dokumentacemi. 
• Využily optimálních rozvojových možností obce. 

 
K záboru zvláště chráněných půd (třída ochrany II.) dochází v několika případech hlavně 
z následujících důvodů v těchto lokalitách: 
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• ZB1, ZB2, ZB4, ZB5 – všechny tyto lokality byly obsaženy již v předchozím ÚPO. 
Nacházejí se v prolukách, při stávající veřejné infrastruktuře, jedná o se o menší 
plochy, na kterých již neprobíhá intenzivní zemědělská produkce. 

• ZB19, ZB20 – všechny tyto lokality byly obsaženy již v předchozím ÚPO. Nacházejí 
se v prolukách zastavěného území, při stávající veřejné infrastruktuře, jedná se o 
menší plochy, na kterých již neprobíhá intenzivní zemědělská produkce. 

• ZB22– jedná se o malou plochu navazující na současnou zástavbu, která bude 
obsloužena stávající veřejnou infrastrukturou. Je umístěna na neintenzivně 
obhospodařovaných plochách trvalého travního porostu. 

• ZB23– jedná se o malou plochu navazující na současnou zástavbu, která bude 
obsloužena stávající veřejnou infrastrukturou. Byla obsažena již v předchozím ÚPO, 
Zvláště chráněné půdy zasahují pouze do její okrajové části. 

• PP1 – plocha se nachází v zastavěném území, bude sloužit jako veřejné prostranství 
zpřístupňující stávající zástavbu. 

• ZT1 – lokalita byla obsažena již v předchozím ÚPO. Jedná se o plochu, která je po 
třech stranách obklopená komunikacemi a po čtvrté straně stávající ČOV a je tedy 
pro zemědělskou produkci neperspektivní. Obecní pozemek je určen pro rozšíření 
ČOV popřípadě pro jiné aktivity technické infrastruktury provozované obcí. 

• ZV1 - jedná se o plochu, která je po třech stranách obklopená komunikacemi a po 
čtvrté straně plochou výroby, která již byla navržena předchozím ÚPO a je pro 
zemědělskou produkci neperspektivní. Plocha je vhodná pro výrobní aktivity, nachází 
se v izolované poloze vůči zástavbě vyžadující hygienickou ochranu (bydlení, 
občanská vybavenost). Je navržena jako kompenzace brownfieldu (bývalé pily), která 
je vzhledem k dopravní obslužnosti i blízkosti obytné zástavby pro obnovení výroby 
nevhodná (je zde navržena občanská vybavenost). 

• ZZ3 – jedná se o pás izolační zeleně oddělující plochy výroby od obytné zástavby. 
 

 
Plochy pro zábory byly z největší části převzaty z předchozí územně – plánovací 
dokumentace (ÚPO z roku 2005). Zastavitelné plochy, které byly navrženy nad tento rámec, 
jsou kompenzací za zástavbu, která se odehrála od roku 2005 a jsou jmenovitě odůvodněny 
kapitole 6 tohoto odůvodnění. 
 

11.2 Zábor pozemk ů určených pro pln ění funkce lesa 
 
Nejsou navrženy. 
 

12. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH KE 
SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ 
 
1. Fyzická osoba 
 
Začlenění p.č. 1591 (orná půda) k.ú. Velký Újezd do ploch pro výstavbu rekreačního objektu, 
menších rodinných domů. 
 
Vyhodnocení: 
Předmětný pozemek je veden jako orná půda a leží mimo soustředěnou zástavbu, částečně 
v ochranném pásmu lesa. Návrh nového územního plánu využití pozemku nemění. Územní 
plán v souladu s § 18 stavebního zákona musí ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní 
hodnoty území a přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, 
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s ohledem na to určuje  územní plán podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastav ěného území a nezastavitelných pozemk ů. 

Zadání územního plánu schválené Zastupitelstvem Velký Újezd stanovuje jako jednu 
z koncepcí řešení nového územního plánu nerozši řovat plochy rekreace severním 
směrem,  zástavbu ve volné krajině charakterizuje jako urbanistickou závadu a stanovuje 
v souladu s  odst. 90.4. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nepodporovat vznik 
„satelitních“ městeček mimo zastavěné území sídel a již založenou sídelní strukturu. 
Připomínka není zohledněna. 
 
 
2. Fyzická osoba 
 
Začlenění p.č. 1430 (zahrada) k.ú. Velký Újezd do pozemků občanské vybavenosti, výstavba 
rodinných domů. 
 
Vyhodnocení: 
Pozemek leží v bezprostřední blízkosti komunikace II třídy. V průběhu projednání muselo 
dojít na základě stanoviska dotčeného orgánu - Krajské hygienické stanice Olomouckého 
kraje k redukci ploch přiléhajících ke zdroji hluku tj. komunikaci II třídy. Vzhledem k tomu, že 
nebyla návrhem řešení prokázána potřeba navržených zastavitelných ploch a tím nebyly 
dodrženy zásady ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), muselo dojít na základě 
stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k redukci návrhu 
zastavitelných ploch a není tedy možno bez zd ůvodn ění a prokázání nezbytnosti 
navrhovat další zastavitelné plochy. 
Připomínka není zohledněna. 
 
 
3. Fyzická osoba 
 
Zařazení spodní části p.č. 1770 (orná) k.ú. Velký Újezd jako stavební místo. 
 
Vyhodnocení: 
Pozemek je součástí návrhové plochy bydlení. 
Připomínka je zohledněna. 
 
 
4. Fyzická osoba 
 
Zahrnutí p.č. 1927 (orná) k.ú. Velký Újezd do ploch pro výstavbu objektu k rekreaci. 
 
Vyhodnocení: 
Pozemek p.č. 1927 je veden jako orná půda. Návrh nového územního plánu toto využití 
nemění. Územní plán v souladu s § 18 stavebního zákona musí ve veřejném zájmu chránit a 
rozvíjet přírodní hodnoty území a přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel, s ohledem na to určuje územní plán podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastav ěného území a nezastavitelných 
pozemk ů.. 
Zadání územního plánu schválené Zastupitelstvem Velký Újezd stanovuje jako jednu 
z koncepcí řešení nového územního plánu nerozši řovat plochy rekreace severním 
směrem, zástavbu ve volné krajině charakterizuje jako urbanistickou závadu. 
Připomínka není zohledněna. 
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5. Fyzická osoba 
 
Začlenění pozemků p.č. 1782 (orná), 1783 (objekt k rodinné rekreaci), 1784 (zahrada), 1790 
(trvalý travní porost), 1791 (zahrada), 1794 (orná), 1796 (orná) a 1797 (trvalý travní porost) 
vše k.ú. Velký Újezd jako pozemky pro rekreaci a výstavbu rekreačních objektů. 
 
Vyhodnocení: 
Pozemky p.č. 1782, 1794, 1796 jsou vedeny jako orná půda, pozemky p.č. 1790 a 1797 jsou 
vedeny jako trvalý travní porost, pozemky p.č. 1784 a 1791 jsou vedeny jako zahrady. Návrh 
nového územního plánu toto využití nemění. Územní plán v souladu s § 18 stavebního 
zákona musí ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území a přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, s ohledem na to určuje územní plán 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastav ěného území a nezastavitelných pozemk ů.. 
Pozemek p.č. 1783 stavba pro rodinnou rekreaci bude dle rozsahu katastru nemovitostí 
v novém územním plánu respektován. 
Zadání územního plánu schválené Zastupitelstvem Velký Újezd stanovuje jako jednu 
z koncepcí řešení nového územního plánu nerozši řovat plochy rekreace severním 
směrem zástavbu ve volné krajině charakterizuje jako urbanistickou závadu. 
Připomínka není zohledněna. 
 
 
6. Fyzická osoba 
 
Zařazení p.č. 1791 (zahrada) k.ú. Velký Újezd ze zahradní ploch na chatovou. 
 
Vyhodnocení: 
Pozemek p.č. 1791 je veden jako zahrada. Návrh nového územního plánu toto využití 
nemění. Územní plán v souladu s § 18 stavebního zákona musí ve veřejném zájmu chránit a 
rozvíjet přírodní hodnoty území a přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel, s ohledem na to určuje územní plán podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastav ěného území a nezastavitelných 
pozemk ů.. 
Zadání územního plánu schválené Zastupitelstvem Velký Újezd stanovuje jako jednu 
z koncepcí řešení nového územního plánu nerozši řovat plochy rekreace severním 
směrem zástavbu ve volné krajině charakterizuje jako urbanistickou závadu. 
Připomínka není zohledněna. 
 
 
7. Fyzická osoba 
 
Zařazení p.č. 1784 (zahrada) a 1790 (trvalý travní porost) k.ú. Velký Újezd do rekreační 
zóny. 
 
Vyhodnocení: 
Pozemek p.č. 1784 je veden jako zahrada, pozemek p.č. 1790 je veden jako trvalý travní 
porost. Návrh nového územního plánu toto využití nemění. Územní plán v souladu s § 18 
stavebního zákona musí ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní hodnoty území a 
přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, s ohledem na to 
určuje územní plán podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 
ochranu nezastav ěného území a nezastavitelných pozemk ů.. 
Zadání územního plánu schválené Zastupitelstvem Velký Újezd stanovuje jako jednu 
z koncepcí řešení nového územního plánu nerozši řovat plochy rekreace severním 
směrem zástavbu ve volné krajině charakterizuje jako urbanistickou závadu. 
Připomínka není zohledněna. 
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8. Ředitelství silnic a dálnic 
 
Vyhodnocení: 
Je nutno uvést textovou část dokumentace do souladu s grafickou částí. 
Dopravní obsluhu ploch ZV1, ZV2 a ZT1 je nutné řešit bez nároku na přímé připojení na 
silnici R35 
V kap. 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využitím část 6.5 
plochy dopravní infrastruktury str. 34 doporučujeme u hlavního využití ploch dopravní 
infrastruktury místo „není stanoveno“ uvést pozemní komunikace vč. Všech součástí a 
příslušenství. 
Dokumentace je upravena. Dopravní napojení ploch ZV1, ZV2 a ZT1 není řešeno přímo z  
R35, ale z přilehlé krajské komunikace II/437. 
Připomínka je zohledněna. 
 
 

13. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ  
 
Návrh rozhodnutí o námitkách 
 
1) fyzická osoba 
Jako vlastník parcely p.č. 1591 (orná půda) o výměře 8483m2 k.ú. Velký Újezd důrazně 
žádám o zařazení tohoto pozemku do ploch rekreace – chatová oblast. Tato parcela je 
vklíněna mezi plochy rekreační. 
 
Návrh rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
Předmětný pozemek je veden jako orná půda. Návrh nového územního plánu současné 
využití pozemku nemění. Pozemek leží částečně v ochranném pásmu lesa.  
Zadání územního plánu schválené Zastupitelstvem městyse Velký Újezd stanovuje jako 
jednu z koncepcí řešení nového územního plánu nerozšiřovat plochy rekreace severním 
směrem, zástavbu ve volné krajině charakterizuje jako urbanistickou závadu. Do ploch ZR – 
plochy rekreace jsou v lokalitě zařazeny pouze pozemky stávajících zahrad. 
Územní plán v souladu s § 18 stavebního zákona musí ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet 
přírodní hodnoty území a přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel, s ohledem na to určuje územní plán podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zdůvodnění návrhu nových zastavitelných ploch musí obsahovat údaje a argumenty které by 
přesvědčivě zdůvodňovaly navržené řešení ve vztahu k ochraně ZPF a prokazovaly jeho 
nezbytnost pro potřeby obce. Další navyšování zastavitelných ploch bez prokázání jejich 
potřeby je tedy v rozporu s § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 
Územní plán tedy upřednostňuje veřejný zájem na ochranu a rozvoj přírodních hodnot území 
a zajištění ochrany nezastavěného území. 
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2) fyzická osoba 
 
Žádám o zařazení pozemků 1088, 1089 a 2323 k. ú. Velký Újezd vše orná půda do ploch pro 
bydlení. 
 
Návrh rozhodnutí: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
Část pozemku p.č. 2323 k.ú. Velký Újezd přiléhající ke stávající komunikaci do hloubky cca 
45m je v návrhu územního plánu součástí návrhové plochy bydlení ZB 17. 
Pozemek p.č. 1088 je v návrhu územního plánu součástí stavové plochy bydlení. 
Pozemek p.č. 1089 je součástí ploch zeleně soukromé vyhrazené. Vzhledem k tomu, že 
nebyla návrhem řešení prokázána potřeba navržených zastavitelných ploch a tím nebyly 
dodrženy zásady ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), muselo dojít na základě 
stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k redukci návrhu 
zastavitelných ploch a není tedy možno bez zdůvodnění a prokázání nezbytnosti navrhovat 
další zastavitelné plochy. 
Při návrhu nových zastavitelných ploch je třeba dodržet zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu a z nich plynoucí povinnosti při projektování územně plánovací dokumentace 
tj. § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 
Návrh nových zastavitelných ploch pro bydlení musí být proveden na základě 
demografického vývoje tj. vzhledem k počtu obyvatel, obecným demografickým trendům a 
nejnovějšímu demografickému vývoji a dlouhodobé hodnotě přirozeného přírůstku obyvatel 
obce. Navrhovaný požadavek na rozsah vymezení ploch pro bydlení, v časovém horizontu 
reálné platnosti územního plánu, nesmí být nepřiměřeně nadhodnocený. Zdůvodnění 
navrhovaných zastavitelných ploch musí obsahovat údaje a argumenty, které by přesvědčivě 
zdůvodňovaly navržené řešení ve vztahu k ochraně ZPF a prokazovaly jeho nezbytnost pro 
potřeby obce. 
Uvedenou lokalitu není možné bez značných finančních nákladů (obec si nechala zpracovat 
finanční rozvahu na přípravu lokality) napojit na kapacitně vyhovující dopravní a technickou 
infrastrukturu včetně odpovídajícího veřejného prostranství.  
Vytváření podmínek pro uspokojování potřeby bydlení v dané lokalitě je náročné a vzhledem 
k zákonnému úkolu (§ 19 stavebního zákona) prověřovat a posuzovat potřebu změn v 
území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika a vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání a povinnosti prověřovat a vytvářet v území 
podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 
plyne další důvod, proč nebyla lokalita včetně předmětného pozemku zařazena do 
zastavitelné plochy bydlení. 
Rozvojové plochy pro bydlení jsou, dle odůvodnění v územním plánu, navrženy s přiměřenou 
kapacitou v návaznosti na zastavěné území obce tak, aby zastavěné území tvořilo v krajině 
kompaktní celek. 
Návrh územního plánu byl upraven v souladu s výše uvedenými zákonnými požadavky a byl 
kladně projednán s dotčeným orgánem ochrany ZPF tj. Krajským úřadem Olomouckého 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.  
Další navyšování zastavitelných ploch bez prokázání jejich potřeby je tedy v rozporu jak s 
§18 a19 stavebního zákona, tak § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 
 
3) fyzická osoba 
 
Žádám o zařazení pozemku 1117/1 k.ú. Velký Újezd orná půda do ploch bydlení. V platném 
územním plánu je pozemek v plochách bydlení.  
 
Návrh rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že nebyla návrhem řešení prokázána potřeba navržených zastavitelných 
ploch a tím nebyly dodrženy zásady ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), muselo 
dojít na základě stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
k redukci návrhu zastavitelných ploch a není tedy možno bez zdůvodnění a prokázání 
nezbytnosti navrhovat další zastavitelné plochy. 
Při návrhu nových zastavitelných ploch je třeba dodržet zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu a z nich plynoucí povinnosti při projektování územně plánovací dokumentace 
tj. § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 
Návrh nových zastavitelných ploch pro bydlení musí být proveden na základě 
demografického vývoje tj. vzhledem k počtu obyvatel, obecným demografickým trendům a 
nejnovějšímu demografickému vývoji a dlouhodobé hodnotě přirozeného přírůstku obyvatel 
obce. Navrhovaný požadavek na rozsah vymezení ploch pro bydlení, v časovém horizontu 
reálné platnosti územního plánu, nesmí být nepřiměřeně nadhodnocený. Zdůvodnění 
navrhovaných zastavitelných ploch musí obsahovat údaje a argumenty které by přesvědčivě 
zdůvodňovaly navržené řešení ve vztahu k ochraně ZPF a prokazovaly jeho nezbytnost pro 
potřeby obce. 
Uvedenou lokalitu není možné bez značných finančních nákladů (obec si nechala zpracovat 
finanční rozvahu na přípravu lokality) napojit na kapacitně vyhovující dopravní a technickou 
infrastrukturu včetně odpovídajícího veřejného prostranství.  
Vytváření podmínek pro uspokojování potřeby bydlení v dané lokalitě je náročné a vzhledem 
k zákonnému úkolu (§ 19 stavebního zákona) prověřovat a posuzovat potřebu změn v 
území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika a vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání a povinnosti prověřovat a vytvářet v území 
podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 
plyne další důvod, proč nebyla lokalita včetně předmětného pozemku zařazena do 
zastavitelné plochy bydlení. 
Rozvojové plochy pro bydlení jsou, dle odůvodnění v územním plánu, navrženy s přiměřenou 
kapacitou v návaznosti na zastavěné území obce tak, aby zastavěné území tvořilo v krajině 
kompaktní celek. 
Návrh územního plánu byl upraven v souladu s výše uvedenými zákonnými požadavky a byl 
kladně projednán s dotčeným orgánem ochrany ZPF tj. Krajským úřadem Olomouckého 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.  
Další navyšování zastavitelných ploch bez prokázání jejich potřeby je tedy v rozporu jak s 
§18 a19 stavebního zákona, tak § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 
 
 
 
4) COMMODITY TRADING s.r.o. 
 
Jako vlastník pozemků p.č. 666, 667, 669, 671, 673/1 a 673/2 k.ú. Velký Újezd žádáme o 
doplnění možnosti přípustného využití o bydlení a přechodné ubytování v ploše PO1 - plochy 
občanského vybavení OX.  
 
Návrh rozhodnutí: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Návrh územního plánu Velký Újezd stanoví pro plochy občanské vybavenosti smíšené OX 
přípustné využití pro veřejnou správu a samosprávu, administrativu; obchod, pohostinské a 
ubytovací služby; školství, zdravotnická a sociální zařízení; kulturní, spolková zařízení, 
agroturistika; sportovní a rekreační zařízení a zeleň.  
Ubytování je tedy v plochách občanské vybavenosti smíšené přípustné. Do ÚP bude 
doplněna charakteristika pojmu sociálního zařízení pro potřeby ÚP Velký Újezd, která bude 
obsahovat jak funkci sociálních služeb, tak sociálního bydlení. 
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5) Českomoravský št ěrk, a.s. 
 
Jako oprávněný investor žádáme o změny v návrhu ÚP Velký Újezd. Změnit plochu NL 
plochy lesní a NZ orná půda na plochu NT těžba nerostů. Opravit hranice dobývacího 
prostoru resp. CHLÚ dle platných rozhodnutí. Změny zohlednit v textu a výkresu záborů. 
Doplnit text o informaci o existenci DP a CHLÚ Velký Újezd. 
 
Návrh rozhodnutí: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
 
Stavební zákon § 39 odst.2 stanoví, že oprávněným investorem je vlastník, správce nebo 
provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury. Dle §2 odst.1 písm. 
k) stavebního zákona jsou veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení a to dopravní 
infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi 
souvisejících zařízení; technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi 
provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 
kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo 
jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 
vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení 
veřejné komunikační sítě, produktovody. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že provozovatel 
kamenolomu není dle stavebního zákona oprávněným investorem. S uvedenou námitkou 
tedy bude nakládáno jako s námitkou vlastníka dotčených pozemků tj. pozemku p.č. 3425/2 
k.ú. Velký Újezd, ten je v Územním plánu Velký Újezd veden jako plocha NT – plochy těžby 
nerostů. 
Územní plán Velký Újezd byl posouzen v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona 
Krajským úřadem Olomouckého kraje stanoviskem ze dne 29.10.2014, kterým souhlasí 
s návrhem ÚP Velký Újezd z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 
Hranice dobývací prostoru i CHLÚ Velký Újezd je v ÚP je limitem v území a jako takový je do 
ÚP přebírán z Územně analytických podkladů ORP Olomouc na základě podkladů 
poskytovatele. Hranice budou dle těchto podkladů zpřesněny. 
Pozemky, které jsou součástí dobývacím prostoru jsou v ÚP Velký Újezd zařazeny do ploch 
NT – plochy těžby, NL plochy lesní nebo NZ – orná půda. V plochách NL a NZ jsou stavby, 
zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů za podmínky, že tyto jsou v chráněném ložiskovém 
území přípustné.  
Informace o existenci DP a CHLU a probíhající těžbě je součástí kap. 5.1.12.3 Ochrana 
nerostných surovin, horninové prostředí části odůvodnění ÚP Velký Újezd. 
S ohledem na skutečnost, že již bylo vydáno rozhodnutí o povolení hornické činnosti – 
otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska stavebního kamene, které nabylo právní 
moci 17.8.2012 je nedůvodné jakékoliv zpětné odůvodňování záboru zemědělského půdního 
fondu respektive pozemků určených k plnění funkcí lesa, které muselo předcházet v souladu 
se stavebním zákonem a povinnosti plynoucí z § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF vydání tohoto rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů je rovněž existenci DP a CHLU a 
probíhající těžbě uvedena jako informace v kap. 5.1.12.3 Ochrana nerostných surovin, 
horninové prostředí části odůvodnění ÚP Velký Újezd. 
 


