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1) - 9)

V˝sledek p¯ezkoumání ÚP dle §53 STZ

1)

Postup p¯i po¯ízení ÚP Pavlovice u Kojetína

Obec Pavlovice u Kojetína se ustavila jako samostatná obec k 1. lednu 2001 rozhodnutím
Ministerstva vnitra ze dne 23. 10. 2000, Ë.j. VS/3-5885/2000-710. OsamostatnÏní p¯edcházelo
referendum o oddÏlení v místních Ëástech obce Mo¯ice Pavlovice u Kojetína a UnËice dne 19. 8. 2000.
Obec Pavlovice u Kojetína mÏla p¯edchozí platnou ÚPD ÚPNSÚ Mo¯ice, Pavlovice, UnËice
(schválen˝ usnesením Ë. 1 ze dne 24. 2.1999 obecního zastupitelstva v Mo¯icích, nabytí úËinnosti 22. 3.
1999, zpracovatel Ing. arch. Petr Mal˝ a kol.). ÚPNSÚ byl zpracován v rozsahu zastavÏného území Pavlovic
u Kojetína a UnËic v mÏ¯ítku 1:2880. ÚPNSÚ byl zmÏnÏn schválen˝mi zmÏnami Ë. 01/2007 (autor: Ing.
arch. Petr Mal˝ a kol., 04/2007) a Ë. 02/2011 (autor: Ing. arch. Petr Mal˝, 12/2010) v Ëástech t˝kajících se
správního území obce Mo¯ice.
Zastupitelstvo obce Pavlovice u Kojetína sv˝m usnesením Ë. Ë. 119/2014-2018 ze dne
16. 12. 2016 rozhodlo o po¯ízení nového územního plánu tj. Územního plánu Pavlovice u Kojetína.
O po¯ízení územního plánu poûádala Obec Pavlovice u Kojetína v souladu s §6, odst. 1
písmeno c) zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu obecní ú¯ad s rozöí¯enou
p˘sobností (Magistrát mÏsta ProstÏjova, stavební ú¯ad, oddÏlení územního plánování), ú¯ad územního
plánování, kter˝ zpracoval a projednal návrh zadání.
Po¯izovatel ve spolupráci s urËen˝m zastupitelem zpracoval a následnÏ zve¯ejnil (i zp˘sobem
umoûÚující dálkov˝ p¯ístup) návrh zadání, coû po¯izovatel v souladu s ust. § 20 a § 47 odst. 2 platného
stavebního zákona oznámil ve¯ejnou vyhláökou. V souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona byl
rozeslán návrh zadání vöem dotËen˝m orgán˘m a nad¯ízenému orgánu územního plánovaní. Podle
ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona byly s návrhem zadání seznámeny rovnÏû orgány územního plánování
sousedních územních obvod˘.
Usnesením Ë. 34/2018-2022 Zastupitelstva obce Pavlovice u Kojetína, konaného dne
17. 1. 2019, bylo schváleno Zadání územního plánu Pavlovice u Kojetína (dále jen "Zadání").
Dle Zadání zhotovitel ÚP (Ing. arch. Pejpek, Olomouc) provedl vypracování Návrhu ÚP, jehoû
spoleËné projednání se uskuteËnilo dne 23. 10. 2019. Projednání se uskuteËnilo ve smyslu § 50 odst. 2
stavebního zákona. Po uplynutí lh˘ty pro podání stanovisek a p¯ipomínek byl Návrhu ÚP spoleËnÏ
s doruËen˝mi stanovisky a p¯ipomínkami zaslán k posouzení Krajskému ú¯adu Olomouckého kraje,
odboru strategického rozvoje kraje. Po¯izovatel ÚP dne 6. 2. 2020 obrûel od Krajskému ú¯adu
Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje souhlasné stanovisko Ë.j. KUOK 13023/2020.
Návrh ÚP byl na základÏ vyhodnocení v˝sledk˘ spoleËného jednání zhotovitelem upraven podle pokyn˘
po¯izovatele.
Ve¯ejné projednání upraveného a posouzeného návrhu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona s
v˝kladem projektanta bylo oznámeno ve¯ejnou vyhláökou a uskuteËnilo se dne 13.8.2020 v zasedací
místnosti Obecního ú¯adu Pavlovice u Kojetína. Po¯izovatel ve spolupráci s urËen˝m zastupitelem
vyhodnotil v˝sledky ve¯ejného projednání a konstatoval, ûe v rámci ve¯ejného projednání návrhu
Územního plánu Pavlovice u Kojetína nebyly uplatnÏny ûádné námitky ani p¯ipomínky. Od dotËen˝ch
orgán˘ byla obdrûena 3 stanoviska (blíûe viz následující kapitoly - Vyhodnocení stanovisek dotËen˝ch
orgán˘), která byla souhlasná. Ve stanovisku Ministerstva obrany »R byl uplatnÏn poûadavek na drobnou
úpravu koordinaËního v˝kresu, ze které nevypl˝vala pot¯eba úpravy návrhu (v˝roku) Územního plánu
Pavlovice u Kojetína.
Na základÏ v˝öe uvedeného vyhodnocení bylo moûno kontatovat, ûe je nadbyteËné obesílat
dotËené orgány a krajsk˝ ú¯ad dle § 53 odst. 1 stavebního zákona.

2)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územnÏ
plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi
problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria
a podmínky pro rozhodování.
1

Usnesením Ë. 276 ze dne 15. dubna 2015 Vláda »R schválila Aktualizaci Ë. 1 Politiky územního
rozvoje »eské republiky. SdÏlení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace Ë. 2 Politiky
územního rozvoje »eské republiky bylo zve¯ejnÏno dne 30. 9. 2019 ve Sbírce zákon˘ v Ëástce 107 pod
Ëíslem 249. SdÏlení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace Ë. 3 Politiky územního rozvoje
»eské republiky bylo zve¯ejnÏno dne 30. 9. 2019 ve Sbírce zákon˘ v Ëástce 107 pod Ëíslem 250. Dnem 1.
¯íjna 2019 jsou Aktualizace Ë. 2 a Ë. 3 Politiky územního rozvoje »eské republiky závazné pro po¯izování a
vydávání zásad územního rozvoje, územních plán˘, regulaËních plán˘ a pro rozhodování v území,
v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Správní obvod obce Pavlovice u Kojetína není souËástí rozvojové oblasti, osy nebo specifické
oblasti.
Co se t˝ká koridor˘ dopravní a technické infrastruktury vymezen˝ch v PÚR, správní obvod obce
Pavlovice u Kojetína je dotËen trasou elektrického vedení VVN 220 (stav).
Vyhodnocení: Územní plán respektuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní
udrûitelného rozvoje území. Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání
zastavÏného území a zajistit ochranu nezastavÏného území. Územním plánem jsou vytvo¯eny podmínky
pro rozvoj bydlení, pro rozvoj obËanské a technické vybavenosti, pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj cestovního ruchu a
pro rozvoj v˝roby. Územním plánem jsou vytvo¯eny podmínky pro transformaci podvyuûit˝ch objekt˘ a
ploch. Jsou vytvo¯eny podmínky pro preventivní ochranu sídel p¯ed záplavami, podmínky pro zv˝öení
ekologické stability krajiny a retenci vody v krajinÏ. Územní plán:
zajiöùuje ochranu a rozvoj p¯írodních, kulturních a civilizaËních hodnot území (dle PÚR kap. 2.2.,
bod 14)
zajiöùuje podmínky pro rozvoj primárního sektoru v rámci stávajících ploch v˝roby a ZPF spolu
s ochranou ZPF a a ekologick˝ch funkcí krajiny (bod 14a)
ne¯eöí otázky sociální segregace, neboù se v území se neprojevuje (bod 15)
je komplexním ¯eöením, zaloûen˝m na komunikaci s obyvateli a uûivateli území (bod 16)
v ÚP se neuplatÚují jevy vyûadující koordinaci prostorov˝ch, odvÏtvov˝ch a Ëasov˝ch hledisek p¯i
integrovaném rozvoji území (bod 16a)
v území existuje dostateËná zásoba stávajících podvyuûit˝ch ploch pro vytvá¯ení pracovních
p¯íleûitostí (bod 17)
podpora polycentrického rozvoje sídelní struktury není p¯edmÏtem ¯eöení ÚP sídla (bod 18)
vytvá¯í p¯edpoklady pro polyfunkËní vyuûívání podvyuûitého areálu zemÏdÏlské farmy,
hospodárnÏ vyuûívá zastavÏné území návrhem ploch p¯estaveb, zajiöùuje ochranu
nezastavÏného území a zachování ve¯ejné zelenÏ, zastavitelné plochy a plochy p¯estaveb
vymezuje s ohledem na minimalizaci nárok˘ na ve¯ejné rozpoËty na dopravu a energie;
suburbanizace v ¯eöením území není (bod 19)
zejména návrhem ploch s rozdíln˝m vyuûitím a stanovením podmínek jejich vyuûití plní
poûadavky na minimalizaci konfliktních zásah˘ do krajiny, ochranu biologické rozmanitosti
a zvyöování ekologické stability prost¯edí a zapracovává ÚSES v souladu se schválen˝mi
pozemkov˝mi úpravami, vytvá¯í podmínky pro ochranu krajinného rázu a vytvá¯í podmínky pro
vyuûití p¯írodních zdroj˘ (bod 20)
migraËní propustnost krajiny pro volnÏ ûijící ûivoËichy a pro ËlovÏka je v ¯eöeném území
zajiötÏna, sr˘stání sídel není navrûeno (bod 20a)
¯eöené území není krajinou negativnÏ poznamenanou lidskou Ëinností ve smyslu bodu 21
návrh vytvá¯í podmínky pro rozvoj cykloturistika a agroturistiky (bod 22)
stávající dopravní infrastruktura je funkËní, návrh obsahuje drobné úpravy silniËní sítÏ
(odstranÏní existujících závad), nová dopravní infrastruktura se nenavrhuje, v území nejsou
konflikty vypl˝vající z umístÏní dopravních staveb, území není souËástí rozvojové osy a rozvojové
oblasti (body 23, 24, 27)
v území nejsou díky utlumení ûivoËiöné v˝robyna zemÏdÏlské farmÏ ûádné konflikty mezi
v˝robou a bydlením, v okolí areálu farmy se plochy pro bydlení nenavrhují (bod 24a)
plní podmínky bodu 25 na ochranu území a obyvatelstva p¯ed potenciálními riziky a vytvá¯í
p¯edpoklady pro retenci a vyuûívání sráûkov˝ch vod (návrh poldru, rybníka, protierozních
liniov˝ch prvk˘, deöùové kanalizace)
nevymezuje zastavitelné plochy a ve¯ejnou infrastrukturu v záplavov˝ch územích (bod 26)
zajiöùuje a koordinuje rozvoj ve¯ejné infrastruktury, ¯eöené sídlo není regionálním centrem (bod
27)
návrh zohledÚuje nároky budoucího v˝voje území, kter˝ se nep¯edpokládá extenzivní (bod
28)
vzhledem k drobné velikosti ¯eöeného sídla návrh se nezab˝vá integrací systém˘ ve¯ejné
dopravy, hromadná doprava bude zajiötÏna stávající - autobusová. ÚP vytvá¯í podmínky pro
doplnÏní sítÏ pÏöích a úËelov˝ch cest (bod 29)
návrh ÚP zapracovává projekt obecní splaökové kanalizace a 2x »OV, zásobování vodou je
navrûeno stávající doplnÏné v rozvojov˝ch plochách (bod 30)
návrh ÚP umoûÚuje umístÏní fotovoltaick˝ch elektráren na st¯echách stavebních objekt˘ (bod
31)
¯eöené území neobsahuje znev˝hodnÏné Ëásti (bod 32).
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2.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané Olomouck˝m krajem
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením
Ë. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod Ë. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (úËinnost 28. 3. 2008),
Aktualizace Ë. 1 ZÚR OK usnesením Ë. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod Ë. j. KUOK 28400/2011
(úËinnost 14. 7. 2011), Aktualizace Ë. 2b ZÚR OK usnesením Ë. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod
Ë. j. KUOK 41993/2017 (úËinnost 19. 5. 2017) a Aktualizace Ë. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne
25. 2. 2019, pod Ë. j. KUOK 24792/2019 (úËinnost 19. 3. 2019).
Obsahem Aktualizace Ë. 2b ZÚR OK je ¯eöení dle Ëástí Zprávy o uplatÚování Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), t˝kající se letiötÏ P¯erov a plochy
pro nadmístní podnikatelské aktivity v území navazujícím na letiötÏ P¯erov vËetnÏ vöech vazeb.
Obsahem Aktualizace Ë. 3 ZÚR OK je ¯eöení koridoru pro modernizaci trati Brno – P¯erov.
Obsahem Aktualizace Ë. 2a ZÚR OK je ¯eöení dle Zprávy o uplatÚování Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014), a to v Ëástech, které nebyly p¯edmÏtem
¯eöení Aktualizace Ë. 2b ZÚR OK (s v˝jimkou úpravy regulativu strategick˝ch ploch), a které nejsou
p¯edmÏtem ¯eöení Aktualizace Ë. 3 ZÚR OK. SpoleËné jednání k návrhu Aktualizace Ë. 2a ZÚR OK se
konalo dne 12. 4. 2016. Na základÏ vyhodnocení projednání, v˝sledku ¯eöení rozporu a na základÏ
vyhodnocení stanoviska MéP podle § 10g zákona Ë. 100/2001 Sb., o posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí,
ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, byl návrh upraven a takto je p¯edkládán k ve¯ejnému projednání dle § 39
stavebního zákona.
Území obce Pavlovice u Kojetína, dle koncepce uspo¯ádání kraje, se nenachází v rozvojové
oblasti a není ani souËástí rozvojové osy.
Území obce je, dle Aktualizace Ë.1 a 3 ZÚR i dle návrhu Aktualizace Ë. 2a ZÚR, specifickou oblastí
- "Návrh na vymezení specifick˝ch oblastí, ve kter˝ch se projevují z hlediska vzájemného srovnání obcí
olomouckého kraje problémy z hlediska udrûitelného rozvoje" - "jiûní Ëást území ORP ProstÏjov".
Území obce Pavlovice u Kojetína spadá do oblasti se shodn˝m krajinn˝m typem A. Haná (v˝kres
B.11.).
Z koridor˘ ve¯ejné infrastruktury nadmístního v˝znamu procházejí územím obce zásobovací
vodovodní ¯ad (stav), elektrické vedení VVN 220kV (stav) a 110 kV (stav) a silnice II. t¯ídy Ë. 433 (stav).
Pro ¯eöené území ze Zásad územního rozvoje vypl˝vají zejména poûadavky zachování krajinného
rázu, poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje území a obecné poûadavky na ¯eöení
technické a dopravní infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické infrastruktury).

-

Úkoly z hlediska priorit ZÚR Olomouckého kraje pro zpracování ÚP (v˝bÏr) :
A.1.3.2.2 vymezit plochy a koridory ve¯ejné infrastruktury p¯imÏ¯ené velikosti a funkËnímu
v˝znamu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a oËekávanému v˝voji dopravní obsluûnosti
území,
A.1.3.2.3 plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudrûnosti obyvatel území..,
A.1.4.5.4 podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
A.1.4.7.1 vymezit plochy pro umístÏní podnikatelsk˝ch aktivit,
A.1.5.1 chránit a rozvíjet p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví,
podrobnÏji:

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území - priority pro
územní plány (ÚP) obcí (v˝tah z Opat¯ení obecné povahy, kter˝m se vydávají Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje »j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274, ve znÏní aktualizace Ë.3:
„3.2. pro územní plány (ÚP) obcí se v oblasti posílení sociální soudrûnosti v území stanovuje
zejména:
3.2.1. zachovat a rozvíjet souËasn˝ stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje;
3.2.2. vymezit plochy a koridory ve¯ejné infrastruktury p¯imÏ¯ené velikosti a funkËnímu v˝znamu obce,
a to zejména vzhledem ke stavu a oËekávanému v˝voji dopravní obsluûnosti území;
3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudrûnosti obyvatel území, zejména
zamezovat územní segregaci obyvatel na základÏ poûadavk˘ vypl˝vajících z regionálního a oborového
plánování (zejména komunitního plánování);
3.2.4. vÏnovat maximální pozornost lokalizaci území se zv˝öenou mírou nezamÏstnanosti a negativních
sociálnÏ ekonomick˝ch jev˘, zejména velk˝ch sídliöù, která vytvá¯ejí ohroûení soudrûnosti spoleËenství
obyvatel území. Tato území navrhovat k ¯eöení v rámci systému regionálního, komunitního a jiny˝ch
forem podpory (nap¯. program˘ regenerace sídliöù);
4.7. pro územní plány (ÚP) obcí se v oblasti hospodá¯ského rozvoje stanovuje zejména:
4.7.1. vymezit plochy pro umístÏní podnikatelsk˝ch aktivit, zohlednit p¯i tom:
4.7.1.1. v˝znam a polohu obce v rámci vymezen˝ch rozvojov˝ch os a oblastí;
4.7.1.2. návaznosti na vymezen˝ nad¯azen˝ systém dopravní a technické infrastruktury;
4.7.1.3. stanovené zásady pro ochranu p¯írodních a kulturních hodnot území;
4.7.2. vymezit koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se ZÚR OK a up¯esnit jejich
polohu p¯i zohlednÏní environmentálních limit˘ území;
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5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany ûivotního prost¯edí stanovují zejména tyto priority a zásady
pro zmÏny území:
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduöí:
5.4.1.1. vhodn˝m uspo¯ádáním ploch v území obcí vytvá¯et podmínky pro minimalizaci negativních vliv˘
ploch s koncentrovanou v˝robní Ëinností na plochy bydlení;
5.4.1.2. v lokalitách, ve kter˝ch nedochází ke st¯etu zájm˘ (chápe se, ûe umístÏním nedojde ke st¯etu
nap¯. s chránÏn˝mi Ëástmi p¯írody, zejména s CHKO, MZCHÚ, p¯írodními parky, oblastmi NATURA 2000
a nadregionálními a regionálními skladebn˝mi prvky ÚSES a ochranou krajinného rázu, ZPF I. a II. t¯.
ochrany) podporovat vyuûívání vÏtrné a vodní energie a netradiËních zdroj˘ energie (nap¯. biomasa,
sluneËní energie, tepelná Ëerpadla aj.), a to zejména v oblastech se zhoröenou koncentrací ökodlivin
v ovzduöí.
5.4.1.3. podporovat rozöí¯ení plynofikace, budování skupinov˝ch VTL, p¯ípadnÏ i STL pro více obcí;
5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísùování nov˝ch, zvláötÏ velk˝ch zdroj˘ zneËiöùování ovzduöí v CHKO,
MZCHÚ a p¯írodních parcích a evropsk˝ch v˝znamn˝ch lokalitách, ptaËích oblastech a v oblastech se
zhoröenou koncentrací ökodlivin v ovzduöí, v tÏchto oblastech p¯ipouötÏt rozöí¯ení (nav˝öení v˝konu Ëi
v˝roby) stávajících velk˝ch zdroj˘ zneËiöùování ovzduöí jen za podmínky zachování Ëi sníûení souËasn˝ch
povolen˝ch emisí (pro které je oblast se zhoröenou kvalitou ovzduöí vyhláöena) pro tyto zdroje;
5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky moûné a ekonomicky v˝hodné, centrální vytápÏní;
5.4.1.7. up¯esnit vymezení koridor˘ pro p¯eloûení vysoce zatíûen˝ch silniËních tah˘ mimo zastavÏná
a zastavitelná území obcí jako opat¯ení pro sníûení rizika p¯ekraËování koncentrace p¯ízemního ozónu
a oxid˘ dusíku a omezení emisí mobilních zdroj˘ zneËisùování ovzduöí;
5.4.1.8. podporovat provádÏní pozemkov˝ch úprav smÏ¯ujících k ochranÏ p˘dy proti vÏtrné erozi;
5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod:
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s mÏstsk˝mi
odpadními vodami;
5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a ËiötÏní odpadních vod povaûovat zajiötÏní pot¯ebné
kapacity a úËinnosti ËiötÏní »OV, z nichû jsou vyËiötÏné vody vypouötÏny do vodních tok˘ s kvalitou
lososov˝ch vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochrann˝ch pásmech
p¯írodních léËiv˝ch zdroj˘;
5.4.2.3. postupnÏ odkanalizovat a zajistit v˝stavbu komunálních »OV u obcí s poËtem obyvatel nad 2000
tak, aby byly naplnÏny poûadavky platné legislativy;
5.4.2.4. p¯i návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlaûní zástavbÏ z rodinn˝ch domk˘ vyûadovat v místech,
která nejsou napojena na obecní nebo mÏstskou »OV, ËiötÏní splaökov˝ch vod v malé domovní ËistírnÏ.
V˝jimeËnÏ ¯eöit odvádÏní odpadních vod do jímek s jejich následn˝m odvozem na »OV, a to pouze
u rozvolnÏné zástavby ve velk˝ch vzdálenostech od nejbliûöí »OV;
5.4.2.5. nepovolovat zaváûení ramen vodních tok˘. ProvÏ¯it vhodnost a p¯ípadnÏ zajistit moûnost
znovunapojení ramen na vodní tok zejména u ¯ek Moravy a BeËvy. V místech, kde je vhodná koncepËní
revitalizace, obnovovat t˘nÏ a mok¯ady a vytvá¯et podmínky pro rozöi¯ování luûních les˘ a trval˝ch
travních porost˘ podél vodoteËí. Navrhovat a podporovat revitalizace vodních tok˘ za úËelem zvyöování
biologické rozmanitosti krajiny, zlepöování podmínek pro samoËiötÏní vod, zvyöování aktuálních zásob
vody ve vodních tocích, zvyöování zásob po¯íËních podzemních vod, obnovy p¯irozené dynamiky tok˘,
obnovy migraËní prostupnosti tok˘ pro vodní organismy, tlumení velk˝ch vod rozlivem v nivách vodních
tok˘;
5.4.2.8. neplánovat v˝stavbu nov˝ch údolních nádrûí jako protipovodÚov˝ch opat¯ení nad rámec
stávajících koncepËních materiál˘, up¯ednostÚovat a podporovat zv˝öení retenËní schopnosti krajiny
zejména v záplavovém území p¯evedením orné p˘dy na trvalé travní porosty nebo jin˝m obdobny˝m
zv˝öením ekologické stability území. Podporovat v˝stavbu such˝ch retenËních prostor˘. Konkrétní zámÏry
na realizaci musí b˝t provÏ¯eny a posouzeny dle platn˝ch právních p¯edpis˘ (EIA)
v p¯ísluön˝ch správních ¯ízeních;
5.4.2.9. urychlenÏ dokonËit sanaci v˝znamn˝ch ekologick˝ch zátÏûí, zejména tÏch, které ohroûují zdroje
hromadného zásobování, nebo se nacházejí v CHOPAV a ve zjiötÏn˝ch nadregionálnÏ a regionálnÏ
v˝znamn˝ch akumulacích vod, jako nap¯. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí. D˘slednÏ trvat na
postupné sanaci vöech zjiötÏn˝ch a evidovan˝ch ekologick˝ch zátÏûí;
5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnÏní území k tomuto úËelu vhodná (nap¯.
v lokalitách po ukonËené tÏûbÏ) a ovÏ¯ená podrobnou dokumentaci;
5.4.2.13. pro stávající a v˝hledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatÚovat preventivní ochranu
a zabezpeËit tak jejich pozdÏjöí bezproblémovou vyuûitelnost;
5.4.3. Priority v oblasti ochrany p˘dy a zemÏdÏlství:
5.4.3.1. dbát na p¯imÏ¯ené vyuûívání p˘dy pro jiné, neû zemÏdÏlské úËely, p˘du chápat jako jednu ze
základních prakticky neobnoviteln˝ch sloûek éP, k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytnÏ nutné
plochy, up¯ednostÚovat návrhy na p˘dách horöí kvality p¯i respektování urbanistick˝ch princip˘ a zásad;
5.4.3.2. podporovat ochranu p˘dy p¯ed vodní a vÏtrnou erozí a rovnÏû p¯ed negativními jevy
zp˘soben˝mi p¯ívalov˝mi sráûkami;
5.4.3.3. postupnÏ odstraÚovat „staré ekologické zátÏûe“ tak, aby byla minimalizována aû eliminována
z nich plynoucí rizika a vyuûít rozvojov˝ potenciál zdevastovan˝ch Ëi nevyuûívan˝ch ploch;
5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemÏdÏlství;
5.4.3.5. neperspektivním Ëástem zemÏdÏlské p˘dy (velikostnÏ omezen˝ch, vklínÏn˝ch do zastavÏného
území Ëi PUPFL, problematicky technicky obhospoda¯ovateln˝ch) navracet jejich ekologické funkce;
5.4.4. Priority v oblasti ochrany les˘:
5.4.4.1. pr˘bÏûnÏ zlepöovat druhovou i vÏkovou skladbu les˘ a prostorovou strukturu les˘ s cílem blíûit se
postupnÏ p¯írodÏ blízkému stavu; podporovat mimoprodukËní funkce lesa;
5.4.4.2. pokraËovat v postupné druhové diverzifikaci d¯evin v lesích vöech kategorií a v pr˘bÏûném
zlepöování prostorové struktury les˘ tak, aby smÏ¯ovaly k p¯írodÏ blízkému stavu;
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5.4.4.3. rozöi¯ovat na vybran˝ch lokalitách rozlohy luûních les˘ jako jedno z protierozních opat¯ení
a opat¯ení pro zv˝öení retenËní schopnosti krajiny;
5.4.4.4. podporovat mimoprodukËní funkce les˘;
5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady:
5.4.5.1. nepodporovat neod˘vodnÏné návrhy nov˝ch ploch pro skládky a spalovny nebezpeËn˝ch
odpad˘;
5.4.5.3. p¯ednostnÏ vyuûívat stávající síù za¯ízení pro vyuûívání nebo odstraÚování odpad˘. Z nov˝ch
za¯ízení podporovat zejména budování za¯ízení pro vyuûívání biologicky rozloûiteln˝ch odpad˘ vËetnÏ
kal˘ z »OV (kompostáren, bioplynov˝ch stanic apod.) a za¯ízení pro t¯ídÏní komunálních odpad˘ a
zdroj˘ k energetickému vyuûití odpad˘, které budou umísùovány v lokalitách pro tento úËel vhodn˝ch.
Stávající za¯ízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné poûadavky a zajistila p¯i
stávajícím trendu produkce odpad˘ dostateËnou kapacitu pro odstraÚování odpad˘;
5.4.6. Priority v oblasti péËe o krajinu:
5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat a realizovat
krajinotvorná opat¯ení podporující ûádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystém˘;
d˘raz klást na posilování retenËní schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny;
5.4.6.2. respektovat návrh skladebn˝ch Ëástí nadmístního ÚSES vymezen˝ch v ZÚR, up¯esnit a stabilizovat
jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES;
5.4.6.3. akceptovat stávající charakter ochrany prvk˘ ÚSES, p¯ípadnÏ podpory jeho funkce v cílovém
stavu, a to jak p¯i samotné tÏûbÏ nerostn˝ch surovin, tak i p¯i ukonËování tÏûby a následné rekultivaci;
posoudit d˘sledky pozitivního v˝voje vzniku unikátních biotop˘ pro pot¯ebnou biodiversitu a tvorbu ÚSES;
5.4.6.4. „vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES v ZÚR kraje a v navazujících územnÏ plánovacích
dokumentacích obcí a jejich Ëástí není taxativním d˘vodem pro p¯ípadné neuskuteËnÏní tÏûby v loûisku
nerostn˝ch surovin. P¯i tÏûbÏ musí b˝t v maximálnÏ moûné mí¯e respektována funkce ÚSES ve
stanoveném rozsahu. V p¯ípadÏ omezení funkce ÚSES v d˘sledku tÏûby budou navrûena rekultivaËní
opat¯ení k zajiötÏní Ëi obnovení funkce skladebného prvku ÚSES dle pokyn˘ p¯ísluöného orgánu ochrany
p¯írody;
5.4.6.5. p¯edevöím p¯i budování liniov˝ch staveb - komunikací vyööího ¯ádu dbát na zajiötÏní prostupnosti
krajiny v souvislosti s migrací zvÏ¯e.
5.4.7. Priority v oblasti nerostn˝ch surovin
5.4.7.1. respektovat nep¯emístitelnost stávajících DP, CHLÚ, v˝hradních a v˝znamn˝ch loûisek
nevyhrazeného nerostu a prognózních zdroj˘ a nezatÏûovat takto chránÏné plochy jin˝mi zákonn˝mi
limity území;
5.4.8. Priority v oblasti ochrany ve¯ejného zdraví pro sníûení vliv˘ hluku na venkovní chránÏn˝
prostor podporovat:
5.4.8.2. rozvoj ve¯ejné dopravy jako alternativy dopravy individuální.“
Zp¯esnÏní vymezení specifick˝ch oblastí vymezen˝ch v Politice územního rozvoje a vymezení
dalöích specifick˝ch oblastí nadmístního v˝znamu
A.3.11. ZÚR OK navrhují vymezení dalöí specifické oblasti pro území, ve kterém se projevují
problémy v oblasti hospodá¯ského rozvoje a sociální soudrûnosti obyvatel území. V˝znam problém˘
tÏchto oblastí p¯esahuje hranice uveden˝ch obcí a ovlivÚuje vyváûen˝ udrûiteln˝ rozvoj zejména
okrajov˝ch Ëástí Olomouckého kraje s p¯esahem vliv˘ i do sousedních kraj˘. Za zásadní problémy se
povaûuje vysoká míra nezamÏstnanosti, nevyváûená vzdÏlanostní struktura, nízká úroveÚ mezd a omezená
mobilita obyvatel za prací. Mezi dalöí specifické oblasti se za¯azují:
11.8. jiûní Ëást území ORP ProstÏjov - obce Hruöka, NÏmËice nad Hanou, Vrchoslavice,
Mo¯ice, VícemÏ¯ice, Nezamyslice, D¯evnovice, Tiötín, Koválovice-OsíËany, Pavlovice u Kojetína, Srbce,
VitËice, Doloplazy, Dobromilice;
Návrh ZÚR (A.3.13): podpora hospodá¯ského rozvoje a sociální soudrûnosti. Vytvá¯et podmínky
pro p¯imÏ¯enou lokalizaci zastaviteln˝ch ploch pro bydlení; zkvalitnÏní dopravní, technické a obËanské
infrastruktury; vytvá¯et územní p¯edpoklady pro rozvoj podnikatelsk˝ch aktivit, rekreace a cestovního
ruchu, ekologického zemÏdÏlství a tradiËních ¯emesel vymezením vhodn˝ch rozvojov˝ch území a pravidel
pro umísùování tÏchto aktivit v obcích i v krajinÏ v koordinaci s ochranou p¯írody a krajiny;
podpo¯it optimální vyuûívání zejména stávajících areál˘ a zastavÏn˝ch ploch, tj. up¯ednostÚovat
intenzifikaci a funkËní optimalizaci vyuûití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajinÏ.
Vyhodnocení: Tyto poûadavky jsou v ÚP Pavlovice u Kojetína splnÏny p¯edevöím návrhem
podmínek pro vyuûití ploch, návrhem zastaviteln˝ch ploch, návrhem koncepce ve¯ejné infrastruktury
a zapracováním komlexních pozemkov˝ch úprav a ÚSES.
Vymezení ploch a koridor˘ vymezen˝ch v Politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridor˘
nadmístního v˝znamu, ovlivÚujících území více obcí, vËetnÏ ploch a koridor˘ ve¯ejné infrastruktury, ÚSES
a územních rezerv
Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního v˝znamu
Na území Olomouckého kraje respektovat koncepci rozvoje základní komunikaËní sítÏ, která je tvo¯ena
tahy mezinárodního a celostátního v˝znamu, tahy nadregionálního v˝znamu a tahy krajského v˝znamu,
a to vËetnÏ doprovodn˝ch a souvisejících staveb.... :
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-

doplÚkov˝ tah krajského v˝znamu.... :
silnice II. t¯ídy dvojpruhová II/433 (stav)

Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního v˝znamu
Respektovat koncepci zásobování pitnou vodou.... :
zásobovací vodovodní ¯ad (stav)
Respektovat koncepci zásobování elektrickou energií.... :
vedení p¯enosové soustavy VVN 220kV (stav)
vedení distribuËní sítÏ VVN 110kV (stav)
Z hlediska koncepce ochrany a vyuûití nerostn˝ch surovin ZÚR Olomouckého kraje
se stanovují zásady pro ochranu a exploataci loûisek nerostn˝ch surovin:
Objekt lze vyuûít ËásteËnÏ, nebo podmíneËnÏ po splnÏní vybran˝ch technick˝ch a enviromentálních
podmínek; podmínkami se chápe - zásady vyuûití objektu lze stanovit aû na základÏ územní studie, jejímû
cílem bude: a) up¯esnÏní reálného rozsahu vyuûití objektu p¯i akceptaci zákonn˝ch sloûek ochrany
ûivotního prost¯edí a ochrany kulturních a p¯írodních hodnot v území; b) ovÏ¯ení limit˘ únosnosti území
dotËeného vyuûitím objektu (skupiny objekt˘):
plocha vymezená ve v˝kresu Ë. B.6 Plochy a koridory nadmístního v˝znamu zasahující severní
Ëást ¯eöeného území
Vymezení ploch regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (ÚSES)
v ZÚR Olomouckého kraje
- regionální a nadregionální prvky ÚSES nejsou v ¯eöeném území v ZÚR vymezeny
Vymezení Ve¯ejnÏ ProspÏön˝ch Staveb, Ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení, staveb a opat¯ení
k zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu a vymezen˝ch asanaËních území nadmístního v˝znamu, pro které
lze práva k pozemk˘m a stavbám vyvlastnit
- nejsou v ¯eöeném území v ZÚR vymezeny
Vyhodnocení: Tyto poûadavky jsou v ÚP Pavlovice u Kojetína splnÏny. Vöechny stávající prvky
infrastruktury nadmístního v˝znamu a prognózní zdroj jsou v územním plánu respektovány.

Limity vyuûití území vypl˝vající ze schválené ÚPD vydané krajem
jsou uvedeny v Ëásti 14) Limity vyuûití území.

3)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s poûadavky na ochranu architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v území a poûadavky na
ochranu nezastavÏného území

Územní plánování ve ve¯ejném zájmu chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty
území vËetnÏ urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. P¯itom chrání krajinu jako
podstatnou sloûku prost¯edí ûivota obyvatel a základ jejich totoûnosti. S ohledem na to urËuje podmínky
pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajiöùuje ochranu nezastavÏného území a nezastaviteln˝ch
pozemk˘. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyuûití
zastavÏného území.
Územní plán se zpracovává pro pot¯eby ¯eöení aktuálních problém˘ obce tak, aby byl umoûnÏn
územní rozvoj v souladu s deklarovan˝m zájmem o v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ a zájmem o zdokonalování
¯eöení technické obsluhy území. Územní plán zËásti navazuje na koncepci p¯edchozího územního plánu a
zapracovává komplexní pozemkové úpravy.
V˝sledkem po¯ízení územního plánu je závazn˝ dokument vytvá¯ející p¯edpoklady pro vyváûen˝
rozvoj vöech funkËních sloûek v ¯eöeném území a regulaci jejich optimálních územních vztah˘. Návrh je
zamÏ¯en na ¯eöení územnÏ-technick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch podmínek vyuûití území,
stanoví p¯ípustné, nep¯ípustné, p¯ípadnÏ podmíneËné funkËní vyuûití a uspo¯ádání území a ploch a jejich
základní prostorovou regulaci.
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4)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích p¯edpis˘

Územní plán Pavlovice u Kojetína je zpracován v souladu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích vyhláöek Ë. 500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací
dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti a Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích
na vyuûívání území.
Územní plán Pavlovice u Kojetína je sv˝m úËelem, obsahem, procesním pr˘bÏhem po¯ízení a
zp˘sobem zpracování v souladu s poûadavky Stavebního zákona Ë.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ¯ádu ve znÏní pozdÏjöích p¯edpisu (stavební zákon) a jeho provádÏcích vyhláöek Ë.500/2006
Sb. a Ë. 501/2006 Sb.

5)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a
se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘, pop¯ípadÏ s v˝sledkem
¯eöení rozpor˘

Magistrát mÏsta ProstÏjova, odbor územního plánování a památkové péËe, oddÏlení územního
plánování, po¯izovatel ÚP, zajistil spoleËné projednání této územnÏ plánovací dokumentace. Po¯izovatel
oznámil místo a dobu spoleËného jednání o Návrhu ÚP podle § 50 odst. 2 stavebního zákona dotËen˝m
orgán˘m, krajskému ú¯adu, obci Pavlovice u Kojetína a sousedním dopisem Ë. j. PVMU 126877/2019 62.
Obsahem oznámení byla i v˝zva dotËen˝m orgán˘m k uplatnÏní stanovisek a sousedním obcím
k uplatnÏní p¯ipomínek ve lh˘tÏ do 30-ti dní ode dne jednání. ZároveÚ dotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad, obec
Pavlovice u Kojetína, sousední obce a ve¯ejnost po¯izovatel vyrozumÏl o vystavení Návrhu ÚP ve¯ejnou
vyhláökou, ke které se mohou vyjád¯it. SpoleËné jednání se konalo dne 23. 10. 2019 na Magistrátu mÏsta
ProstÏjova. V˝klad územnÏ plánovací dokumentace byl proveden ve spolupráci s oprávnÏnou osobou autorizovan˝m architektem na úseku územního plánování Ing. arch. Tomáöem Pejpkem.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

-

V rámci spoleËného jednání byly jednotlivÏ obeslány tyto dotËené orgány:
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor Olomouckého kraje, Územní odbor ProstÏjov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviötÏ
ProstÏjov, IDDS: 7zyai4b
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, IDDS: qiabfmf
Magistrát mÏsta ProstÏjova, Odbor ûivotního prost¯edí, nám. T. G. Masaryka Ë.p. 130/14,
796 01 ProstÏjov 1
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4
Státní pozemkov˝ ú¯ad, Krajsk˝ pozemkov˝ ú¯ad pro Olomouck˝ kraj, poboËka ProstÏjov,
IDDS: z49per3
Státní ú¯ad pro jadernou bezpeËnost, IDDS: me7aazb
Magistrát mÏsta ProstÏjova, Odbor územního plánování a památkové péËe, oddÏlení památkové
péËe, nám. T. G. Masaryka Ë.p. 130/14, 796 01 ProstÏjov 1
Magistrát mÏsta ProstÏjova, Odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka Ë.p. 130/14, 796 01 ProstÏjov 1
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství, , IDDS: qiabfmf
Krajská veterinární správa pro Olomouck˝ kraj, inspektorát v ProstÏjovÏ, IDDS: 7xg8dcq
»esk˝ báÚsk˝ ú¯ad, Obvodní báÚsk˝ ú¯ad pro území kraj˘ Moravskoslezského a Olomouckého,
IDDS: da5adv2
»R - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomouck˝ kraj, IDDS: hq2aev4
Magistrát mÏsta ProstÏjova, Odbor územního plánování a památkové péËe, oddÏlení územního
plánování, nám. T. G. Masaryka Ë.p. 130/14, 796 01 ProstÏjov 1
O spoleËném jednání byly informovány sousední obce:
Obec Mo¯ice, IDDS: 3xuawvr
Obec Vrchoslavice, IDDS: hqnbp9d
Obec VitËice, IDDS: p85ash7
Obec Srbce, IDDS: 8draxvt
MÃSTYS Tiötín, IDDS: bfabmea
Obec D¯ínov, IDDS: ep4ammh
Obec Uh¯ice, IDDS: m2sjdnh
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Vyhodnocení stanovisek k návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína po spoleËném
projednání
1.
Magistrát mÏsta ProstÏjova
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 ProstÏjov
Odbor územního plánování a památkové péËe Magistrátu mÏsta ProstÏjova, námÏstí
T. G. Masaryka 130/14, 79601ProstÏjov
». j. PVMU 130162/2019
evidováno pod Ë.j.: PVMU 131808/2019
Vyjád¯ení
Magistrát statutárního mÏsta ProstÏjova, Odbor územního plánování a památkové péËe,
OddÏlení památkové péËe, jako vÏcnÏ a místnÏ p¯ísluön˝ orgán státní památkové péËe (dále jen „správní
orgán“), podle ustanovení § 29 zákona Ë. 20/1987 Sb., O státní památkové péËi, ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘ (dále jen „zákon O státní památkové péËi“), obdrûel dne 7. 10. 2019 Vaöe oznámení o
projednávání návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína.
Správní orgán sdÏluje, ûe k v˝öe uvedené vÏci má Tyto p¯ipomínky:
Do územního plánu Pavlovice u Kojetína poûadujeme doplnit, ûe „Území obce Pavlovice u
Kojetína je územím se star˝m sídelním osídlením a místem na nÏmû lze oprávnÏnÏ p¯edpokládat
archeologické nálezy, proto je nutno dodrûet ust. § 22 a 23 zák. Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi,
v platném znÏní“.
Dále poûadujeme, aby v textové i grafické Ëásti územního plánu byly uvedeny veökeré kulturní
památky. Totéû doporuËujeme i pro tzv. „památky místního v˝znamu“ (kapliËky, k¯íûe, pomníky atd.).
Návrh ¯eöení:
poûadovan˝ text je doplnÏn do textové Ëásti od˘vodnÏní, kapitola "ad b.3) Ochrana hodnot
území", Ëást "kulturnÏ-historické hodnoty", odstavec "Archeologické nálezy"
nemovité kulturní památky jsou uvedeny v textové Ëásti od˘vodnÏní, kapitola "ad b.3) Ochrana
hodnot území", Ëást "kulturnÏ-historické hodnoty", odstavec "Kulturní památky" a dále v od˘vodnÏní koordinaËním v˝kresu.
památky místního v˝znamu jsou uvedeny v textové Ëásti od˘vodnÏní, kapitola "ad b.3) Ochrana
hodnot území", Ëást "kulturnÏ-historické hodnoty", odstavec " Architektonicky v˝znamné stavby, objekty
drobné architektury, stavební dominanty"
Poûadavky jsou splnÏny.
2.
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu
Na Frantiöku 1039/32, 110 00 Praha
Ë.j.: MPO 43988/2019
evidováno pod Ë.j.: PVMU 138675/2019
Stanovisko k návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína pro spoleËné jednání
ZÁVAZNÁ »ÁST
Z hlediska p˘sobnosti Ministerstva pr˘myslu a obchodu ve vÏci ochrany a vyuûívání nerostného
bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona Ë.44/1988 Sb., o ochranÏ a vyuûití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ uplatÚujeme k v˝öe uvedené územnÏ plánovací
dokumentace podle dle ustanovení § 52 odst. 2 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ následující stanovisko.
S návrhem územního plánu Pavlovice u Kojetína souhlasíme bez p¯ipomínek.
Od˘vodnÏní
Na území obce Pavlovice u Kojetína se nevyskytují ûádné dob˝vací prostory, v˝hradní loûiska
nerost˘, schválené prognózní zdroje vyhrazen˝ch nerost˘ ani chránÏná loûisková území. Pouze dom
severní Ëásti katastru zasahují dvÏ plochy ostatního prognózního zdroje cihlá¯ské suroviny Ë. 9106800
Ivanovice na Hané, které ovöem nejsou limitem vyuûití území. NicménÏ ani tento prognózní zdroj není
návrhem územního plánu nijak dotËen. Proto také není nutno stanovit ûádné podmínky k ochranÏ a
hospodárnému vyuûití nerostného bohatství.
Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí
3.
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Olomouck˝ kraj
T¯. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
SVS/2019/126486-M
evidováno pod Ë.j PVMU 138676/2019
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Stanovisko
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomouck˝ kraj (dsále jen „KVS
Olomouc“) jako místnÏ a vÏcnÏ p¯ísluön˝ správní orgán podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm.j)
zákona Ë. 166/1999 Sb., o veterinární péËi a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘, (veterinární zákon),
jak vypl˝vá z pozdÏjöích zmÏn (dále jen „veterinární zákon“), uplatÚuje toto
Stanovisko
K projednávání návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína
p¯edloûenému Magistrátem mÏsta ProstÏjov dne 7. 10. 2019, kter˝ KVS Olomouc vede pod Ë. j.
SVS/2019/121452-M.
Kvs Olomouc s návrhem Územního plánu Pavlovice u Kojetína souhlasí.
Od˘vodnÏní
KVS Olomouc sdÏluje, ûe platná veterinární legislativa neobsahuje ûádné normativy pro umístÏní
jak˝chkoliv staveb ve vztahu k ochrann˝m pásm˘m kolem objekt˘ s chovem zví¯at, resp. se zacházením s
ûivoËiön˝mi produkty a veökerá hlediska jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporuËen˝ch informací a
platí obecné zásady stanovené v ustanovení § 10 vyhl. Ë. 268/2009 Sb., o technick˝ch poûadavcích pro
stavby. SouËasnÏ vöak KVS Olomouc upozorÚuje, ûe je zmocnÏna v p¯ípadech zjiötÏní nÏkter˝ch
nebezpeËn˝ch nákaz vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s p¯ihlédnutím ke
skuteËn˝m biologick˝m, zemÏpisn˝m a ekologick˝m podmínkám a tudíû nelze vylouËit, ûe do tÏchto
p¯ípadn˝ch pásem bude zahrnuta i jiná v˝stavba s dopady na chov zví¯at a produkci ûivoËiön˝ch produkt˘
v ní.
Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí
4.
Ministerstvo ûivotního prost¯edí
Odbor v˝konu státní správy VIII
Krapkova 3, 779 00 Olomouc
».j. MZP/2019/570/1333
evidováno pod Ë.j.: PVMU 138677/2019
Návrh ÚP Pavlovice u Kojetína - stanovisko
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy VIII (MéP), obdrûelo Vaöe oznámení
o spoleËném jednání o návrhu ÚP Pavlovice u Kojetína v okr. ProstÏjov.
Na úseku státní správy geologie, v souladu s ustanoveními § 15 - § 19 a § 29 zákona Ëíslo
44/1988 Sb., v platném znÏní (horní zákon), a na základÏ dokumentace, kterou má náö odbor MéP
k dispozici konstatujeme, ûe na k.ú. obce nebyla geologick˝mi pracemi ovÏ¯ena v˝hradní loûiska
nerostn˝ch surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob v˝hradních loûisek nerost˘ »eské republiky
jako loûiska ve vlastnictví »eské republiky. Dalöí objekty, na nÏû by se z horního zákona vztahovala územní
ochrana, se na tomto k.ú. rovnÏû nenacházejí.
K projednávanému návrhu ÚP nemáme na tomto úseku státní správy p¯ipomínky.
Za ochranu zemÏdÏlského p˘dního fondu je p¯ísluön˝m orgánem ochrany zemÏdÏlského
p˘dního fondu (dále jen „ZPF“) k ¯ízení podle § 5 odst. 2 zákona Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ ZPF,
v platném znÏní, Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje. Pro úplnost vöak upozorÚujeme, ûe pokud je
p¯edmÏtem ¯eöení návrhu územního plánu i plocha o v˝mÏ¯e nad 10 ha, je t¯eba postupovat podle
Metodického pokynu MéP »R Ë.j. OOLP/1067/96 (Metodick˝ pokyn váûe Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje
povinností projednat vÏc s MéP, viz
rozsudek Nejvyööího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).
Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí
5.
Krajsk˝ ú¯ad olomouckého kraje
Odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství I
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
».j. KUOK 114266/2019
evidováno pod Ë.j.: PVMU 145611/2019
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotËeného orgánu
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství (dále jen „krajsk˝
ú¯ad“) jako dotËen˝ orgán p¯ísluön˝ podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, k uplatnÏní stanoviska k územnÏ plánovací dokumentaci z
hlediska ¯eöení silnic II. a III. t¯íd. souhlasí se zámÏrem, kter˝ mu byl p¯edloûen a neuplatÚuje v rámci
spoleËného projednání Návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína ûádné p¯ipomínky.
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Od˘vodnÏní
Krajskému ú¯adu bylo dne7. 10. 2019 doruËeno prost¯ednictvím datové schránky oznámení o
zahájení spoleËného projednávání návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína.
ÿeöen˝m územím prochází silnice II/433, silnice III/43330, silnice III/ 43335.
Koncepce dopravní infrastruktury ¯eöeného území se nebude mÏnit. V souladu se ZÚR
Olomouckého kraje budou chránÏny stávající trasy dopravní infrastruktury, zejména silnice II.t¯ídy Ë.433,
která je v ZÚR OK definována jako komunikace nadregionálního v˝znamu. Základní dopravní skelet na
katastru obce tvo¯í síù silnic II. a III. t¯ídy vymezen˝ch na plochách dopravní infrastruktury – DS. Základní
dopravní skelet umoûÚuje p¯edevöím vazbu na vnÏjöí cíle, zajiöùuje pr˘chodnost krajiny a v rámci obce
zprost¯edkovává propojení jejich jednotliv˝ch Ëástí. Na území obce p¯ebírá i Ëást funkce obsluûné pro
obsluhu jednotliv˝ch nemovitostí a areál˘.
Vedení stávajících silniËních komunikací z˘stane zachováno. Nesmí dojít ke zmÏnÏ technick˝ch
parametr˘ komunikací, která by znamenala zhoröení kvality obsluhy daného území nebo zhoröení
bezpeËnosti silniËního provozu.
Územní plán vymezuje koridory v severozápadní Ëásti katastru obce pro úpravu komunikaËního
napojení silnic II/433 x III/433 30, dále vymezuje na pr˘tahu obcí u k¯iûovatky silnic III/433 30 a III/433
35 plochu p¯estavby P8 pro odstranÏní bodové závady v podobÏ öpatné geometrie a nevyhovujícího
prostorového uspo¯ádání dané k¯iûovatky.
PouËení
Dle ust. § 149 odst. 6 zákona Ë. 500/2004 Sb., správní ¯ád, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘,
nezákonné závazné stanovisko lze zruöit nebo zmÏnit v p¯ezkumném ¯ízení, k nÏmuû je p¯ísluön˝
nad¯ízen˝ správní orgán správního orgánu, kter˝ vydal závazné stanovisko. Jestliûe správní orgán p¯i své
ú¯ední Ëinnosti zjistí, ûe jin˝ správní orgán uËinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnÏt správnímu
orgánu p¯ísluönému k p¯ezkumnému ¯ízení a vyËká jeho rozhodnutí.
Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí
6.
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor olomouckého kraje
Územní odbor ProstÏjov
Wolkerova 6 , 796 01 ProstÏjov
».j. HSOL – 5731-2/2019
evidováno pod Ë.j.: PVMU 145614/2019
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor Olomouckého kraje jako orgán plnící úkoly obce s rozöí¯enou
p˘sobností z hlediska své p˘sobnosti v poûární ochranÏ, integrovaném záchranném systému a ochranÏ
obyvatelstva p¯i p¯ípravÏ na mimo¯ádné události dle § 12 odst. 2 písm. i) zákona Ë.239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále
„zákon o IZS") posoudil v˝öe uvedenou dokumentaci, p¯edloûenou dne 5. 6. 2019s a v souladu s § 50
odst. 2 zákona Ë, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ a
na základÏ § 33 odst. 1 zákona o IZS vydává k návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína
souhlasné stanovisko
Od˘vodnÏní: P¯edloûená dokumentace poskytuje dostateËn˝ podklad pro posouzení podle
zákona o IZS.
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor Olomouckého kraje jako orgán plnící úkoly obce s rozöí¯enou
p˘sobností z hlediska své p˘sobnosti v poûární ochranÏ, integrovaném záchranném systému a ochranÏ
obyvatelstva p¯i p¯ípravÏ na mimo¯ádné události dle § 12 odst. 2 písm. i) zákona Ë.239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále
„zákon o IZS") posoudil v˝öe uvedenou dokumentaci, p¯edloûenou dne 5. 6. 2019s a v souladu s § 50
odst. 2 zákona Ë, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ a
na základÏ § 33 odst. 1 zákona o IZS vydává k návrhu Územního plánu Srbce
souhlasné stanovisko
Od˘vodnÏní: P¯edloûená dokumentace poskytuje dostateËn˝ podklad pro posouzení podle
zákona o IZS.
Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí
7.
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha
».j. 95793/2019 -1150-OÚZ-BR
evidováno pod Ë.j.: PVMU 145612/2019
Stanovisko k územnÏ plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Návrh Územního plánu Pavlovice u Kojetína - spoleËné projednání K Ëj. PVMU 126877/2019 62
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Odbor ochrany územních zájm˘, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se
zmocnÏním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »eské republiky, ve
znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen „zákon o zajiöùování obrany CR") a zmocnÏním v § 175 odst. 1
zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘ (dále jen „stavební zákon"), jako vÏcnÏ a místnÏ p¯ísluöné ve smyslu zákona o zajiöùování obrany
CR, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehoû obsah je závazn˝ pro opat¯ení obecné povahy dle stavebního zákona,
ve kterém ve ve¯ejném zájmu d˘raznÏ ûádá o zapracování limit˘ a zájm˘ MO do návrhu územnÏ
plánovací dokumentace p¯ed ve¯ejn˝m projednáním.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany »R:
Koridor RR smÏr˘ 150-200 - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona Ë.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ¯ádu), které je nutno respektovat podle zákona Ë.
222/1999 Sb. o zajiöt'ování obrany CR a zákona Ë. 127/2005 o elektronick˝ch komunikacích. V tomto
vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní v˝stavbu p¯esahující 30 m n.t. jen na základÏ stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním ¯ádu) — viz. mapov˝ podklad, ÚAP — jev 82a. V p¯ípadÏ kolize m˘ûe b˝t v˝stavba omezena.
Ministerstvo obrany poûaduje respektovat v˝öe uvedené vymezené území a zapracovat do
textové Ëásti návrhu územního plánu do Od˘vodnÏní, kayitoly 14. Limity vyuûití území -Ochranná pásma a
zájmová území Ministerstva obrany CR vËetnÏ podmínek, tj. musí b˝t posouzena v˝stavba p¯esahující 30
ni n.t. (ne 150 m n.t.).
Dále poûadujeme z textové i grafické Ëásti odstranit vymezené území Ministerstva obrany omezení pro veökerou nadzemní v˝stavbu, jelikoû tento koridor RR smÏr˘ do správního území obce
nezasahuje a nebyl uplatnÏn ani ve stanovisku MO k návrhu zadání (Sp.zn. 88181/2018-1150-0ÚZ-BR).
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níûe
uveden˝ch druh˘ staveb podle ustanovení § 175 zákona Ë. 183/2006 Sb. (dle UAP jev 119). Na celém
správním území umístit a povolit níûe uvedené stavby jen na základÏ závazného stanoviska Ministerstva
obrany:
v˝stavba, rekonstrukce a opravy dálniËní sítÏ, rychlostních komunikací. silnic I. II. a III. t¯ídy v˝stavba a rekonstrukce ûelezniËních tratí a jejich objekt˘
v˝stavba a rekonstrukce letiöù vöech druh˘, vËetnÏ za¯ízení
v˝stavba vedení VN a VVN
v˝stavba vÏtrn˝ch elektráren
v˝stavba radioelektronick˝ch za¯ízení (radiové, radiolokaËní, radionavigaËní, telemetrická) vËetnÏ
anténních systém˘ a opÏrn˝ch konstrukcí (nap¯. základnové stanice....)
v˝stavba objekt˘ a za¯ízení vysok˝ch 30 m a více nad terénem
v˝stavba vodních nádrûí (p¯ehrady, rybníky)
v˝stavba objekt˘ tvo¯ících dominanty v území (nap¯. rozhledny)
Vzhledem k tomu, ûe tento zájem se dot˝ká celého správního území, zapracujte do grafické Ëásti
nap¯. formou následující textové poznámky pod legendu koordinaËního v˝kresu: ,Celé správní území je
zájmov˝m územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovan˝ch druh˘ staveb".
UpozorÚujeme, ûe VUSS Brno k 31. 12. 2013 zanikla a v d˘sledku reorganizace Ministerstva
obrany byla kompetence uvnit¯ dotËeného orgánu p¯enesena z Vojenské ubytovací a stavební správy Brno
nejprve na Agenturu hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem a následnÏ na Odbor ochrany územní zájm˘
Ministerstva obrany. Poûadujeme proto s ohledem na dlouhodobou platnost nadále uvádÏt pouze
Ministerstvo obrany a vypustit z textu nerelevantní vÏtu: "Aktuální znÏní omezení se neuvádí vzhledem k
Ëast˝m zmÏnám (lze vyûádat na VUSS Brno).
Od˘vodnÏní:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocnÏním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajiöùování
obrany a zmocnÏním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdrûení oznámení po¯izovatele
územnÏ plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD") vyhodnocení v˝öe uvedeného návrhu z pozice
dotËeného orgánu.
V˝öe uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvo¯í neopomenutelné limity v území nadregionálního
v˝znamu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je poûadováno ve ve¯ejném zájmu pro zajiötÏní
obrany a bezpeËnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatnÏno v kontinuitÏ na vydané vyjád¯ení MO k návrhu
zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území ú¯adu územního plánování pro zpracování územnÏ analytick˝ch
podklad˘ ORP.
Ministerstvo obrany nemá k p¯edloûenému návrhu ÚPD dalöí p¯ipomínky za p¯edpokladu
zapracování v˝öe uveden˝ch vymezen˝ch území MO do textové i grafické Ëásti v souladu s tímto
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav Ëásti Od˘vodnÏní, které neovlivÚují koncepci p¯edloûené ÚPD.
Veökeré poûadavky Ministerstva obrany jsou uplatnÏny ve ve¯ejném zájmu na zajiötÏní obrany a
bezpeËnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky d˘leûit˝ch limit˘ v území, jejichû nerespektování
by vedlo k ohroûení funkËnosti speciálních za¯ízení MO.
Návrh ¯eöení: Poûadavek je respektován zapracováním limit˘ do kapitoly 14. Limity vyuûití
území, Ëást 14.1) Limity vyuûití území stávající , odstavec Ochranná pásma a zájmová území Ministerstva
obrany »R a úpravou koordinaËního v˝kresu.
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8.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
äafa¯íkova 2907/49, 797 20 ProstÏjov
».j. KHSOC/32751/2019/PV/HOK
evidováno pod Ë.j.: PVMU 151042
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína - stanovisko.
Odbor územního plánování a památkové péËe, oddÏlení územního plánování, jako ú¯ad obce
s rozöí¯enou p˘sobností podle zákona Ë. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s povÏ¯en˝m obecním ú¯adem
a stanovení obcí s rozöí¯enou p˘sobností, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, správnÏ p¯ísluön˝ podle vyhláöky
Ë. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvod˘ s povÏ¯en˝m obecním ú¯adem a správních obvod˘ obcí
s rozöí¯enou p˘sobností, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, kter˝ v souladu s § 6 zákona Ë. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, po¯izuje oznámení o zahájení
projednávání návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína (dále jen „Návrh"). Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci obdrûela oznámení o zahájení projednávání Návrhu s
termínem vyjád¯ení do 30-ti od obdrûení Návrhu.
Na základÏ Návrhu ze dne 8.10.2019, Ëj. KHSOC/32751/20191PV/HOK, posoudila Krajská
hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, vÏcnÏ a místnÏ p¯ísluöná podle § 82 odst. 1,
2 písm. i) zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘,
ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, jako dotËen˝ správní ú¯ad ve smyslu § 82 odst. 2 písm. j), v souladu s § 4
odst. 2 písm. b) stavebního zákona, p¯edloûen˝ Návrh.
Po zhodnocení souladu p¯edloûeného Návrhu dot˝kajícího se zájm˘ chránÏn˝ch orgánem
ochrany ve¯ejného zdraví, s poûadavky stanoven˝mi zákonem Ë.25812000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví
a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen zákon Ë. 258/2000 Sb.)
a provádÏcími p¯edpisy, vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci toto
stanovisko:
s „Návrhem územního plánu Pavlovice u Kojetína" orgán ochrany ve¯ejného zdraví
souhlasí.
Od˘vodnÏní:
ÿeöen˝m územím je správní celek území obce Pavlovice u Kojetína, které tvo¯í katastrální území
Pavlovice u Kojetína, p¯idruûená Ëást UnËice. Obec Pavlovice u Kojetína je obcí s dominantní funkcí
bydlení. Územním plánem Pavlovice u Kojetína jsou vymezeny tyto plochy p¯estavby: P1, P2, P3, P4, P5,
P6,P7, P8; zastavitelné plochy (plochy urËené k zastavÏní): Z I , Z2, Z3, Z5, Z7 — plochy smíöené obytné;
Z4- plochy technické infrastruktury; Z6 — plochy obËanského vybavení. Koncepce dopravní infrastruktury
¯eöeného území se nebude mÏnit. Staröí obecní kanalizace bude vyuûita pouze pro odvádÏní deöùov˝ch
vod. Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající sít' deöt'ové kanalizace. Navrûená deöùová kanalizace
bude p¯eváûnÏ odvádÏt deöt'ové vody z komunikací a p¯ilehl˝ch zpevnÏn˝ch ploch. OdvádÏní splaökov˝ch
vod bude ¯eöeno novou splaökovou oddílnou kanalizací. »iötÏní odpadních vod bude probíhat na dvou
COV, umístÏn˝ch u severov˝chodních okraj˘ intravilán˘ Pavlovic u Kojetína a UnËic. Zp˘sob zásobování
vodou bude zachován — ve¯ejn˝ vodovod. NezastavÏn˝m územím jsou pozemky nezahrnuté do
zastavÏného území nebo do zastavitelné plochy- K1 aû K12. Územním plánem Pavlovice u Kojetína je
vymezena tato plocha územní rezervy R1 plochy bydlení.
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací musí b˝t respektovány
poûadavky zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících
zákon˘, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, dále na¯ízení vlády Ë. 272/2011 Sb., o ochranÏ zdraví p¯ed
nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘.
P¯i vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany ve¯ejného zdraví z podklad˘, kter˝mi jsou
následující dokumenty:
1.
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zmÏny územního plánu Pavlovice u Kojetína ze dne
8.10.2019
2.
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zmÏny územního plánu Pavlovice u Kojetína
k nahlédnutí na webov˝ch stránkách obce Pavlovice u Kojetína.
Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí. Textová Ëást od˘vodnÏní byla v kapitole "13) Komplexní
zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení", Ëásti "ad b.3) Ochrana hodnot území", odstaveci "Ochrana zdraví p¯ed
úËinky hluku a vibrací" doplnÏna o poûadavky na respektování uveden˝ch p¯edpis˘.
9.
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje
Odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
».j. KÚOK/123391/2019
evidováno pod Ë.j.: PVMU 151038/2019
Návrh územního plánu Pavlovice u Kojetína — stanovisko
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství (dále „krajsk˝ ú¯ad"),
v p¯enesené p˘sobnosti podle § 67 zákona Ë. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znÏní, podle § 77a
zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody a krajiny, v platném znÏní, podle § 22 zákona Ë. 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘ (zákon o posuzování
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vliv˘ na ûivotní prost¯edí), v platném znÏní, podle § 17a písm. a) zákona Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ
zemÏdÏlského p˘dního fondu (ZPF), v platném znÏní, podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona Ë. 289/1995
Sb., o lesích a o zmÏnÏ a doplnÏní nÏkter˝ch zákon˘ (lesní zákon), v platném znÏní, dle § 27 odst. 1
písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona Ë. 201/2012 Sb., o ochranÏ ovzduöí, v platném znÏní (dále
„zákon o ochranÏ ovzduöí"), a v souladu s § 50 odst. 2 zákona ». 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ¯ádu (stavební zákon), v platném znÏní, sdÏluje k návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína:
Územní plán Pavlovice u Kojetína vymezuje plochy pro bydlení (Z1, Z3, Z4, Z5, Z7, P5-P7), plochy
zmÏn v krajinÏ (K1 — K12), návrh plochy pro drobnou stavbu ve¯ejné obËanské vybavenosti v lesíku za
h¯bitovem (Z6), zapracování p¯ipravené koncepce obecní kanalizace a návrh ploch pro Ëistírny odpadních
vod (Z4, Z7).
Ochrana p¯írody (RNDr. Petr Vala):
Stanovisko s vylouËením v˝znamného vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo
vydáno ve stanovisku krajského ú¯adu, orgánu ochrany p¯írody, Ë. j. KUOK 641/2019 ze dne 3. 1. 2019,
s následujícím od˘vodnÏním:
Orgán ochrany p¯írody vycházel z projektu „Pavlovice u Kojetína - návrh zadání ŸP". P¯edmÏtem
koncepce je návrh zadání územního plánu. V okolí se nenachází ûádné lokality soustavy Natura 2000.
Nejblíûe leûící evropsky v˝znamná lokalita je 12,2 km vzdálená EVL CZ0713736 Otaslavice - kostel s
p¯edmÏtem ochrany letní kolonie netop˝ra velkého. Po seznámení se s p¯edloûen˝mi podklady orgán
ochrany p¯írody doöel k závÏru, ûe ûádn˝ p¯edmÏt ochrany této nebo jiné evropsky v˝znamné lokality
nelze povaûovat za potenciálnÏ negativnÏ dotËen˝. Charakter zámÏru a charakter evropsky v˝znamné
lokality, která je omezená jen na vymezené území, nep¯edpokládá její negativní dotËení. RovnÏû tak
vzhledem k umístÏní zámÏru nem˘ûe b˝t dotËena její celistvost.
ChránÏné Ëásti p¯írody, jejichû ochrana je v kompetenci Krajského ú¯adu Olomouckého kraje,
Odboru ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství, OddÏlení ochrany p¯írody, nejsou p¯edmÏtnou koncepcí
dotËeny.
Posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí (Ing. ZdeÚka Kotráöová, Ph.D.):
Ve fázi návrhu zadání územního plánu Pavlovice u Kojetína krajsk˝ ú¯ad, oddÏlení integrované
prevence jako dotËen˝ orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 2 zákona o
posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí, neuplatnil poûadavek na vyhodnocení vliv˘ územního plánu na
ûivotní prost¯edí (SEA).
V rámci návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína krajsk˝ ú¯ad tedy nemá p¯ipomínek.
Ochrana zemÏdÏlského p˘dního fondu (ing. Lada Malá): Souhlasíme s dalöím projednáváním
p¯edloûené dokumentace.
Od˘vodnÏní:
Poûadavky na zábory zemÏdÏlské p˘dy obsaûené v p¯edloûené dokumentaci povaûujeme za
p¯imÏ¯ené demografické situaci v sídle, a souËasnÏ dostateËnÏ od˘vodnÏné. Neshledáváme rozpory se
zásadami ochrany zemÏdÏlského p˘dního fondu obsaûen˝mi v ustanovení § 4 zákona Ë. 334/1992 Sb.,
o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní.
Lesní hospodá¯ství (Mgr. Nina Kuncová):
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství, jako orgán státní
správy les˘, uplatÚuje stanovisko k územnÏ plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisùuje
rekreaËní a sportovní stavby na pozemky urËené k pinÏní funkcí lesa (PUPFL), není-li p¯ísluöné
ministerstvo.
Souhlasíme s dalöím projednáváním p¯edloûené dokumentace.
Od˘vodnÏní:
Navrûená dokumentace neumisùuje rekreaËní a sportovní stavby na pozemky urËené k plnÏní
funkcí lesa, a proto ve¯ejné zájmy na úseku ochrany pozemk˘ urËen˝ch k pinÏní funkcí lesa, jejichû
ochrana je v p˘sobnosti krajského ú¯adu, nejsou p¯edmÏtn˝m zámÏrem dotËeny.
Ochrana ovzduöí (Ing. VÏra Popelková):
Na základÏ v˝öe uvedeného legislativního zmocnÏní orgán ochrany ovzduöí sdÏluje, ûe souhlasí
s p¯edloûen˝m Návrhem územního plánu Pavlovice u Kojetína" — souËástí p¯edloûeného podkladu nejsou
dle zákona ûádné konkrétní vyjmenované zdroje zneËiöùování ovzduöí.
Od˘vodnÏní:
P¯edloûené podklady jsou v souladu se zákonem o ochranÏ ovzduöí. Jelikoû územní plán ne¯eöí
podrobnosti, které budou ¯eöeny v následujících správních ¯ízeních — nap¯. vytápÏní, v˝stavba »OV apod.
ZároveÚ krajsk˝ ú¯ad doporuËuje neumisùovat do budoucna v blízkosti plochy (Z4) urËené pro v˝stavbu
»OV, plochy pro obytnou zástavbu. »OV jsou potenciálním zdrojem zneËiöùování ovzduöí produkujícím
pachové látky, proto by v p¯ípadÏ blízkosti obytné zástavby mohlo docházet k pachové zátÏûi obyvatelstva
zp˘sobené provozem »OV.
Z povolovací praxe krajského ú¯adu na úseku ochrany ovzduöí byly získány negativní zkuöenosti
o moûn˝ch t¯ecích plochách a následnému obtíûnému ¯eöení, právÏ u v˝öe uvedeného typu zdroje
zneËiöùování ovzduöí, v p¯ípadÏ umístÏní takového typu zdroje v tÏsné blízkosti obytné zástavby. Zákon
o ochranÏ ovzduöí, v p¯ípadÏ produkce pach˘, nenabízí mnoho úËinn˝ch moûností pro regulaci jejich
zdroj˘. Samotné plnÏní podmínek zákona o ochranÏ ovzduöí v p¯ípadÏ látek obtÏûujících zápachem
neznamená zabránÏní vzniku obtÏûování obyvatelstva. Územní plánování se tak stává první a mnohdy
i poslední moûností p¯edcházení budoucím konflikt˘m mezi obytnou a v˝robní (pr˘myslovou) zástavbou.
Stanovisko k návrhu územního plánu nenahrazuje vyjád¯ení dotËen˝ch orgán˘ státní správy, ani
p¯ísluöná povolení dle zvláötních p¯edpis˘, jako je nap¯. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochranÏ
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ovzduöí, zákon o odpadech apod.
Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí
10.
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
».j. KÚOK/13023/2020
evidováno pod Ë.j.: PVMU 16780/2020
STANOVISKO
k návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení § 50 odst.
7 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích
úprav (dále jen stavební zákon),
souhlasí
s návrhem Územního plánu Pavlovice u Kojetína z hledisek zajiötÏní koordinace vyuûívání území
s ohledem na öiröí územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územnÏ plánovací
dokumentací vydanou krajem.
Od˘vodnÏní
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, obdrûel dne 7. 10. 2019
oznámení o konání spoleËného jednáni o návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína (dále jen ÚP
Pavlovice u Kojetína) a dne 15. 1. 2020 návrh ÚP Pavlovice u Kojetína a doklady dle § 50 odst. 7
stavebního zákona. Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraj, Odbor strategického rozvoje kraje, konstatuje, ûe mu
byly p¯edloûeny vöechny podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona.
P¯edloûené dokumenty obsahují: návrh ÚP Pavlovice u Kojetína vËetnÏ od˘vodnÏní, stanoviska
dotËen˝ch orgán˘ a p¯ipomínky ke spoleËnému projednání, které se uskuteËnilo dne 23. 10. 2019 na
Magistrátu mÏsta ProstÏjova.
Základní údaje:
Název dokumentace: Územní plán Pavlovice u Kojetína
Rozsah ¯eöeného území: k. ú. Pavlovice u Kojetína
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Pavlovice Kojetína
Po¯izovatel: Magistrát mÏsta ProstÏjova, Odbor územního plánování a památkové péËe
Projektant: Ing. arch. Tomáö Pejpek, Na zákopÏ 62, 779 00 Olomouc
Technologie zpracování: digitální
Návrh ÚP Pavlovice u Kojetína byl dokonËen v srpnu 2019. Vymezuje zastavÏné území,
zastavitelné plochy a vytvá¯í podmínky pro rozvoj území, zabezpeËuje soulad jednotliv˝ch Ëinnosti
v území, zajiöùuje p¯edpoklady pro zlepöování kvality ûivotního prost¯edí a vymezuje ve¯ejnÏ prospÏöné
stavby a opat¯ení.

1
2
3
4

Návrh ÚP Pavlovice u Kojetína obsahuje:
Textová Ëást
Grafická Ëást
v˝kres základního ËlenÏní území 1 : 5000
hlavní v˝kres 1 : 5000
koncepce technické infrastruktury 1 : 5000
v˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací 1 : 5000

1
2
3
4

Od˘vodnÏní ÚP Pavlovice u Kojetína
Grafická Ëást
v˝kres öiröích vztah˘ 1 : 100000
koordinaËní v˝kres 1 : 5000
koordinaËní v˝kres 1 : 2000
v˝kres p¯edpokládan˝ch zábor˘ p˘dního fondu 1 : 5000

Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje, na základÏ posouzení
p¯edloûen˝ch materiál˘ ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje:
z hlediska zajiötÏní koordinace vyuûívání území s ohledem na öiröí územní vztahy bylo zjiötÏno, ûe
p¯edloûen˝ návrh ÚP Pavlovice u Kojetína respektuje vazby na území sousedních obcí;
návrh ÚP Pavlovice u Kojetína je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
ve znÏní Aktualizaci Ë. 1, 2b, 3 a 2a (dále jen ZÚR OK);
návrh ÚP Pavlovice u Kojetína nenavrhuje záleûitosti nadmístního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny
v ZÚR OK;
návrh ÚP Pavlovice u Kojetína je v souladu s Politikou územního rozvoje »R ve znÏní Aktualizaci
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Ë. 1, 2 a 3 (dále jen PÚR).
Návrh ÚP Pavlovice u Kojetína lze ve¯ejnÏ projednat v ¯ízení o územním plánu podle ustanovení
§ 52 stavebního zákona.
V souvislosti s v˝konem metodické Ëinnosti Odbor SR KÚOK, upozorÚuje na následující zjiötÏné
nedostatky:
dnem 1. ¯íjna 2019 jsou Aktualizace Ë. 2 a Ë. 3 PÚR závazné pro po¯izování a vydávání zásad
územního rozvoje, územních plán˘, regulaËních plán˘ a pro rozhodování v území, v souladu
s § 31 odst. 4 stavebního zákona, a proto by mÏly b˝t doplnÏny do kapitoly 2.1 textové Ëásti
od˘vodnÏní;
naplnÏní republikov˝ch priorit PÚR je pot¯ebné komentovat v rozsahu vöech bod˘ kapitoly 2.2
PÚR;
dle ZÚR OK spadá území obce Pavlovice u Kojetína do oblasti se shodn˝m krajinn˝m typem A.
Haná (v˝kres B.11.), coû by mÏlo b˝t uvedeno v textové Ëásti od˘vodnÏní v kapitole 2.2;
v˝¯ez koordinaËního v˝kresu s mÏ¯ítkem 1 : 2 000 nesplÚuje poûadavek § 13 vyhláöky Ë.
500/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu
evidence územnÏ plánovací Ëinnosti, ve znÏní pozdÏjöích úprav (dále jen vyhláöka), kter˝ uvádí
mÏ¯ítka pro zpracování a vydání územního plánu, jiná mÏ¯ítka, neû ta, která jsou uvedena ve
vyhláöce, nejsou pro územní plán p¯ipuötÏna;
bod n) textové Ëásti územního plánu není v souladu s aktuálním znÏním p¯ílohy Ë. 7 vyhláöky, dle
Ëásti 1. odst. 2 písm. f) se vymezují architektonicky nebo urbanisticky v˝znamné stavby.
-

-

Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí. Návrh ÚP je upraven:
Textová Ëást od˘vodnÏní je upravena a doplnÏna v kapitole 2) V˝sledek p¯ezkoumání návrhu
územního plánu s politikou územního rozvoje a územnÏ plánovací dokumentací vydanou
krajem, Ëásti 2.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R a Ëásti 2.2)
Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané Olomouck˝m krajem.
KoordinaËní v˝kres 1 : 2000 byl z grafické Ëásti od˘vodnÏní ÚP vypuötÏn.
Textová Ëást územního plánu je upravena s aktuálním znÏním p¯ílohy Ë. 7 vyhláöky 500/2006
Sb. a doplnÏna v kapitolách i) stanovení kompenzaËních opat¯ení, j) vymezení ploch a koridor˘
územních rezerv a stanovení moûného budoucího vyuûití, k) vymezení ploch, ve kter˝ch je
rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno dohodou o parcelaci, l) vymezení ploch a koridor˘,
ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno zpracováním územní studie, m)
vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno vydáním
regulaËního plánu, n) stanovení po¯adí zmÏn v území, o) vymezení architektonicky nebo
urbanisticky v˝znamn˝ch staveb. ObdobnÏ je upravena textová Ëást od˘vodnÏní v kapitole 13)
Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení (vËetnÏ stanovení podmínek pro vyuûití ploch s
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití), Ëásti 4.5) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní, bodech ad i), ad j),
ad k , ad l), ad m).

Vyhodnocení p¯ipomínek k návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína po spoleËném
projednání
1.
Povodí Moravy, s. p
D¯eva¯ská 11, 602 00 Brno,
».j. PM-44245/2019/5203/»er
evidováno pod Ë.j.: PVMU 146127/2019
Návrh ÚP Pavlovice u Kojetína
Charakteristika akce:
Dopisem ze dne 7. 10. 2019 jste nám p¯edloûili ûádost o vyjád¯ení k návrhu územního plánu
Pavlovice u Kojetína, kter˝ zpracoval Ing. arch. Tomáö Pejpek.
Obec Pavlovice u Kojetína je obcí s dominantní funkcí bydlení. Základem územního plánu je
umoûnit rozvoj obce p¯i maximální snaze o zachování a rozvíjení její osobitosti, hodnot území a zdravého
ûivotního prost¯edí. Koncepce rozvoje ¯eöeného území má tyto hlavní prvky:
podpora intenzívního vyuûívání zastavÏného území - koncepce funkËního vyuûití klade d˘raz
zejména na vymezení smíöen˝ch ploch. V˝znamnou hodnotou území, která bude p¯i
rozhodování o území respektována, je vyuûívání zástavby hospodá¯sk˝ch usedlostí a statk˘ a
ulicové venkovské zástavby k obytn˝m i hospodá¯sk˝m úËel˘m,
respektování dochované urbanistické struktury sídla a zachování i obnovení historicky
formovan˝ch prostorov˝ch a funkËních vztah˘ sídla a krajiny,
pokraËování rozvoje obytné v˝stavby u v˝chodní okraje zastavÏného území UnËic (plochy Z1, Z2,
Z3, Z5), vËetnÏ návrhu nové trasy dopravního napojení (VD2),
pokraËování rozvoje obytné v˝stavby u severního okraje zastavÏného území Pavlovic u Kojetína
(plocha Z7),
dostavba proluk v obytné zástavbÏ v UnËicích (plochy P5, P6, P7),
návrh plochy pro drobnou stavbu ve¯ejné obËanské vybavenosti v lesíku za h¯bitovem (Z6),
zapracování p¯ipravené koncepce obecní kanalizace a návrh ploch pro Ëistírny odpadních vod
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-

(Z4, Z7),
úpravy a doplnÏní dopravní infrastruktury a doplnÏní sítí a prvk˘ technické infrastruktury
lokálního v˝znamu, sítÏ polních cest, odvodÚovacích p¯íkop˘ a návrhu poldru (K1),
zapracování územního systému ekologické stability dle proveden˝ch pozemkov˝ch úprav.

OdvodnÏní území
Sráûkové vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny
prost¯ednictvím deöùové kanalizace a odvodÚovacích p¯íkop˘ a ûlab˘.
Splaökové a deöùové odpadní vody
Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síù deöùové kanalizace. Navrûená deöùová
kanalizace bude p¯eváûnÏ odvádÏt deöùové vody z komunikací a p¯ilehl˝ch zpevnÏn˝ch ploch. Deöùové
vody z jednotliv˝ch stavebních parcel (plochy st¯ech, zpevnÏné plochy) budou v maximální moûné mí¯e
zachycovány a vsakovány na tÏchto parcelách v souladu s platn˝mi právními p¯edpisy a geologick˝mi a
hydrogeologick˝mi podmínkami dané lokality.
OdvádÏní splaökov˝ch vod bude ¯eöeno novou splaökovou kanalizací, oddílnou. »iötÏni
odpadních vod bude probíhat na dvou »TV, umístÏn˝ch u severov˝chodních okraj˘ intravilán˘ Pavlovic u
Kojetína a UnËic. Odtok vyËiötÏn˝ch vod bude zaústÏn v UnËicích do Pavl˘vky a v Pavlovicích u Kojetína
do bezejmenného pravob¯eûního p¯ítoku Pavl˘vky.
Do splaökové kanalizace budou p¯ivádÏny pouze odpadní vody splaökové, ne deöùové, nebo
pr˘myslovÏ zneËiötÏné (ropné látky, tuky, atd.), jinak musí b˝t p¯edËiötÏny.
Splaökové odpadní vody komunálního charakteru z areálu zemÏdÏlské farmy budou jako doposud
svedeny do jímek na vyváûení a zpracovány v souladu s platn˝mi p¯episy.
Odkanalizování navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch Z1 - Z7 naváûe na v˝öe uvedenou navrûenou
koncepci.
U navrûené zastavitelné plochy Z6 je p¯ípustné, aby odpadní vody byly jímány v jímce na vyváûení
a likvidovány v souladu s platn˝mi p¯edpisy.
Zásobováni vodou
SouËasn˝ zp˘sob zásobování vodou bude zachován. Stávající p¯ivádÏcí vodovodní ¯ady a za¯ízení
pro rozvod vody budou chránÏny.
DistribuËní síù ve¯ejného vodovodu bude rozöí¯ena do ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch,
distribuËní ¯ady budou, pokud to technicko-ekonomické podmínky dovolí, zaokruhovány. Dimenzování
nov˝ch vodovodních ¯ad˘ bude odpovídat zajiötÏní öpiËkov˝ch odbÏr˘ a zajiötÏní dodávky poûární vody.
ÿeöen˝m územím protékají vodní toky Pavl˘vka (IDVT 10198588), IDVT 10199444, IDVT
10197345, IDVT 10200555, Mo¯ick˝ p. (IDVT 10200235), které jsou ve správÏ Povodí Moravy, s. p.
ÿeöena lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchov˝ch vod MOV_1060 Hana od toku Tiötínka
(Uh¯ick˝ potok) po ústí do toku Morava & v území vodního útvaru podzemních vod 22300 Vyökovská
brána.
Vyjád¯ení správce povodí a správce vodních tok˘
Na základÏ ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘
(vodní zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, z hlediska zájm˘ dan˝ch platn˝m Národním plánem povodí
Dunaje a Plánem dílËího povodí Moravy [ustanovení § 24 aû § 26 zákona Ë. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘] a z hlediska dalöích zájm˘ chránÏn˝ch zákonem Ë. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce
vodních tok˘ k uvedenému návrhu následující vyjád¯ení:
-

S uveden˝m návrhem ÚP souhlasíme, poûadujeme zohlednit následující p¯ipomínku:
Nové zastavitelné plochy budou vymezeny nejblíûe 8 m (u VVT) a nejblíûe 6 m (u DVT) od
b¯ehové hrany vodního toku. D˘vodem je moûnost zachování p¯ístupu správce k vodnímu toku
v souladu s §49, odst. 2 zákona Ë. 254/2001 Sb. v platném znÏní.

Návrh ¯eöení: Bereme na vÏdomí. Návrh ÚP je upraven ve smyslu poûadavku - plocha pro »OV
v UnËicích je mírnÏ odsunuta od vodního toku Pavl˘vky. Úprava návrhu ÚP se dot˝ká prvk˘:
návrhu umístÏní »OV vË. úpravy návrh˘ napojení sítí technické infrastruktury a úËelové
komunikace,
návrhu vymezení zastavitelné plochy Z7 - vymezení plochy technické infrastruktury a plochy
ve¯ejn˝ch prostranství,
návrhu zmÏny vyuûití území nestavební povahy - vymezení plochy smíöené nezastavÏného
území K10,
návrhu ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb VT2, VD3, VK2.
Vyhodnocení stanovisek k návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína po ve¯ejném
projednání
Stanovisko 1
Podávající: Ministerstvo pr˘myslu a obchodu
Adresa: Na Frantiöku 32, 110 15 Praha 1
»íslo jednací: MPO 432883/2020
Datum podání: 21. 7. 2020
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Stanovisko k návrhu územního plánu Pavlovice u Kojetína pro ve¯ejné projednání
ZÁVAZNÁ »ÁST
Z hIediska p˘sobnosti Ministerstva pr˘myslu a obchodu ve vÏci nerostného bohatství , ve
smyslu ustanovení §15 odst. 2 zákona Ë.44/1988 Sb:, o ochranÏ a vyuûití nerostného bohatství ( horní
zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, a podle ustanoveni § 52 odst. 3 zákona Ë. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, vydáváme k návrhu
územního pIánu Pavlovice u Kojetína následující stanovisko:
S návrhem územního plánu. Pavlovice u Kojetína souhlasíme bez p¯ipomínek.
ODŸVODNÃNÍ
Na území obce PavIovice u Kojetína se nevyskytují ûádné dob˝vací prostory, v˝hradní loûiska
nerost˘, schválené prognózní zdroje vyhrazen˝ch nerost˘ ani chránÏné loûisková území. Pouze do severní
Ëásti katastru zasahují dvÏ plochy ostatního prognózního zdroje cihlá¯ské suroviny Ë. 91136800
Ivanovice na Hané, které ovöem nejsou limitem vyuûití území. NicménÏ ani tento prognózní zdroj není
návrhem územního plánu nijak dotËen. Proto také není nutno stanovit ûádné podmínky k ochranÏ a
hospodárnému vyuûití nerostného bohatství.
Vyhodnocení:
Bereme na vÏdomí.
Stanovisko 2
Podávající: KRAJSK› ÚÿAD OLOMOUCKÉHO KRAJE,
Odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, OddÏlení silniËního hospodá¯ství
Adresa: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
»íslo jednací: KUOK 79109/2020
Datum podání: 14. 7. 2020
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotËeného orgánu
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství (dále jen „krajsk˝
ú¯ad") je jako dotËen˝ orgán p¯ísluön˝ podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ k uplatnÏní stanoviska k územnÏ plánovací dokumentaci z
hlediska ¯eöení silnic II. a 111. t¯ídy. Krajsk˝ ú¯ad souhlasí se zámÏrem, kter˝ mu byl p¯edloûen, a
neuplatÚuje v rámci ve¯ejného projednání návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína ûádné
p¯ipomínky.
Od˘vodnÏní
Krajskému ú¯adu bylo dne 8. 7. 2020 doruËeno prost¯ednictvím datové schránky Oznámení
zahájení ¯ízení o návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína. Z od˘vodnÏní návrhu Územního plánu
Pavlovice u Kojetína vypl˝vá mj. následující: Západní Ëástí katastru Pavlovic u Kojetína prochází v
severojiûním smÏru silnice regionálního v˝znamu 11/433 ProstÏjov — Morkovice-Slíûany. ZastavÏné území
obce Pavlovice u Kojetína je napojeno silnicemi III. t¯ídy, konkrétnÏ silnicí 111/430 30, která napojuje
mimo Pavlovic u Kojetína také obec D¯ínov a dále pokraËuje aû k silnici 11/428 (Drysice, D46 —
KromÏ¯íû). Druhou komunikací, která napojuje centrum Pavlovic u Kojetína je silnice 111/430 35, která
nad to propojuje Pavlovice u Kojetína s jejich místní Ëástí UnËice.
Územní plán zapracovává stávající stav silniËní sítÏ. Je navrhována zmÏna napojení silnice
11/433 a 111/433 30. Stávající napojení je dopravnÏ nevyhovující pod ostr˝m úhlem, proto je navrûen
odsun k¯iûovatky a vybudování k¯iûovatky v normov˝ch parametrech.
Na k¯íûení silnic 111/433 30 x 111/433 35 je navrûeno odstranÏní bodové závady v podobÏ
nevhodného k¯íûení obou komunikací a úpravy dopravního prostoru vË. odstranÏní obecní pumpy
uprost¯ed dopravní plochy. Ve stávajícím prostorovém uspo¯ádání nelze zlepöení dopravních pomÏr˘
zajistit, proto bude vymezena plocha p¯estavby P8 pro rozöí¯ení dopravního prostoru.
PouËení
Dle ust. § 149 odst. 6 zákona Ë. 500/2004 Sb., správní ¯ád, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘
nezákonné závazné stanovisko lze zruöit nebo zmÏnit v p¯ezkumném ¯ízení, k nÏmuû je p¯ísluön˝
nad¯ízen˝ správní orgán správního orgánu, kter˝ vydal závazné stanovisko. Jestliûe správní orgán p¯i své
ú¯ední Ëinnosti zjistí, ûe jin˝ správní orgán uËinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnÏt správnímu
orgánu p¯ísluönému k p¯ezkumnému ¯ízení a vyËká jeho rozhodnutí.
Vyhodnocení:
Bereme na vÏdomí.
Stanovisko 3
Ministerstvo obrany »R
Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájm˘ a státního odborného dozoru
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
»íslo jednací: 102715/2020 – 1150 – OÚZ - BR
Datum doruËení: 17. 8. 2020
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Stanovisko k územnÏ plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Návrh územního plánu Pavlovice u Kojetína - ve¯ejné projednání
K Ëj. PVMU 81131/2020 62
Odbor ochrany územních zájm˘ a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem,
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocnÏním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona Ë. 222/1999 Sb., o
zajiöùování obrany »eské republiky, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen „zákon o zajiöùování obrany
»R") a zmocnÏním v § 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu
(stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen „stavební zákon"), jako vÏcnÏ a místnÏ p¯ísluöné
ve smyslu zákona o zajiöùování obrany »R, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4
odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko,
jehoû obsah je závazn˝ pro opat¯ení obecné povahy dle stavebního zákona.
I. souhlasí s Ëástmi ¯eöení, které byly od spoleËného jednání zmÏnÏny. Navrûené zmÏny nejsou v
rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
II. uplatÚuje p¯ipomínku
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany »R:
Koridor RR smÏr˘ 150-200 - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona Ë. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ¯ádu), které je nutno respektovat podle
zákona Ë. 222/1999 Sb. o zajiöùování obrany »R a zákona Ë. 127/2005 o elektronick˝ch komunikacích. V
tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní v˝stavbu p¯esahující 30 m n.t. jen na základÏ
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním ¯ádu) — viz. ÚAP — jev 82a. V p¯ípadÏ kolize m˘ûe b˝t v˝stavba omezena.
V˝öe uvedené vymezené území je v textové Ëásti správnÏ zapracováno. V grafické Ëásti
koordinaËního v˝kresu opravte popis zájmového území. Je mylnÏ uvedeno, ûe se jedná oomezení pro
nadzemní v˝stavbu nad 150 mn.t.
Dále poûadujeme z grafické Ëásti odstranit zákres zájmového území Ministerstva obrany omezení pro veökerou nadzemní v˝stavbu, jelikoû tento koridor RR smÏr˘ do správního území obce
nezasahuje a nebyl uplatnÏn ani ve stanovisku MO k návrhu zadání (Sp.zn. 88181/2018-1150-0ÚZ-BR).
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níûe
uveden˝ch druh˘ staveb podle ustanovení § 175 zákona Ë. 183/2006 Sb. (dle 1)AP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níûe uvedené stavby jen na základÏ závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
v˝stavba, rekonstrukce a opravy dálniËní sítÏ, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. t¯ídy
v˝stavba a rekonstrukce ûelezniËních tratí a jejich objekt˘
v˝stavba a rekonstrukce letiöù vöech druh˘, vËetnÏ za¯ízení
v˝stavba vedení VN a VVN
v˝stavba vÏtrn˝ch elektráren
v˝stavba radioelektronick˝ch za¯ízení (radiové, radiolokaËní, radionavigaËní, telemetrická) vËetnÏ
anténních systém˘ a opÏrn˝ch konstrukcí (nap¯. základnové stanice....)
v˝stavba objekt˘ a za¯ízení vysok˝ch 30 m a více nad terénem
v˝stavba vodních nádrûí (p¯ehrady, rybníky)
v˝stavba objekt˘ tvo¯ících dominanty v území (nap¯. rozhledny)
Vzhledem k tomu, ûe tento zájem se dot˝ká celého správního území, zapracujte do grafické Ëásti
nap¯. formou následující textové poznámky pod legendu koordinaËního v˝kresu: „Celé správní území je
zájmov˝m územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovan˝ch druh˘ staveb".
Od˘vodnÏní:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocnÏním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajiöùování
obrany »R a zmocnÏním v § 175 odst. I stavebního zákona provedlo po obdrûení oznámení po¯izovatele
územnÏ plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD") vyhodnocení v˝öe uvedeného návrhu z pozice
dotËeného orgánu.
Ad I - Vzhledem k tomu, ûe Ministerstvo obrany u Ëástí ¯eöení, které byly od spoleËného jednání
zmÏnÏny, neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu, souhlasí s
p¯edloûenou ÚPD.
Ad II - Ministerstvo obrany poûadovalo zapracování jeho v˝öe uvedeného vymezeného území v
rámci vyjád¯ení k návrhu zadání ÚPD a dále v rámci vydaného stanoviska k návrhu ÚPD p¯i spoleËném
projednání. Vzhledem k tomu, ûe toto zapracování uvedeného vymezeného území MO bylo po¯izovatelem
respektováno ËásteËnÏ a s MO neprojednáno, Ministerstvo obrany opÏtovnÏ d˘raznÏ poûaduje nápravu v
zájmu deklarace správnosti vydaného právního stavu (úplného znÏní) ÚPD obce. UplatnÏné zájmy
Ministerstva obrany tvo¯í neopomenutelné limity v území nadregionálního v˝znamu a jejich respektování
a zapracování do ÚPD je poûadováno ve ve¯ejném zájmu pro zajiötÏní obrany a bezpeËnosti státu.
Ministerstvo obrany ûádá po¯izovatele o d˘sledné vypo¯ádání uplatnÏné p¯ipomínky ve smyslu
dopracování vymezen˝ch území Ministerstva obrany do p¯ísluön˝ch Ëástí ÚPD. Jedná se o deklaraci
stávajících strategicky d˘leûit˝ch limit˘ v území v Ëásti Od˘vodnÏní, která je uplatnÏna ve ve¯ejném zájmu
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na zajiötÏní obrany a bezpeËnosti státu a neovlivÚuje urbanistickou koncepci p¯edloûené ÚPD obce.
Vypo¯ádání:
Bereme na vÏdomí. Bude zapracováno do grafické Ëásti od˘vodnÏní územního plánu.

6)

Vyhodnocení úËelného vyuûití zastavÏného území a vyhodnocení pot¯eby vymezení
zastaviteln˝ch ploch

Pavlovice jsou návesní vsí. Jádro zástavby p¯edstavují statky okolo návsi. Velikost statk˘ vË. zahrad
se pohybuje mezi 1500 - 4000 m2.
Na západním a jiûním okraji obce zachycuje indikaËní skica z r. 1833 ¯ádkovou a ulicovou
zástavbu podél cest. Ulicová zástavba se podél silnice na Mo¯ice pozdÏji ve 20. stol. rozvinula jako
oboustranná, v jiûní a v˝chodní Ëásti obce doölo rovnÏû k rozvoji zástavby podél radiálních cest a k
zaokruhování cest na v˝chodním okraji obce. Velikosti zastavÏn˝ch pozemk˘ se zahradami jsou typicky
300 – 800 m2. Jde tedy o velmi koncentrovanou zástavbu. V˝razn˝m urbanistick˝m celkem v Pavlovicích
je farma z druhé poloviny 20. stol. o v˝mÏ¯e areálu 4,2 ha.
UnËice jsou ¯ádková ves komponovaná podél toku Pavl˘vky a dále ji tvo¯í rozparcelovan˝ dv˘r,
s traùovou pluûinou a dvorov˝mi scelen˝mi úseky v západní Ëásti katastru. I zde jde o velmi
koncentrovanou zástavbu obklopenou zahradami.
Demografick˝ v˝voj:
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do t¯í základních etap s mezníky v obou svÏtov˝ch
válkách. PopulaËní vrchol leûí v období zaËátku I. republiky, po II. sv. válce nastává strm˝ pokles poËtu
obyvatel, kter˝ se dosud nezastavil a populace dnes Ëiní pouze 40 % z období p¯ed sto lety. Pokles
pokraËuje mírnÏ i po r. 1989; v r. 2018 Ëinil poËet obyvatel 269.
rok

místní Ëást Ëást Pavlovice u Kojetína
1869
1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
339
388 386 381 437 456 408 319 325 287 242 217 224
2011
187

rok

místní Ëást UnËice
1869
1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
155
160 156 192 191 196 203 135 144 140 110 112 85
2011
97

Z demografického hlediska nevypl˝vá r˘stová tendence. Z hlediska budoucího v˝voje je proto
nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky dostateËného poËtu stavebních pozemk˘
s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou za podmínky trhem akceptovatelné ceny.
P¯i posouzení moûnosti rozöí¯ení zastaviteln˝ch ploch tak, aby byl naplnÏn § 55 stavebního
zákona, se vycházelo z pohledu, kter˝ umoûÚuje zohlednit odhad pot¯eby zastaviteln˝ch ploch pro bydlení
vypl˝vající z nechtÏného souûití (pro vytvo¯ení podmínek pro mladé rodiny mající zájem si postavit
samostatné bydlení v obci) a zohledÚuje moûn˝ p¯ír˘stek obyvatel vlivem p¯istÏhování. Územní plán
provÏ¯il jednotlivé zámÏry s ohledem na poûadavky obce na zmÏny v území a s ohledem specifické místní
podmínky.
Stávající plochy pro bydlení:
plochy smíöené obytné
12,6 ha/269 obyvatel
plochy smíöené obytné a zahrady 18,6 ha/269 obyvatel

cca 470 m2 na obyvatele
cca 690 m2 na obyvatele

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p¯estavby:
plochy obytné a smíöené obytné 2,80 ha
odhadovan˝ poËet obyvatel pro lokality Z1-3, Z5, Z7, P1-P7 Ëiní 95 obyvatel, tedy cca 295 m2 na obyvatele
Navrûen˝ v˝voj p¯edstavuje co do plochy vymezen˝ch lokalit nár˘st ploch urËen˝ch pro bydlení o
cca 2,8 ha (s moûn˝ch odhadovan˝m umístÏním cca 27 rodinn˝ch dom˘), coû Ëiní 22 % stávajících ploch
pro bydlení.
Nabídka ploch pro v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ zohledÚuje i moûnou budoucí nedostupnost Ëásti
vymezen˝ch ploch z hlediska majetkov˝ch vztah˘. Z tohoto d˘vodu není moûné hodnotit uvedené
souhrnné hodnoty nár˘stu ploch pro bydlení a nár˘stu obyvatel jako reáln˝ v˝hled, ale jako limitu pro
návrh infrastruktury.
Co se t˝ká zajiötÏní obËanské vybavenosti - ve¯ejn˝ch sluûeb (mate¯ská ökolka, ökola,
zdravotnické sluûby apod.), tyto nejsou v obci vzhledem k její velikosti zajiötÏny, ani se jejich z¯ízení
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nep¯edpokládá. V rámci ploch smíöen˝ch obytn˝ch vöak mohou b˝t umístÏny.
Pro rozvoj v˝stavby rodinn˝ch dom˘ není v ÚP zakotvena etapizace. P¯eváûná vÏtöina návrhov˝ch
ploch jsou drobné plochy do velikosti 0,5 ha. VÏtöí návrhové plochy jsou p¯edevöím plochy Z5 a Z7,
u kter˝ch bude úËelné vyuûití plochy (její postupné zastavování) zajiötÏno organizaËnÏ a ekonomicky pozemky vlastní obec, jejímû zájmem je minimalizace náklad˘ na v˝stavbu a údrûbu infrastruktury.
P¯ehled navrûen˝ch lokalit pro bydlení:
poËet parcel
uvaûováno
plocha
pro RD
RD

obyvatel
(odhad)

Z1

3

3

11

Z2 +P3+P4
Z3+P2
Z5

2
2
5

2
2
5

7
7
18

Z7
P1

7
3

7
3

25
11

P5
P6

3
1

3
1

11
4

1
27

1
27

4
95

P7
celkem

7)

Zpráva o vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území obsahující základní informace o
v˝sledcích tohoto vyhodnocení vËetnÏ v˝sledk˘ vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Vliv na stav a v˝voj hodnot ¯eöeného území
Vliv na hospodá¯sk˝ rozvoj území
Vliv na soudrûnost spoleËenství obyvatel
vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území

Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní. Poûadavky na vyhodnocení vliv˘ na
udrûiteln˝ rozvoj území nejsou p¯edbÏûnÏ stanoveny (viz Zadání, odstavec M).
Vliv na stav a v˝voj hodnot ¯eöeného území
Koncepce územního plánu jsou zamÏ¯eny na zmírnÏní a ostranÏní znám˝ch hrozeb pro trvale
udrûiteln˝ rozvoj území, které omezují rozvoj obce (vymezené zastavitelné plochy jiû nedostaËují
pot¯ebám, omezení rozvoje vzhledem k ochranÏ ZPF, chybÏjící kanalizace a »OV).
Koncepce obsaûené v ÚP Pavlovice u Kojetína jsou zamÏ¯eny na ochranu hlavních hodnot území.
Pat¯í k nim krajinné a urbanisticko-architektonické hodnoty:
malebná urbanistická kompozice Pavlovic (p˘dorys, hmotové uspo¯ádání v terénním reliéfu),
dv˘r v UnËicích,
linie horizontu obce Pavlovice s dominantou kostela,
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním
funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch
p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s p¯ípustn˝mi
zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi). »lenÏní blok˘ zemÏdÏlské p˘dy vËetnÏ situování sítÏ polních cest a liniové
zelenÏ bylo navrûeno v komplexních pozemkov˝ch úpravách.
Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability v souladu s proveden˝mi
komplexními pozemkov˝mi úpravami. V rámci lokálního ÚSES jsou navrûená biocentra a biokoridory
vymezeny p¯eváûnÏ jako urËené k zaloûení (p¯eváûnÏ b¯ehové porosty a krajinná zeleÚ sledující vodní toky
a plochy).
ÚP Pavlovice u Kojetína je v oblasti koncepcí rozvoje dopravní a technické infrastruktury zamÏ¯en
na ochranu stávajících tras a sítí. Koncepce obsluhy vlastního sídla se vlivem navrûeného rozvoje nebude
mÏnit, s v˝jimkou nového dopravního napojení navrûen˝ch ploch bydlení ve v˝chodní Ëásti Pavlovic;
navrhující se rovnÏû dílËí opat¯ení na silnicích II. a III. t¯ídy. Návrhem jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro
rozvoj technické a dopravní obsluhy vymezen˝ch zastaviteln˝ch a p¯estavbov˝ch ploch. Koncepce likvidace
splaökov˝ch vod p¯edpokládá v˝stavbu nové stokové sítÏ splaökové kanalizace a v˝stavbu Ëistíren
odpadních vod.
Vliv na hospodá¯sk˝ rozvoj území
Návrhem funkËního ËlenÏní území, které vymezuje ve stávajících Ëástech zastavÏného území
rozsáhlé plochy smíöen˝ch obytn˝ch území a vymezuje stávající plochy pro v˝robu, jsou vytvo¯eny dobré
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p¯edpoklady pro umísùování za¯ízení obËanského vybavení a neruöící v˝roby.
Vliv na soudrûnost spoleËenství obyvatel
Koncepce rozvoje sídla je zamÏ¯ená na stabilizaci a rozvoj obytné funkce sídla.
8)

Stanovisko krajského ú¯adu podle § 50 odst. 5 (vËetnÏ sdÏlení jak bylo stanovisko podle
§ 50 odst. 5 zohlednÏno, s uvedením závaûn˝ch d˘vod˘, pokud nÏkteré poûadavky nebo
podmínky zohlednÏny nebyly)

V pr˘bÏhu projednávání zadání ÚP Pavlovice u Kojetína nebyl vznesen poûadavek na
vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území ani poûadavek na vyhodnocení vliv˘ navrûeného ¯eöení na
ûivotní prost¯edí.

9)

Rozhodnutí o námitkách a jejich od˘vodnÏní
K návrhu územního plánu nebyly uplatnÏny námitky.

Vyhodnocení p¯ipomínek
K návrhu územního plánu nebyly v rámci ¯ízení o územním plánu uplatnÏny p¯ipomínky.

10)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R a vyhodnocení souladu s poûadavky
vypl˝vajícími z ÚPD vydané Olomouck˝m krajem jsou obsahem kapitoly 2.

-

10.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP ProstÏjov
(vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k rozboru udrûitelného rozvoje území)
ÚAP ORP ProstÏjov stanovují povinnost respektovat limity vyuûití území.
K ¯eöení v ÚPD je navrûeno:
ZF03 Velmi nízká ekologická stabilita území, vysoká praönost a öpatná kvalita podzemních
i povrchov˝ch vod - podpo¯it fragmentaci krajiny ochranou stávající zelenÏ a návrhem systému
krajinné zelenÏ, urychlit rekonstrukci kanalizace a v˝stavbu »OV
ZF04 Zastavitelná plocha zasahuje do p˘d I. stupnÏ ochrany ZPF - vyhodnotit úËelnost
navrûen˝ch ploch, p¯ípadnÏ d˘slednÏ od˘vodnit jejich návrh
HF20 PlnÏ nevyuûívan˝ areál JZD - vyhodnotit stávající vyuûití a p¯ízb˘sobit, vymezení novÏ
zastaviteln˝ch ploch pro podnikatelské aktivity
SF03 Vyuûití poûární nádrûe k rekreaËním úËel˘m - provÏ¯it moûnosti sportovnÏrekreaËního
vyuûití nádrûe a blízkého okolí
SF04 Rekultivace UnËického rybníka - provÏ¯it moûnosti rekultivace rybníka za úËelem
podpo¯ení p¯írodnÏ rekreaËní funkce a dotvo¯ení centrálního ve¯ejného prostranství UnËic

Vyhodnocení - známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové
Ëásti od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ p¯izp˘soben. Poûadavky
ÚAP ORP ProstÏjov k ¯eöení v ÚPD jsou v ÚP Pavlovice u Kojetína p¯eváûnÏ splnÏny:
-

ZF03 Velmi nízká ekologická stabilita území, vysoká praönost a öpatná kvalita podzemních
i povrchov˝ch vod
poûadavek je v ÚP Pavlovice u Kojetína splnÏn zapracováním komplexních pozemkov˝ch
úprav, které ¯eöí tyto úkoly zmenöením nep¯imÏ¯enÏ velk˝ch p˘dních blok˘ a návrhem ÚSES
vËetnÏ interakËních prvk˘ s cílem omezit erozi, zv˝öit ekologickou stabilitu, a dále ochranou
existující krajinné zelenÏ vymezením ploch smíöen˝ch nezastaveného území - krajinná zeleÚ
(NX), návrhem podmínek pro vyuûití ploch a dále zapracováním projektu splaökové kanalizace
vË. v˝stavby »OV.
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-

ZF04 Zastavitelná plocha zasahuje do p˘d I. stupnÏ ochrany ZPF
Z celkového, v územním plánu navrûeného záboru ZPF o velikosti 5,63 ha je navrûen zábor p˘d
v I. stupni ochrany ZPF o velikosti 578 m2 pro plochy smíöené obytné-venkovské (zastavitelná
plocha Z7) a 0,355 ha pro dopravní infrastrukturu - úpravy tras silnic II. a III. t¯ídy. PodrobnÏji
viz. Ëást 15.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF.

-

HF20 PlnÏ nevyuûívan˝ areál JZD
S ohledem na podvyuûití areálu zemÏdÏlské farmy a rovnÏû s ohledem na neexistenci ûádostí
na vymezení nov˝ch ploch v˝roby a skladování se v územním plánu nevymezují nové plochy
plochy v˝roby a skladování a smíöené v˝robní plochy; cílem je vyuûít hospodárnÏ existující
nabídku ploch v areálu zemÏdÏlské farmy.

-

SF03 Vyuûití poûární nádrûe k rekreaËním úËel˘m
Nádrû nem˘ûe b˝t s ohledem na své urËení vyuûita k rekreaËním úËel˘m. Navrhuje se z¯ízení
nové vodní nádrûe v blízkosti hasiËské zbrojnice (plocha opat¯ení K11).

-

SF04 Rekultivace UnËického rybníka
ÚP vymezuje plochy u UnËického rybníka pro vyuûití plochy zelenÏ - na verejn˝ch prostranstvích
(ZV) s cílem vyuûít centrální ve¯ejnou plochu v UnËicích pro rekreaËní úËely v souladu s nynÏjöím
charakterem vyuûití. Rekultivaci rybníka je t¯eba ¯eöit dokumentací podrobnÏjöího stupnÏ.

Pro udrûiteln˝ rozvoj území ORP ProstÏjov jsou z hlediska územního plánování stanoveny tato
doporuËení t˝kající se celého území SO ORP ProstÏjov (Ruru 2009):
Podporovat posilování retenËní schopnosti území, dbát na nenaruöení povrchov˝ch a
podzemních zdroj˘ vody a prameniöù minerálních a léËiv˝ch vod a podporovat jejich hospodárné
vyuûívání.
P¯ispívat k prevenci a sniţování zneËiöùování povrchov˝ch a podzemních vod v d˘sledku
zemÏdÏlské a pr˘myslové Ëinnosti.
V regionu vytipovat a vymezit vhodnou plochu (plochy) pro umístÏní za¯ízení pro kompostování
biomasy (a p¯ípadnÏ i bioplynové stanice) s ohledem na hygienické poţadavky. (nutno ¯eöit
s ohledem na ostatní obce).
Na úrovni ÚPD obcí, zvláötÏ obcí bez realizovaného obchvatu, provÏ¯it pot¯eby a stabilizovat
návrh ¯eöení na odstranÏní bodov˝ch dopravních závad a negativních vliv˘ z provozu silniËní
motorové dopravy.
Vzhledem k nízkému podílu lesních pozemk˘ u vÏtöiny obcí zajistit v nich p¯i plánování zámÏr˘
jejich ochranu. V lesních porostech zvyöovat podíl listnat˝ch d¯evin, neboù smrkové porosty jsou
více ohroûované vÏtrem, hmyzem, poökozením imisemi a hnilobou.
P¯i tvorbÏ územnÏ plánovací dokumentace minimalizovat zábory ZPF a zejména zemÏdÏlské
p˘dy s vysok˝m stupnÏm ochrany nebo vysokou bonitou. Vyuûívat ploch, které jsou jiû vyjmuty
ze zemÏdÏlského p˘dního fondu. P¯i doËasn˝ch záborech p˘d je t¯eba co nejménÏ ztÏţovat
obhospoda¯ování ZPF a po ukonËení stavby nebo jiné nezemÏdÏlské Ëinnosti rychle provést
úpravu Ëi rekultivaci dotËené p˘dy.
Ke zlepöení dostupnosti a zkvalitnÏní silniËní sítÏ je t¯eba vymezit v rámci územních plán˘
jednotliv˝ch obcí vhodné plochy pro budování nov˝ch, p¯ípadnÏ rozöí¯ení stávajících ploch pro
odstavná stání a garáûe.
Napomoci bytové v˝stavbÏ rozöí¯ením a vymezením nov˝ch ploch pro bytovou v˝stavbu,
zavedení inûen˝rsk˝ch sítí, zajiötÏní technické vybavenosti obcí.
Budování nov˝ch cyklistick˝ch stezek, vymezení nov˝ch ploch pro ubytovací a stravovací za¯ízení.
Vymezení ploch pro nové sportovnÏ-rekreaËní a volnoËasové objekty Ëi areály, pop¯. rozöí¯ení
stávajících.
Vyhodnocení - vöechny uvedené po¯adavky jsou v ÚP Pavlovice u Kojetína ¯eöeny a p¯imÏ¯enÏ
místním podmínkám splnÏny.
10.2) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z hlediska navrûen˝ch koncepcí nevypl˝vají poûadavky na koordinaci a zapracování do ÚPD
sousedních obcí. V územním plánu je provedena koordinace s aktuálním stavem ÚSES sousedících
správních území (v˝hradnÏ lokální prvky ÚSES), p¯i zpracování nové ÚPD nebo zmÏnách ÚP sousedních
obcí je nutné návaznosti lokálních biokoridor˘ dodrûet.
Nejsou dalöí poûadavky na koordinaci.
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11)

Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ zadání

Usnesením Ë. 34/2018-2022 Zastupitelstva obce Pavlovice u Kojetína, konaného dne
17. 1. 2019, bylo schváleno Zadání územního plánu Pavlovice u Kojetína.
Poûadavky vypl˝vající ze Zadání, doplnÏného o uplatnÏné poûadavky dotËen˝ch orgán˘ a
p¯ipomínky s návrhem na jejich ¯eöení jsou v ÚP Pavlovice u Kojetína dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi
respektovány. V zadání ÚP nebyly stanoveny situace, které by vyûadovaly rozhodnutí o v˝bÏru jedné
varianty nebo alternativy ¯eöení.
Návrh byl doplnÏn o známé poûadavky obce, vlastník˘ nemovitostí a dalöích organizací sdÏlené
projektantovi v pr˘bÏhu zpracování návrhu územního plánu, p¯edevöím se jedná o zapracování zámÏru
z¯ízení rybníka za poûární nádrûí (plocha opat¯ení K11).
Poûadavky na rozvoj území obce
Rozsah poûadovan˝ch ploch byl provÏ¯en a p¯ípadnÏ upraven vzhledem k místním podmínkám,
potenciálu rozvoje sídla a urbanistické koncepci:
zastavitelné plochy pro bydlení, obËanskou a technickou infrastrukturu jsou navrûeny v souladu
se zámÏry na provedení zmÏn (viz schema zámÏr˘ na provedení zmÏn v území, Pr˘zkumy a
rozbory, 2017) v plném rozsahu; plochy pro bydlení vyznaËené jako zastavitelné v p¯edchozím
UP jsou p¯evzaty do návrhu ÚP (plochy p¯estavby P5 a P7)
p¯evaûující typ bydlení v rodinn˝ch domech se zahradou je chránÏn; v plochách smíöen˝ch
obytn˝ch se p¯ipouötí neruöící v˝roba vË. zemÏdÏlské a chov zví¯at za podmínek nesniûování
kvality obytného prost¯edí; v podmínkách funkËního vyuûití ploch se stanovují podmínky pro
ochranu obytné zástavby p¯ed negativními vlivy,
nové plochy pro v˝robu nebyly vymezeny, prioritou koncepce je intenzifikace vyuûití areálu
zemÏdÏlské farmy,
ÚP obsahuje návrh drobné zastavitelné plochy v 'Hájku' Z6 pro komunitní obËanskou vybavenost
(komunitní sálek, tanËírna apod.). Vyuûití poûární nádrûe pro rekreaci nebylo vyhodnoceno jako
proveditelné vzhledem k funkci nádrûe, ÚP vöak obsahuje návrh plochy K11 pro z¯ízení menöího
rybníka v blízkosti hasiËské zbrojnice; plochy pro individuální rekreaci nejsou vymezeny;
-

-

Poûadavky na ploöné a prostorové uspo¯ádání území
návrh splÚuje poûadavky stavebního zákona a vyhl. 501/2006 Sb. platném znÏní,
z ploch vyjmenovan˝ch v Zadání nebyly vymezeny plochy v˝roby a skladování (v území neexistují
a nenavrhují se plochy s p¯evaûujícím vyuûitím pro obecnou v˝robu a skladování, byla vymezena
plocha v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)), plochy rekreace (v území neexistují a
nenavrhují se plochy s p¯evaûujícím vyuûitím pro rekreaci)
Poûadavky na dopravní infrastrukturu a dalöí poûadavky na ¯eöení
Poûadavky jsou splnÏny. Návrh vytvá¯í p¯edpoklady pro ¯eöení dopravních závad vymezením
koridor˘ a ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb pro úpravy komunikací II. a III. t¯ídy. Dopravní obsluûnost
nové zástavby je návrhem zajiötÏna.
Pr˘stupnost území vËetnÏ zajiötÏní p¯ístupu k polní trati a k pozemk˘m urËen˝m k plnÏní funkce
lesa je zajiötÏna zapracováním komplexních pozemkov˝ch úprav. Cyklostezky jsou respektovány.
Návrhy obsaûené v Územní studii krajiny SO ORP ProstÏjov byly zapracovány v p¯imÏ¯ené mí¯e,
p¯i respektování schválen˝ch pozemkov˝ch úprav.
DoplnÏní chybÏjících chodník˘ a pÏöích tras bylo provÏ¯eno, v ÚP je navrûena koncepce jejich
doplnÏní.
Bylo odbornÏ provÏ¯eno umístÏní toËny v prostoru p¯ed dvorem v UnËicích. Prostorové podmínky
neumoûÚují provedení toËny a autobusové zastávky v souladu s p¯edpisy, smyËka by dále mÏla
negativní vliv na architektonickou podobu centrálního ve¯ejného prostoru sídla. ObratiötÏ
s moûností odstavu autobus˘ je proto navrûeno u severního okraje zastavÏného území UnËic.
Technická infrastruktura
Poûadavky Zadání jsou splnÏny.
ObËanské vybavení, Ve¯ejná prostranství
Poûadavky Zadání jsou splnÏny.

-

Poûadavky na koncepci uspo¯ádání krajiny a ochranu p¯írodních hodnot v území
Poûadavky jsou v p¯eváûnÏ splnÏny zapracováním komplexních pozemkov˝ch úprav vËetnÏ ÚSES.
Návrhy obsaûené v Územní studii krajiny SO ORP ProstÏjov byly zapracovány v p¯imÏ¯ené mí¯e,
p¯i respektování schválen˝ch pozemkov˝ch úprav.
ÚSES je v ÚP zapracován v podobÏ projednané a schválené v rámci komplexních pozemkov˝ch
úprav.
Poûadavky na provÏ¯ení podnÏt˘ vlastník˘ pozemk˘ - obec a zpracovatel ÚP poûadavky
neevidují.
Poûadavky ZF03 a ZF04 z ÚAP byly ¯eöeny viz bod 10.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky
vypl˝vajícími z ÚAP ORP ProstÏjov .
Ostatní poûadavky jsou splnÏny.
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Poûadavky na provÏ¯ení ploch, v nichû je vhodné vylouËit umísùování staveb, za¯ízení a jin˝ch
opat¯ení pro úËely uvedené v § 18, odstavec 5 stavebního zákona
Nebyly shledány d˘vody pro vymezení ploch dle § 18, odstavec 5 stavebního zákona.
Poûadavky na vymezení ploch a koridor˘ územních rezerv a stanovení moûného budoucího
vyuûití, vËetnÏ podmínek pro jeho provÏ¯ení
S ohledem na hospodárné vyuûití ve¯ejné infrastruktury budované pro plochu Z5 je navrûena
plocha územní rezervy R1.
Poûadavky na vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení a asanací, pro
které bude moûné uplatni vyvlastnÏní a p¯edkupní právo
Poûadavek je splnÏn - ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení, pro které bude
moûné uplatnit vyvlastnÏní, jsou navrûeny. Ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení, pro
které lze uplatnit p¯edkupní právo, nejsou v územním plánu Pavlovice u Kojetína vymezeny.
Poûadavky na vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch bude rozhodování o zmÏnách v území
podmínÏno vydáním regulaËního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav¯ením dohody o
parcelaci
Plochy a koridory nejsou v územmním plánu vzhledem k jednoduchosti funkËního a
prostorového ¯eöení a vzhledem k funkËním majetkov˝m vztah˘m navrûeny.
Poûadavky na zpracování variant ¯eöení
Poûadavky nebyly stanoveny.
Poûadavky na uspo¯ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo¯ádání obsahu jeho
od˘vodnÏní
V souladu s p¯ílohou Ëís. 7 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb.
jsou v˝kresy technické infrastruktury z d˘vodu zjednoduöení dokumentace slouËeny,
návrh dopravní infrastruktury je z d˘vodu srozumitelnosti a p¯ehlednosti návrhu obsaûen
v hlavním v˝kresu.
Ostatní poûadavky jsou splnÏny.
Pro vöechny navrhované plochy je navrûeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a
návrhem jsou rovnÏû respektovány hodnoty v území a limity vyuûití území. Územní plán nezahrnuje
ne¯eöené v˝znamné st¯ety Ëi problémy v území.
Z v˝öe uvedeného lze konstatovat, ûe Zadání územního plánu Pavlovice u Kojetína bylo splnÏno.

12)

V˝Ëet záleûitostí nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v ZÚR

Záleûitosti nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1
stavebního zákona), nejsou ÚP Pavlovice u Kojetína vymezeny.

13)

komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení
13.1) Základní údaje o ¯eöeném území

ÿeöené území leûí na jiûním okraji Olomouckého kraje, v jiûní Ëásti okresu ProstÏjov; p¯iléhá
k hranici Zlínského kraje. Krajské mÏsto je vzdáleno 45 km. Nejbliûöími spádov˝mi obcemi s vyööí
obËanskou vybaveností jsou ProstÏjov (vzdálenost 22 km), Vyökov (vzdálenost 21 km) a KromÏ¯íû
(19 km). Poloha je z hlediska územnÏ-správního ËlenÏní (nikoliv vöak geograficky) pomÏrnÏ izolovaná.
Správním územím obce prochází v severojiûním smÏru silnice II. t¯ídy Ë. 433 ProstÏjov –
Morkovice-Slíûany s napojením na dálnici D1 severnÏ od hranice správního území obce. ZastavÏné území
obce Pavlovice u Kojetína je z napojeno silnicí III/43030, která dále napojuje obec D¯ínov a pokraËuje aû
k silnici II/428 (Drysice, D46 – KromÏ¯íû). Druhou komunikací, která napojuje Pavlovice u Kojetína i místní
Ëást UnËice na silnici II/433, je silnice III/430 35. Kvalitní silniËní napojení na regionální centra do jisté
míry eliminuje nev˝hodnou polohu obce u hranic t¯í kraj˘.
ZastavÏné území plní p¯edevöím obytnou funkci vËetnÏ za¯ízení obËanské vybavenosti, p¯ítomná
je i zemÏdÏlská v˝roba.
Velkoploöné a intenzivní zemÏdÏlské hospoda¯ení na orné p˘dÏ je charakteristické pro vyuûití
otev¯ené zemÏdÏlské krajiny s velmi nízkou ekologickou stabilitou obklopující sídlo. V ¯eöeném území
pramení toky Pavl˘vka a Mo¯ick˝ potok.
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Úhrnné hodnoty druh˘ pozemk˘
katastrální území
zemÏdÏlská p˘da:
lesní p˘da:
vodní plochy:
zbo¯eniötÏ
zastavÏné plochy:
ostatní plochy:
celkem:

(údaje v ha)
Pavlovice u Kojetína
486,9654
0,6442
2,2102
0,3577
6,7627
24,8385
521,7787

Sousední územní obvody
obec
Tiötín
Mo¯ice
Vrchoslavice
VitËice
Srbce
D¯ínov
Uh¯ice

katastrální území
Tiötín
Mo¯ice
Vrchoslavice
VitËice na MoravÏ
Srbce na MoravÏ
D¯ínov u KromÏ¯íûe
Uh¯ice u KromÏ¯íûe

P¯ísluönost k vybran˝m ú¯ad˘m státní správy
PovÏ¯en˝ obecní ú¯ad:
Obec s rozöí¯enou p˘sobností:
Stavební ú¯ad:
Matrika:

POÚ/ORP
NÏmËice nad H. /ProstÏjov
NÏmËice nad H. /ProstÏjov
NÏmËice nad H. /ProstÏjov
NÏmËice nad H. /ProstÏjov
NÏmËice nad H. /ProstÏjov
Morkovice-Slíûany / KromÏ¯íû
Morkovice-Slíûany / KromÏ¯íû

kraj
Olomouck˝
Olomouck˝
Olomouck˝
Olomouck˝
Olomouck˝
Zlínsk˝
Zlínsk˝

NÏmËice nad Hanou
ProstÏjov
MÏstsk˝ ú¯ad NÏmËice nad Hanou - Stavební
ú¯ad
MÏstsk˝ ú¯ad NÏmËice nad Hanou - Matrika

ÚËast ve sdruûení obcí
Obec Pavlovice u Kojetína je Ëlenem Mikroregionu NÏmËicko, Ëlenem svazku obcí DSO Hanáck˝
venkov a Ëlenem MAS Hanáck˝ venkov, z.s..

13.2) Obyvatelstvo
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do t¯í základních etap s mezníky v obou svÏtov˝ch
válkách. PopulaËní vrchol leûí v období zaËátku I. republiky, po II. sv. válce nastává strm˝ pokles poËtu
obyvatel, kter˝ se dosud nezastavil a populace dnes Ëiní pouze 40% z období p¯ed sto lety.
rok

místní Ëást Ëást Pavlovice u Kojetína
1869
1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
339
388 386 381 437 456 408 319 325 287 242 217 224
2011
187

rok

místní Ëást UnËice
1869
1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
155
160 156 192 191 196 203 135 144 140 110 112 85
2011
97
Údaje za rok 2016
PoËet obyvatel
PoËet obyvatel ve vÏku 0-14 let
PoËet obyvatel ve vÏku 15-64 let
PoËet obyvatel ve vÏku 65 a více let
Pr˘mÏrn˝ vÏk
Narození
Zem¯elí
P¯istÏhovalí
VystÏhovalí
P¯ír˘stek/úbytek p¯irozen˝
P¯ír˘stek/úbytek migraËní
Celkov˝ p¯ír˘stek/úbytek

celkem
263
36
179
48
43,3
4
6
11
13
-2
-2
-4

muûi
130
15
94
21
42,6

ûeny
133
21
85
27
44,0
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Návrhová velikost
SouËasn˝ poËet obyvatel (k 1.1.2019):
poËet obyvatel v zastaviteln˝ch plochách
a plochách pestavby (odhad nár˘st max. 27RD)
návrhová velikost

269
95
364 obyvatel

13.3) Stavební a bytov˝ fond
V obci byly provedeny pr˘zkumy zachycující aktuální stav objekt˘, co se t˝Ëe jejich funkËního
vyuûití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr˘zkumy byly vyuûity zejména pro stanovení
zastavÏného území obce a dále pak jako podklad pro urËení p¯evaûujícího funkËního vyuûití území a
ploch.
ObecnÏ lze konstatovat, ûe technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti
i v˝roby je velmi dobr˝. Stavební fond p¯evaûuje mladöí 50ti let.
Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle objem domovního fondu velmi mírnÏ roste a jeho
vyuûívání stagnuje.

rok

místní Ëást Ëást Pavlovice u Kojetína
1869
1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
60
77
83
88
95
95
104 101 132 84
84
83
96
2011
92

rok

místní Ëást UnËice
1869
1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
32
34
37
36
33
33
43
46
37
34
38
38
2011
38
Domovní a bytov˝ fond k roku 2011:
PoËet dom˘ celkem
PoËet obydlen˝ch dom˘
PoËet obydlen˝ch dom˘ - rodinné domy
PoËet obydlen˝ch dom˘ - bytové domy
PoËet dom˘ - ostatní budovy
PoËet obydlen˝ch byt˘
PoËet neobydlen˝ch dom˘
PoËet neobydlen˝ch dom˘ slouûících rekreaci
PoËet neobydlen˝ch dom˘ s byty
PoËet byt˘ v neobydlen˝ch domech

130
98
98
0
2
108
32
19
32
32

Rodinné domy podle doby v˝stavby (2011):
podíl postaven˝ch do roku 1919 (%)
podíl postaven˝ch mezi roky 1920- 1970 (%)
podíl postaven˝ch mezi roky 1971 - 1980 (%)
podíl postaven˝ch mezi roky 1981 - 1990 (%)
podíl postaven˝ch mezi roky 1991 - 2000 (%)
podíl postaven˝ch mezi roky 2001 - 2011 (%)
pr˘mÏrné stá¯í obydlen˝ch dom˘

10
40
18
11
9
8
48,7

Domovní a bytov˝ fond k 07/2017:
PoËet rodinn˝ch dom˘
PoËet bytov˝ch dom˘

131
1
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13.4) Ekonomická základna
Ekonomická aktivita obyvatel 2011
ekonomicky aktivní
z toho:
zamÏstnaní
pracující d˘chodci
ûeny na MD
nezamÏstnaní
Ekonomicky neaktivní
Ekonomicky neaktivní - ûáci, studenti, uËni

134 osob (47,2 %)
109 osob
2 osob
2 osoby
25 osob
140
46

P¯evaûuje vyjíûÔka za prací. NejvÏtöí Ëást pracujících je zamÏstnána v pr˘myslu (30 %). Dále je
zastoupena zamÏstnanost v zemÏdÏlství, lesnictví a rybolovu (13 %), velkoobchod a maloobchod; opravy
a údrûba motorov˝ch vozidel (10%), ve stavebnictví (9 %), zdravotní a sociální péËe (7%).
V˝roba
Ucelenou plochu v˝roby tvo¯í areál zemÏdÏlské farmy (AGRISPOL, Mo¯ice) na západním okraji
intravilánu Pavlovic. Ostatní provozy jsou souËástí smíöené zástavby.
ZemÏdÏlské obchodní druûstvo AGRISPOL, Mo¯ice, farma Pavlovice u Kojetína - 14 zamÏstnanc˘,
rostlinná v˝roba na cca 350 ha, ûivoËiöná v˝roba je v souËasnosti ukonËená a neplánuje se její
obnova, mechanizaËní dílna)
Jan Novotn˝ - zemÏdÏlská farma
-

Obchod, sluûby nev˝robního charakteru a drobná v˝roba
KupËík & KupËíková s.r.o. - kominictví (cca 2 zamÏstnanci)
JK revize s.r.o. - montáû, opravy, revize a zkouöky elektrick˝ch za¯ízení

13.5) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Pavlovice u Kojetína)
ad a) vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území v k.ú. Pavlovice u Kojetína bylo p¯ed zpracováním ÚP stanoveno p¯edchozí
platnou ÚPD ÚPNSÚ Mo¯ice (schválen˝ usnesením Ë. 1 ze dne 24. 2.1999 obecního zastupitelstva v
Mo¯icích). Schválené zmÏny Ë. 01 a Ë. 02 ÚPNSÚ Mo¯ice se vymezení zastavÏného území v k.ú. Pavlovic
u Kojetína nedotkly.
Územním plánem je zastavÏné území aktualizováno v rozsahu celého správního území obce
Pavlovice u Kojetína.

ad b.3) Ochrana hodnot území
kulturnÏ-historické hodnoty
Historick˝ v˝voj, první písmená zmínka:
Pavlovice jsou v písemn˝ch pramenech uvádÏny poprvé v r. 1329 v p¯ídomku vladyky Mikuláöe
z Pavlovic. 1481 - 1554 drûeli Pavlovice a pustou ves UnËice vladykové ze Zást¯izl jako souËást Mo¯ického
panství, jehoû souËástí z˘staly Pavlovice aû do zániku patrimoniální správy v r.1848. UnËice jsou
p¯ipomínané jiû v r. 1141, ves ve 2. pol. 15. stol. zanikla. 1671 se zde p¯ipomíná panská ovËírna náleûící
k Mo¯ic˘m. Dv˘r UnËice Vs Mo¯ice (198 ha) byl za 1. poz. reformy (1785) rozparcelován a na jeho místÏ
vznikla stejnojmenná osada. P¯i dvo¯e v UnËicích byl velk˝ sklep na víno, kter˝ zanikl v l. 1865-70. Zaniklá
ves Lhotka (mezi VitËicemi a Pavlovicemi) se p¯ipomíná 1406, 1565 pustá.
Pavlovice u Kojetína, nÏm. Pawlowitz bei Kojetein, Ëást UnËice, nÏm. Untschitz. TémÏ¯ v˝hradnÏ
Ëeská obec, v r. 1834 279 obyvatel a 54 dom˘, v r. 1854 425 obyvatel, v r. 1869 494 obyvatel a 92 dom˘,
v r. 1880 548 obyvatel a 111 dom˘, v r. 1900 573 obyvatel a 124 dom˘, v r. 1910 628 obyvatel a 128
dom˘, v r. 1921 652 obyvatel a 128 dom˘.
Farní kostel sv. Ond¯eje v Pavlovicích pochází z r. 1727, fara zanikla za 30leté války, 1784
obnovena. První uËitel od r. 1806, od r. 1841 ökola v Ë.p. 55., od 1881 ökola dvout¯ídní. VyspÏlá
zemÏdÏlská obec. R. 1900: hospodá¯ská p˘da 506 ha (pole 476, louky 16, zahr. 9, pastv. 5); konÏ 29,
skot 397, brav 193 ks. Ml˝n (1911, 1939), soustruûnictví perletÏ (1911, 1924). Záloûny (1. od 1882,
2 - 1890, 1 - 1924, 1 - 1939). Konzum (1935,1939). Poöta (1900), kino (1930).
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Archeologické nálezy
Území obce Pavlovice u Kojetína je územím se star˝m sídelním osídlením a místem na nÏmû lze
oprávnÏnÏ p¯edpokládat archeologické nálezy, proto je nutno dodrûet ust. § 22 a 23 zák. Ë. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péËi, v platném znÏní.
Jako archeologická naleziötÏ jsou vymezeny (na vöechny typy území s archeologick˝mi nálezy
mimo UAN IV se vztahuje povinnost vypl˝vající z § 21-24 zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi
v platném znÏní):
24-42-09/5 UnËice - obec, kategorie UAN II.
Poznámka: První zmínka jiû k r. 1131 jako kapitulní zboûí, od r. 1317 vystupují jako biskupské
léno. V r. 1547 jsou oznaËovány jako pusté a byly propuötÏny z léna. Ves byla obnovena v r. 1785
parcelací dvora. Dnes souËást Pavlovic.
24-42-09/6 Pavlovice u Kojetína - Meziho¯í, kategorie UAN I.
Poznámka: Poh¯ebiötÏ KLPP. VÏtrn˝ ml˝n z I.pol. 19. stol.
24-42-09/7 Pavlovice u Kojetína - obec, kategorie UAN II.
Poznámka: První zmínka se objevuje k r. 1329. V 15 a 16. století náleûely vladyk˘m ze Zást¯izl.
Ves s farním kostelem sv. Ond¯eje. Fara zanikla za 30. leté války a byla obnovena r. 1784.
24-42-09/8 Pavlovice u Kojetína - Lhotka, kategorie UAN I.
Poznámka: Zaniklá st¯edovÏká osada. P¯ipomíná se k roku 1408 a v r. 1565 je jiû pustá.
St¯edovÏk˝ materiál uloûen˝ v VMO s nejvÏtöí pravdÏpúodobností pochází z této lokality.
ostatní plocha katastrálního území - kategorie UAN III.
Kulturní památky
V ¯eöeném území jsou do Úst¯edního seznamu kulturních památek zapsány (dle zákona
Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
kostel sv. Ond¯eje, Ë. rejst¯íku ÚSKP: 45589/7-5681, umístÏní: na návröí v jiûní Ëásti obce
Pavlovice, parcely Ë. st. 20, 896/6, popis: Barokní areál kostela sv. Ond¯eje, situovan˝ na návröí
v jiûní Ëásti obce, je tvo¯en architekturou vlastního kostela z roku 1727, sochou sv. Ond¯eje
z 2. t¯etiny 18. století a ohradní zdí se dvÏma kaplemi z 2. t¯etiny 18. století.
socha sv. Frantiöka z Assisi, Ë. rejst¯íku ÚSKP: 18564/7-5683, umístÏní: Pavlovice, parcela Ë. st.
166/1 (p¯ed Ëp. 109, u silnice smÏr Mo¯ice), popis: v˝tvarnÏ zajímavá barokní práce z poloviny
18. stol.
zvonice, Ë. rejst¯íku ÚSKP: 29403/7-5816, umístÏní: UnËice, parcela Ë. 897/1 (náves), popis:
hodnotná drobná sakrální architektura z poloviny 19. století.
Ochrana tradiËních urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot
Urbanistickou (a historickou) hodnotu má celá dochovalá historická urbanistická struktura
návesní vsi s dominantou kostela uplatÚujícího se v siluetÏ obce (Pavlovice) i dv˘r a historická struktura
¯ádkové vsi (UnËice).
Hodnotná je krajinná kompozice sídla Pavlovice skrytého v terénním zá¯ezu s ËásteËnÏ
vystupující dominantou kostela do polootev¯eného krajinného rámce.
P¯i p¯estavbách objekt˘ ve staröí zástavbÏ musí b˝t respektováno tradiËní hmotové ¯eöení
vesnick˝ch dom˘, jejich poloha v˘Ëi ve¯ejné komunikaci apod.
Architektonicky v˝znamné stavby, objekty drobné architektury, stavební dominanty
Jako architektonicky v˝znamné stavby je t¯eba hodnotit vöechny v objemovém a materiálovém
¯eöení zachovalé historické stavby, zejména pak nemovité kulturní památky (seznam viz v˝öe) a dalöí
architektonicky cenné objekty:
socha "Pieta", 1925, na rozcestí k UnËicím, p.Ë. 732/63 (event. 872), p.Ë. 2000 dle PÚ
pískovcov˝ k¯íû, 1886, náves - u schodiötÏ ke kostelu, p.Ë. 896/1,
k¯íû u sokolovny, 1885, pískovcov˝ k¯íû se nachází v parËíku u hlavní silnice p¯ed sokolovnou.
Sokl je zdoben na p¯ední stranÏ reliéfem P. Marie a na bocích reliéfy sv. Cyrila a MetodÏj. Pochází
z kamenické dílny Sommer KromÏ¯íû. p.Ë. 175/1,
k¯íû u h¯bitova, 1899, pískovcov˝ k¯íû, p.Ë. 877/1,
k¯íû na h¯bitovÏ, pískovcov˝ k¯íû, p.Ë. 859,
pomník padl˝m v 1. svÏtové válce, 1938, UnËice, p.Ë. 768/4,
boûí muka na Ëtvrtích pod lípou, p.Ë. 356/60,
stará lípa na návsi.
-

Historickou pamÏtihodností byl v minulosti:
velk˝ vinn˝ sklep v UnËicích, zruöen˝ v l. 1865-70

Urbanistickou i stavební dominantou p¯eváûné Ëásti ¯eöeného území je kostel sv. Ond¯eje
situovan˝ na vyv˝öeninÏ u návsi ve st¯edu Pavlovic. V menöí Ëásti blízk˝ch i vzdálenÏjöích pohled˘
z ¯eöeného území (p¯edevöím ze silnice II/433) se dominantnÏ projevují haly zemÏdÏlské farmy
v Pavlovicích.
Drobnou stavební dominantou UnËic je zvonice uplatÚující se jen v Ëásti prostoru návsi. V˝raznou
urbanistickou dominantou, která se vöak pohledovÏ uplatÚuje velmi st¯ídmÏ, je Ëtvercová zástavba
b˝valého panského dvora v jiûní Ëásti UnËic. éádnou dalöí ze staveb obytn˝ch nebo staveb obËanského
vybavení není moûno povaûovat za stavební dominantu.
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ûivotní prost¯edí - ochrana ovzduöí
ÿeöené území není zahrnuto ve vyznaËení oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí vzhledem
k imisním limit˘m pro ochranu zdraví (dle zákona o ochranÏ ovzduöí 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6.,
2015). ÿeöené území není zahrnuto ve vyznaËení oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí vzhledem
k cílov˝m imisním limit˘m pro ochranu zdraví se zahrnutím p¯ízemního ozónu (2015).
V ¯eöeném území se nenachází zdroj evidovan˝ v databázi Integrovan˝ registr zneËiöùování (IRZ),
pro r. 2015 (farma Pavlovice u Kojetína - ZemÏdÏlské obchodní druûstvo AGRISPOL - není evidována).
Dle sdÏlení firmy Agrispol provozují v areálu farmy kotelnu na tuhá paliva, dle d¯ívÏjöí klasifikace st¯ední
zdroj zneËiötÏní, nyní nevyjmenovan˝ stacionární zdroj dle p¯ílohy Ë. 2 zákona Ë. 201/2012 Sb.. Dalöím
zdroji zneËiötÏní ovzduöí je silniËní automobilová doprava a uûívání lokálních topeniöù na tuhá paliva.
Z regionálního hlediska je zdrojem zneËiötÏní mÏsta ProstÏjov, P¯erov a dalöí.
Nejbliûöí stanicí automatického imisního monitoringu je stanice »HMÚ ZTNV TÏönovice (okr.
KromÏ¯íû) a BVYS Vyökov, obÏ ve vzdálenosti ~17 km.
Ze statistick˝ch dat »eského hydrometeorologického ústavu vypl˝vají pro ¯eöené území tyto roËní
pr˘mÏrné koncentrace emisí (údaje za rok 2015):
látka
NO2 rp
PM10 rp
PM25 rp
BZN
Arsen
Olovo
Nikl
Kadmium

roËní pr˘mÏrná koncentrace
12,3 ~ 13,2 µg.m-3
25,4 ~ 26,3 µg.m-3
20,0 ~ 20,7 µg.m-3
1,6 ~ 1,7 ng.m-3
1,25 ~ 1,26 ng.m-3
7,7 ~ 8,1 ng.m-3
1,0 ng.m-3
0,36 ~ 0,37 ng.m-3

Poûadavky a opat¯ení vypl˝vající z program˘ zlepöování kvality ovzduöí Olomouckého kraje:
Program zlepöování kvality ovzduöí – zóna St¯ední Morava – CZ07
byl Ministerstvem ûivotního prost¯edí (dále jen „MéP“) zpracován pro území Olomouckého a
Zlínského kraje, tento koncepËní dokument byl v souladu se zákonem vydán MéP formou Opat¯ení
obecné povahy, které nabylo úËinnosti dne 7. 6. 2016 a zve¯ejnÏn byl ve VÏstníku MéP Ë. 6/2016.
Program zlepöování kvality ovzduöí – zóna st¯ední Morava – CZ07 nahradil p¯edchozí programy na
zlepöování kvality ovzduöí (vËetnÏ jejich aktualizací) vypracované pro území Olomouckého kraje.
-

Plánovaná opat¯ení na úrovni obce obsaûená v ÚP:
AB17 Omezení praönosti v˝sadbou liniové zelenÏ
CB2 Sníûení emisí TZL a PM10 – omezení vÏtrné eroze
DB3 Rozvoj environmentálnÏ p¯íznivé energetické infrastruktury, rozöi¯ování sítí zemního plynu a
soustav zásobování tepelnou energií
Dalöí koncepËní dokumenty vztahující se k ochranÏ ovzduöí:

Národní program sniûování emisí »eské republiky
schválen˝ dne 2. 12. 2015 usnesením vlády »R Ë. 978
St¯ednÏdobá strategie (do roku 2020) zlepöení kvality ovzduöí v »R
schválená dne 2. 12. 2015 usnesením vlády »R Ë. 979
Radonové riziko
ZastavÏná území Pavlovice u Kojetína a UnËic se nachází v oblasti radonového indexu
geologického podloûí 1 (nízk˝). RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací
(r˘zná propustnost p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními
materiály.

ûivotní prost¯edí - ochrana p¯írody a krajiny - ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a
dalöích podmínek území
Geomorfologické podmínky
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do systému Alpsko-Himalájského, provincie Západní
Karpaty, subprovincie IX. VnÏjöí západní Karpaty, oblasti IX.B St¯edomoravské Karpaty, celku IX.B-2
LitenËická pahorkatina, podcelku IX.B-2A BuËovická pahorkatina, okrsku IX.B-2A-c Tiötínská pahorkatina.
IX.B-2A BuËovická pahorkatina - podcelek v s., jz. a j. Ëásti LitenËické pahorkatiny; Ëlenitá
pahorkatina; plocha 397,65 km2, st¯. v˝öka 281,9 m, st¯. sklon 3°29'; p¯eváûnÏ paleogenní a miocenní jíly,
jílovce, písky a pískovce Ëasto p¯ekryté spraöí; území s Ëetn˝mi, dob¯e zachovan˝mi zbytky pobadenského
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zarovnaného povrchu, ploch˝mi h¯bety a öiroce rozev¯en˝mi údolími úvalovitého a neckovitého tvaru a
místy s kryopeditnenty; nejv. bod Chlum 402,4 m v Brankovické pahorkatinÏ.
IX.B-2A-3 Tiötínská pahorkatina - okrsek v s. Ëásti BuËovické pahorkatiny; plochá pahorkatina;
85,90 km2; tvo¯ená p¯eváûnÏ vápnit˝mi jíly badenu a karpatu, Ëasto p¯ekryté spraöí; ploch˝ reliéf s
typick˝mi ploöinami, öiroce zaoblen˝mi rozvodními h¯bety a ploch˝mi úvalovit˝mi údolími; 2.-3. v. s.,
p¯evaûují rozlehlá pole.
Geologické podmínky
BuËovická pahorkatina je budovaná p¯eváûnÏ neogenními klastiky a vrstevnat˝mi vápnit˝mi jíly
s polohami písk˘ a ötÏrk˘ (baden), místy i bazálními a okrajov˝mi klastiky kromÏ¯íûského souvrství
karpatské p¯edhlubnÏ (karpat). P¯eváûná Ëást oblasti je p¯ekryta p¯ekryvy spraöí a spraöov˝ch hlín (16).
Nivy vodních tok˘ jsou tvo¯eny kvartérními sedimenty - nivním (6), smíöen˝m sedimentem (7) a
písËito-hlinit˝ aû hlinito-písËit˝ sedimentem (12).
Soustava:
Region:
Jednotka:

Karpaty
karpatská p¯edhlubeÚ
1821 vápnit˝ jíl (tégl), místy s polohami písk˘
1823 klastika - písky, ötÏrky se zpevnÏn˝mi polohami pískovce, slepence
1824 vápnit˝ jíl (ölír), s polohami vápnit˝ch písk˘ a ötÏrk˘

Soustava:
Region:
Jednotka

»esk˝ masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity
kvartér
6 nivní sediment
7 smíöen˝ sediment
12 písËito-hlinit˝ aû hlinito-písËit˝ sediment
16 spraö a spraöová klína

Pedologické podmínky
Klasifikace p˘dních typ˘ podle taxonomického klasifikaËního systému p˘d TKSP dle p˘dní mapy
»eské republiky: Ëernozem modální a Ëernozem Ëernická (severní Ëást Ëást k.ú.), hnÏdozem modální (jiûní
Ëást Ëást k.ú.), v nivách vodoteËí fluvizem glejová, v depresích hnÏdozem oglejená a glej modální.
Hydrogeologické podmínky
ÿeöené území se nachází v hydrogeologickém rajonu Vyökovská brána, kter˝ je charakterizován
pr˘linovou propustností, napjatou hladinou, st¯ední transmisivitou (1.10-4 - 1.10-3 m2/s) a mineralizací
pohybující se v rozmezí 0,3-1 g/l. Chemick˝m typem je zde Ca- HCO3. Litologie kolektor˘ - ötÏrkopísek.
Hydrogeologick˝ rajon
ID hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka

Vyökovská brána
2230
Terciérní a k¯ídové sedimenty pánví

Oblast povodí

Morava
412.0

Povodí 3. ¯ádu
ID hydrologického povodí

Haná a Morava od Hané po D¯evnici
41202.0

Hydrologická povodí 4. ¯ádu:
Název toku
ID hydrologického povodí
»íslo hydrologického po¯adí:
Plocha hydrologického povodí

Haná
412020420
4-12-02-042
16,73 km2

Název toku
ID hydrologického povodí
»íslo hydrologického po¯adí:
Plocha hydrologického povodí

Haná
412020560
4-12-02-056
11,64 km2

Název toku
ID hydrologického povodí
»íslo hydrologického po¯adí:
Plocha hydrologického povodí

Pavl˘vka
412020570
4-12-02-057
7,01 km2

Název toku
ID hydrologického povodí
»íslo hydrologického po¯adí:
Plocha hydrologického povodí

D¯ínovsk˝ potok
412020320
4-12-02-032
6,28 km2
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Název toku
ID hydrologického povodí
»íslo hydrologického po¯adí:
Plocha hydrologického povodí

Tiötínka
412020330
4-12-02-033
21,45 km2

kód
10 198
10 199
10 200
10 205
10 197
10 208

název vodního toku
Pavl˘vka
- (p¯ítok Pavl˘vky)
- (p¯ítok Pavl˘vky)
- (p¯ítok Pavl˘vky)
- (p¯ítok Pavl˘vky)
Mo¯ick˝ potok

588
444
555
450
345
235

km toku
0-4,661
0-1,613
0-0,193
0-0,065
0-0,67
0-4,573

správa vodního toku
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.

ÿeöené území leûí v oblasti povodí Moravy. V intravilánu UnËic pramení Pavl˘vka. Jihov˝chodnÏ
od intravilánu Pavlovic u Kojetína a v intravilánu obce pramení bezejmenn˝ p¯ítok Pavl˘vky, potok je
v intravilánu Pavlovic kanalizovan˝. Druh˝ bezejmenn˝ p¯ítok Pavl˘vky pramení severov˝chodnÏ od
intravilánu Pavlovic u Kojetína. Na západním okraji správního území obce pramení Mo¯ick˝ potok.
Pavl˘vka i Mo¯ick˝ potok jsou pravostranné p¯ítoky Hané, Haná je p¯ítokem Moravy. Správcem vodních
tok˘ v ¯eöeném území je Povodí Moravy, s.p..
V intavilánu UnËic leûí rybník (vlastník Moravsk˝ rybá¯sk˝ svaz, z.s. poboËn˝ spolek NÏmËice nad
Hanou, dle katastru nemovitostí druh pozemku: vodní plocha, vyuûití: vodní nádrû umÏlá). V intavilánu
Pavlovic u Kojetína leûí poûární nádrû s betonov˝m dnem (vlastník Obec Pavlovice u Kojetína, dle katastru
nemovitostí druh pozemku: vodní plocha, vyuûití: vodní nádrû umÏlá). V ¯eöeném území nejsou na
uveden˝ch tocích jiné rybníky Ëi vodní nádrûe. Celková v˝mÏra vodních ploch v ¯eöeném území dle
katastru nemovitostí Ëiní 2,2102 ha.
ÿeöené území dle ustanovení §32 a §33 vodního zákona a jeho provádÏcích p¯edpis˘
(Na¯ízení vlády Ë. 262/2012 Sb. a Na¯ízení vlády Ë. 61/2003 Sb.) není zranitelnou oblastí.
Katastrálního území Pavlovice u Kojetína je citlivou oblastí dle NV Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích
a hodnotách p¯ípustného stupnÏ zneËiötÏní povrchov˝ch a odpadních vod, náleûitostech povolení
k vypouötÏní odpadních vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.

-

Biogeografie
Zájmové území p¯ináleûí dle biogeografického ËlenÏní (M. Culek) k celk˘m:
biogeografická provincie: provincie st¯edoevropsk˝ch listnat˝ch les˘
biogeografická podprovincie západokarpatská podprovincie
bioregion: édánicko-LitenËick˝ (3.1)
Biochora 2RE Ploöiny na spraöích 2. v.s. - severní Ëást
Biochora 2BE Erodované ploöiny na spraöích 2. v.s. - st¯ední Ëást
Biochora 3BE Erodované ploöiny na spraöích 3. v.s. - jiûní Ëást

Bioregion édánicko-LitenËick˝ (3.1) leûí ve st¯edu Jiûní Moravy, zabírá severní Ëást
geomorfologického celku édánick˝ les, severní okraj celku Kyjovská pahorkatina a celek LitenËická
pahorkatina. Bioregion obepíná témÏ¯ ze vöech stran Ch¯ibsk˝ bioregion (3.2) a má plochu 928 km2.
Bioregion je tvo¯en nízkou teplou pahorkatinou na mÏkk˝ch vápnit˝ch sedimentech. Bioregion
tvo¯í p¯echod mezi typick˝mi Ëástmi západokarpatské a severopanonské podprovincie. Vyskytuje se ¯ada
mezních karpatsk˝ch a panonsk˝ch prvk˘, zvláötÏ nelesní flóra je bohatá, s ¯adou r˘zn˝ch migroelement˘
a floroelement˘, p¯eváûnÏ kontinentálních. Dominuje zde 3. dubovo-bukov˝ vegetaËní stupeÚ,
reprezentovan˝ v nejvyööích Ëástech bohat˝mi západokarpatsk˝mi buËinami niûöích poloh. Na jiûních
svazích a v niûöích polohách se vyskytuje 2. bukovo-dubov˝ stupeÚ, odpovídající dubohab¯inám.
Nereprezentativní je severní Ëást, tvo¯ená jednotvárnÏjöím územím bez vÏtöí úËasti teplomilné bioty.
V souËasnosti jsou zastoupeny velké komplexy dubohabrov˝ch a bukov˝ch les˘, v bezlesí p¯evaûuje orná
p˘da, Ëasté jsou sady.
Bioregion zahrnuje termofytikum a leûí v Ëásti fytogeografick˝ch podokres˘ 20.a BuËovská
pahorkatina, 20.b hustopeËská pahorkatina (v˝öe poloûené okraje) a 201.a Hanácká pahorkatina (jiûní
okraj). Z mezofytika zabírá fytogeografické podokresy 77a édánick˝ les, 77b LitenËické vrchy a
jihov˝chodní okraj fytogeografického podokresu 77c Ch¯iby.
VegetaËní stupnÏ (Skalick˝): kolinní aû suprakolinní.
Potenciální vegetaci tvo¯í v niûöích polohách dubohab¯iny Carisi-Carpinetum, které jsou pouze na
nejextrémnÏjöích stanoviötích nahrazeny teplomiln˝mi doubravami ze svazu Quercion petraeae, vyjímeËnÏ
i öípákov˝mi doubravami ze svazu Quercion pubescenti petraeae. V nejvyööích polohách jsou buËiny
(Carici pilosae-Fagetum).V údolích kolem potok˘ lze p¯edpokládat luhy asociace Pruno-Fraxinetum.
V ploch˝ch depresích jsou ojedinÏle i baûinné olöiny (Alnetion glutinosae). Primární bezlesí
pravdÏpodobnÏ chybÏlo.
Podstatnou souËástí p¯irozené náhradní vegetace jsou xerotermní travinobylinné porosty,
náleûející p¯eváûnÏ svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, na nÏ Ëasto navazují lemová spoleËenstva svazu
Geranion sanguinei a k¯oviny Prunion spinosae, vzácnÏji i Prunion fruticosae. Vlhké louky jsou vzácné,
s vegetací svazu Calthion i Molinion, d¯íve ¯ídce i Caricion davallianae.
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Flóra je dosti pestrá, odráûí polohu regionu na rozhraní Panonie a Karpat, s ¯adou mezních prvk˘,
z nichû nÏkteré zde dosahují absolutního okraje areálu. V bioregionu se prolíná fauna teplomiln˝ch
stanoviöù stepních lad a kulturní krajiny blízká sousedním bioregion˘m panonské podprovincie s faunou
háj˘ karpatského podh˘¯í. Tekoucí vody pat¯í do pásma parmového aû cejnového, s kapilárami
pstruhov˝mi, v souËasnosti jsou vöak prakticky bez ryb.
-

vegetaËní stupeÚ: 2. Bukodubov˝, 3. Dubobukov˝
potencionální p¯irozená vegetace: 10 Ost¯icová dubohab¯ina, 33 Mochnová doubrava
skupin typ˘ geobiocén˘ (STG): 2B3, 2BC3, 2AB3, 3B3, 3B4, 3AB3, 3BC3
(2B3 Fagi-querceta typica - typické bukové doubravy, 2BC3 Fagi-querceta aceris - javorové
bukové doubravy, 2AB3 Fagi-querceta - bukové doubravy, 3B3 Querci-fageta typica - typické
dubové buËiny, 3B4 (3 B-BD (3)4) Tili-querceta roboris fagi - lipové doubravy s bukem, 3AB3 Querci-fageta - dubové buËiny, 3BC3 - Querci-fageta aceris - javorové dubové buËiny)

P¯irozená vegetace - v ¯eöeném území se vyskytují jednotky potenciální p¯irozené vegetace
(základní soubor druhovÏ podobn˝ch porost˘ a zároveÚ i soubor stanoviöù s podobn˝mi r˘stov˝mi
podmínkami) 10. Ost¯icová dubohab¯ina a 33. Mochnová doubrava.
Charakter krajinné vegetace - p¯evaûujícím vyuûitím ploch v ¯eöeném území je intenzivní
zemÏdÏlské vyuûití. K naruöení harmonického p˘sobení sídel v krajinÏ p¯ispÏlo p¯edevöím zcelování
zemÏdÏlsk˝ch hon˘. V okolí sídla p¯evaûují rozsáhlé nedÏlené plochy orné p˘dy. Rozlehlé a nedÏlené
plochy zemÏdÏlské p˘dy mají velmi nízkou druhovou diverzitu i ekologickou hodnotu, protoûe tvo¯í
rozsáhlou kulturní step na Ëasto odvodnÏn˝ch plochách bez dÏlicích prvk˘ (meze, vÏtrolamy, polní cesty,
remízy, solitérní stromy ap.).
Polop¯irozené a p¯írodÏ blízké biotopy se v ¯eöeném území na souvisl˝ch plochách vyskytují
jen na nivách vodoteËí nebo v zamok¯en˝ch pramenn˝ch depresích. Koryta menöích vodoteËí proöly
v období 1929-59 úpravou na melioraËní za¯ízení. Okolo tok˘ se nalézají fragmenty b¯ehové zelenÏ, které
jsou reprezentovány liniov˝mi stromo¯adími o minimální öí¯ce a velmi promÏnlivé kvalitÏ. V oblasti se
nevyskytují lesní porosty, v katastrálním území Pavlovice u Kojetína se nachází pouze malé remízky.
Vzrostlá liniová zeleÚ sleduje jen malou Ëást komunikací. Ve vÏtöí mí¯e se nevyskytují trvalé travní porosty,
pouze lokálnÏ u zastavÏn˝ch Ëástí. Drobné zahrady a sady se vyskytují pouze v blízkosti intravilánu obcí
Pavlovice u Kojetína a UnËice.
Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu) - z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je
¯eöené území zahrnuto v typu 2Z1 (charakter osídlení krajiny: starosídelní krajina Panonika, charakter
vyuûití krajiny: zemÏdÏlská krajina, charakter reliéfu krajiny: krajina ploöin a pahorkatin)
Krajinn˝ ráz je dán zejména p¯írodní, kulturní a historickou charakteristikou urËitého místa Ëi
oblasti, je chránÏn p¯ed Ëinností sniûující jeho estetickou a p¯írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umísùování a povolování staveb, mohou b˝t provádÏny pouze s ohledem na zachování
v˝znamn˝ch krajinn˝ch prvk˘, zvláötÏ chránÏn˝ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického
mÏ¯ítka a vztah˘ v krajinÏ.
Sídlo Pavlovice je návesní vsí, jejíû rozöí¯ení probíhalo p¯edevöím podél radiálních cest. Stavebními
dominantami jsou kostel situovan˝ na vyv˝öeninÏ a objekty zemÏdÏlské farmy.
Sídlo UnËice má dvÏ urbanistická jádra - hospodá¯sk˝ dv˘r, sekundárnÏ rozËlenÏn˝, a
jednostrannou ¯ádkovou zástavbu podél toku Pavl˘vky.
umístÏní sídel v terénu:
sídelní struktura:
krajinn˝ rámec:
ËlenÏní okolního prostoru:
mÏ¯ítko okolního prostoru:

mírnÏ sklonÏné S úboËí, sídla leûí kolem pramenn˝ch
depresí vodních tok˘
soust¯edÏná
polootev¯en˝
ploöné (p¯evládá orná p˘da)
malé - st¯ední, severním smÏrem se otevírají dálkové
v˝hledy (velké)

Sídelní typ dle p˘dorysu - Pavlovice jsou návesní vsí s traùovou pluûinou. Na západním a jiûním
okraji obce zachycuje indikaËní skica z r. 1833 jiû ¯ádkovou a ulicovou zástavbu podél cest. Ulicová
zástavba se podél silnice na Mo¯ice pozdÏji ve 20. stol. rozvinula jako oboustranná, v jiûní a v˝chodní Ëásti
obce doölo rovnÏû k rozvoji zástavby podél radiálních cest a k zaokruhování cest na v˝chodním okraji
obce. Sloûit˝ urbanistick˝ tvar obce je dán také morfologií terénu - obec je z jihov˝chodní i západní strany
pono¯ena v terénním zá¯ezu, od návsi se k jiûnímu okraji obce naopak zvedá vyv˝öenina s kostelem.
Sloûit˝ p˘dorys spoluutvá¯í i hustá lokace drobn˝ch vodoteËí v severozápadní Ëásti intravilánu. V˝razn˝m
urbanistick˝m celkem je farma z druhé poloviny 20. stol.
UnËice jsou ¯ádková ves komponovaná podél toku Pavl˘vky a dále ji tvo¯í rozparcelovan˝ dv˘r,
s traùovou pluûinou a dvorov˝mi scelen˝mi úseky v západní Ëásti katastru.
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Krajina je v souËasnosti charakterizovaná velk˝mi bloky scelené p˘dy, rozoráním cest, nivy tok˘
jsou minimalizovány (zËásti odvodnÏné melioracemi). Z˘stává jen minimum krajinné zelenÏ podél
vodních tok˘ a fragmentálnÏ podél silnic. V˝znamnÏjöími plochami zelenÏ jsou pásy zahrad a záhumenk˘
na obvodu obcí.
Sídla jsou v krajinÏ harmonicky zapojena.
Kulturní a historické hodnoty území: dochovalé uspo¯ádání zástavby pavlovické návsi, kostel sv.
Ond¯eje, k¯íûe a dalöí drobné církevní památky, dochované venkovské stavby, liniová zeleÚ v krajinÏ.
P¯írodní hodnoty: z hlediska ploöného zastoupení biochor se jedná o krajinn˝ prostor
reprezentovan˝ biochorami Ploöiny na spraöích ve 2. vegetaËním stupni, Erodované ploöiny na spraöích ve
2. vegetaËním stupni a Erodované ploöiny na spraöích ve 3. vegetaËním stupni, vzrostlé stromy charakteru
památn˝ch strom˘, drobné mok¯ady a prameniötÏ. ZvláötÏ chránÏná území p¯írody a památné stromy
v ¯eöeném území nejsou.
Dominanty: kostel sv. Ond¯eje v Pavlovicích, pansk˝ dv˘r v UnËicích
Estetické (percepËní) charakteristiky: kladné - harmonické zapojení zástavby obce Pavlovice do
krajiny (situování v terénu, tradiËní mÏ¯ítko); záporné - vyprázdnÏná antropogenní krajina se zjevnÏ
nízkou ekologickou stabilitou, krajinÏ chybí p¯írodní prvky a charakteristiky.
Hrozbou dalöího v˝voje je zhoröování stavu ZPF a vliv klimatické zmÏny.
DoporuËené úpravy: Ëlenit zemÏdÏlskou krajinu na menöí mÏ¯ítko zahuötÏním sítÏ alejí, mezí a
vÏtrolam˘ dle komplexních pozemkov˝ch úprav, realizovat prvky ÚSES, chránit a rozvíjet liniovou zeleÚ
podél silnic II. a III. t¯ídy.

ûivotní prost¯edí - ochrana p¯írody a krajiny
ZvláötÏ chránÏná území p¯írody
V ¯eöeném území nejsou.
Památné stromy
V ¯eöeném území nejsou.
Ostatní chránÏná území p¯írody
V˝znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné Ëásti krajiny,
které utvá¯ejí její typick˝ vzhled nebo p¯ispívají k udrûení její stability. Vyuûívat je lze pouze tak, aby nebyla
naruöena jejich obnova a nedoölo k ohroûení jejich stabilizaËní funkce.
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst.
b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
V ¯eöeném území neleûí registrované v˝znamné krajinné prvky (VKP).

Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku a vibrací
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací musí b˝t p¯i vyuûívání území a
stavební Ëinnosti respektovány poûadavky zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví a o zmÏnÏ
nÏkter˝ch souvisejících zákon˘, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, dále na¯ízení vlády Ë. 272/2011 Sb., o
ochranÏ zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘.
Dle na¯ízení vlády Ë. 272/2011Sb. je pro chránÏn˝ venkovní prostor staveb a v chránÏném
venkovním prostoru hygienick˝ limit hluku u silnic postaven˝ch do konce r. 2005 i p¯i rekonstrukcích,
p¯ípadnÏ p¯i rozöí¯ení p¯i zachování smÏrového a v˝ökového vedení je poûadován 70/60 dB (tzv. staré
hlukové zátÏûe), u silnic I. a II. t¯ídy a místních komunikací I. a II. t¯ídy 60/50 dB, u silnic III. t¯ídy a
místních komunikací III. t¯ídy 55/45 dB. Hodnoty jsou uvedeny pro denní a noËní dobu. Konkrétní
hodnoty skuteËného hluku u hlavních komunikací se zátÏûemi nad 1000 vozidel za den je t¯eba ovÏ¯it
mÏ¯ením a podle v˝sledk˘ navrhnout odpovídající opat¯ení, zejména pak u zdravotnick˝ch areál˘ a
ökolsk˝ch za¯ízení, kde jsou poûadavky na hlukové hladiny odliöné.
Stavby v navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách musí vyhovovat poûadavk˘m zákona Ë.
258/2000Sb. o ochranÏ obyvatel p¯ed ökodliv˝mi úËinky hluku a vibrací. Návrhové plochy, ve kter˝ch je
p¯ípustné realizovat chránÏné prostory podle zákona o ochranÏ ve¯ejného zdraví, budou vymezovány
mimo hluková pásma silnic, p¯ípadnÏ budou navrhovány s podmíneËnÏ p¯ípustn˝m vyuûitím tak, ûe
v dalöím stupni projektové dokumentace bude prokázáno nep¯ekroËení limitních hladin hluku.
Zdrojem hluku v ¯eöeném území je automobilová doprava na silnicích II. t¯ídy Ë. 433 a na silnici
III. t¯ídy Ë. 43335 a 43330. Dle údaj˘ ÿSD za r. 2016 jsou:
Intenzity dopravy pro hlukové a emisní v˝poËty
Ë. 43335 (pr˘tah UnËice) - dopravní zatíûení není evidováno
Ë. 43330 (pr˘tah Pavlovice u Kojetína) - dopravní zatíûení není evidováno
II/433, sË. úsek 6-5995 (tangenciálnÏ k intravilánu UnËic)
RoËní pr˘mÏr intenzit, den (06-18)
981 voz/den
RoËní pr˘mÏr intenzit, veËer (18-22)
146 voz/den
RoËní pr˘mÏr intenzit, noc (22-06)
101 voz/den
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Pavlovice nebyly zahrnuty do hodnocení hlukového zatíûení ze silniËní dopravy zpracované
v r. 2007 Krajsk˝m ú¯adem Olomouckého kraje. Zatíûení intravilán˘ Pavlovic a UnËic dopravou je nízké,
nep¯edpokládá se nadlimitní zasaûení objekt˘. Komunikace v zástavbÏ s intenzitami dopravy do 1000
vozidel za den vyvolávají v denní dobÏ ekvivalentní hladinu hluku niûöí neû 55 dB a není t¯eba je ovÏ¯ovat
v˝poËtem.

ad c) Urbanistická koncepce
Urbanistické podmínky:
Sídelní typ dle p˘dorysu - Pavlovice jsou návesní vsí s traùovou pluûinou. UnËice jsou ¯ádková ves
komponovaná podél toku Pavl˘vky a dále ji tvo¯í rozparcelovan˝ dv˘r, s traùovou pluûinou a dvorov˝mi
scelen˝mi úseky v západní Ëásti katastru. Od druhé poloviny 18. stol. zachycují urbanistick˝ v˝voj obce
mapová díla:
Vojenské mapování - Josefské (1764 - 68) zachycuje nep¯esnÏ zakreslenou zástavbu Pavlovic,
v UnËicích pouze dv˘r. Struktura cestní sítÏ bez rozliöení v˝znamu komunikací je zËásti odliöná od
souËasnosti. Krajina oproti souËasnosti p˘sobí harmoniËtÏji, mnohem více se v ní uplatÚují zelené nivy
kolem tok˘. SevernÏ od Pavlovic leûí v nivÏ t¯i rybníky (jeden na Pavl˘vce, dva na bezejmennnémpavlovickém potoku), na soutoku potok˘ leûí ml˝n. JiûnÏ od Pavlovic a UnËic, nad prameniöti potok˘, leûí
les.
Stabilní katastr (1824-1836) - zastavÏné území Pavlovic v mapÏ Stabilního katastru z roku 1833
je zachyceno v rozsahu dneöní návsi a poËátk˘ navazující uliËní zástavby a je velmi blízké souËasné
struktu¯e zástavby. ObdobnÏ i v UnËicích je zachycen dv˘r i uliËní zástavba. KomunikaËní síù je zachycena
hustÏjöí oproti souËasnosti, bez rozliöení v˝znamu. Krajina je p¯eváûnÏ zemÏdÏlská, s rozliöením na travní
porosty v nivách tok˘. Prostor okolo Pavl˘vky v UnËicích (v˝chodnÏ aû po dneöní areál zemÏdÏlské farmy)
tvo¯í zahrada a louka p¯ináleûící k unËickému dvoru, na severním okraji této plochy leûel mal˝ rybník.
Rybníky a ml˝n zachycené na mapÏ I. vojenského mapování nejsou zde vyznaËeny. Les jiûnÏ od UnËic je
zredukován na drobn˝ fragment.
III. Vojenské mapování - Frantiöko-josefské (1876 - 80) - zastavÏná území jsou zachycena
v obdobném rozsahu jako na mapÏ stabilního katastru, v Pavlovicích s mírn˝m rozöí¯ením uliËní sítÏ.
Cestní síù je zachycena hustÏji oproti souËasnosti, na mapÏ se novÏ objevuje trasa státní silnice (dnes
II/433). Mapa nezachycuje lesy na jiûním okraji katastru, jiûnÏ od intravilánu UnËic leûí sady.
Následné postupné rozöi¯ování sídla Pavlovice probíhalo podél radiálních komunikací severním a
jiûním smÏrem, v JV Ëásti obce podle tangenciální cesty. Z druhé poloviny 20. stol. pochází v˝robní areál
zemÏdÏlské farmy na jihov˝chodním okraji sídla Ëi novostavba Jednoty na návsi. Poslední desetiletí
ovlivnila obraz obce jen málo, p¯edevöím kultivací ve¯ejn˝ch ploch v˝chodnÏ od návsi a stavbou hasiËské
zbrojnice. V UnËicích doölo k mírnému rozr˘stání zástavby podél silnice severním smÏrem.
Krajina je v souËasnosti charakterizovaná velk˝mi bloky scelené p˘dy, rozoráním cest, nivy tok˘
jsou minimalizovány (zËásti odvodnÏné melioracemi). Z˘stává jen minimum krajinné zelenÏ podél
vodních tok˘ a fragmentálnÏ podél silnic. V˝znamnÏjöími plochami zelenÏ jsou pásy zahrad a záhumenk˘
na obvodu obcí.
V ¯eöeném území leûí mimo zastavÏného území obce Pavlovice u Kojetína a místní Ëásti UnËice
zastavÏná lokalita vodojemu (v Zábo¯í - jihozápadní okraj správního území obce).
FunkËní a prostorová transformace sídla:
Stavební rozvoj v posledních desetiletích témÏ¯ stagnuje; odehrává se formou zahuöùování
stávající zástavby uvnit¯ a na okraji intravilánu.
Sídlo mÏlo v minulosti p¯eváûnÏ zemÏdÏlskou funkci, kterou nahradila p¯eváûnÏ funkce obytná.
Nev˝znamná Ëást p˘vodní zástavby je transformována pro jiné funkce v malém mÏ¯ítku (sluûby) a
doplÚkovÏ pro funkce rekreaËní (chalupa¯ení). Vzhledem k poptávce po bydlení se navrhují nové
zastavitelné plochy a zástavba proluk v intravilánu.
Hrozbou budoucího v˝voje je úbytek obyvatel, monofunkËnost zástavby (dominující funkce
bydlení, p¯evaûující vyjíûÔka za prací) a zhoröování úrovnÏ obËanského vybavení.

ad c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
Z navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estavby byly plochy proluk P5, P6 a P7 schváleny
jako zastavitelné v p¯edchozím územním plánu, vË. jeho schválen˝ch zmÏn; plochy nebyly dosud vyuûity.
Plochy Z1-Z7 jsou novÏ vymezeny jako zastavitelné dle poûadavk˘ Zadání. Od˘vodnÏní je uvedeno
v kapitole 11) Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ zadání.
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ad d.1) Dopravní infrastruktura
äiröí dopravní vztahy
ÿeöené území se nachází v jiûní Ëásti Olomouckého kraje (okres ProstÏjov). Krajské mÏsto je
vzdáleno 40 km. Nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností jsou NÏmËice nad Hanou
(vzdálenost 6 km), dalöími centry jsou ProstÏjov (Olomouck˝ kraj, vzdálenost 22 km), KromÏ¯íû (Zlínsk˝
kraj, vzdálenost 16 km), Vyökov (Jihomoravsk˝ kraj, vzdálenost 20 km).
Napojení ¯eöeného území na nad¯azenou silniËní síù zajiöùuje silnice II/433, napojující se u Mo¯ic
na dálnici D1 a v Mod¯icích na silnici I/47.
Polohu ¯eöeného území je moûné oznaËit jako lokalitu s dobrou dopravní dostupností, leûící na
vzdáleném okraji správních celk˘ (kraj, ORP).
éelezniËní doprava
éelezniËní síù není v ¯eöeném území zastoupena. Nejbliûöí ûelezniËní stanice je v NÏmËicích nad
Hanou (vzdálenost cca 7 km) na trati Ë. 300 (Brno – P¯erov). V této stanici vöak zastavují pouze regionální
osobní vlaky. Druhou nejbliûöí ûelezniËní stanicí jsou Nezamyslice (vzdálenost cca 7,5 km), zastavují zde
jak regionální osobní vlaky, tak i nÏkteré nadregionální rychlíky a spÏöné vlaky, a je odsud zajiötÏno p¯ímé
spojení do krajsk˝ch mÏst Olomouc a Brno. éelezniËní stanice v Nezamyslicích je také dopravním
terminálem, kde je umoûnÏn p¯estup na linkové autobusy.
Ve stanici v Nezamyslicích se spojují dvÏ ûelezniËní trati, a to traù Ë. 300 (Brno - P¯erov) a traù Ë. 301
(Nezamyslice – Olomouc), obÏ trati jsou jednokolejné a elektrifikované.
Letecká doprava
ÿeöené území není dotËené zájmy letecké dopravy. Na katastru obce se nenachází ûádné za¯ízení
pro leteck˝ provoz.
SilniËní doprava - stav
Západní Ëástí katastru Pavlovic u Kojetína prochází v severojiûním smÏru silnice regionálního
v˝znamu II/433 ProstÏjov – Morkovice-Slíûany. ZastavÏné území obce Pavlovice u Kojetína je napojeno
silnicemi III. t¯ídy, konkrétnÏ silnicí III/430 30, která napojuje mimo Pavlovic u Kojetína také obec D¯ínov a
dále pokraËuje aû k silnici II/428 (Drysice, D46 – KromÏ¯íû). Druhou komunikací, která napojuje centrum
Pavlovic u Kojetína je silnice III/430 35, která nad to propojuje Pavlovice u Kojetína s jejich místní Ëástí
UnËice.
Intenzita dopravy na silnici II/433 v oblasti Pavlovic u Kojetína (sË. úsek: 6-5995) 1271
vozidel/24 hodin (RPDI - pracovní den), z toho tÏûká motorová vozidla 338 vozidel/24 hodin. Na
ostatních komunikacích není intenzita dopravy sledována.
Doprovodná za¯ízení automobilové dopravy se na území obce nenachází.
SilniËní doprava - návrh
Územní plán zapracovává stávající stav silniËní sítÏ. Je navrhována zmÏna napojení silnice II/433
a III/433 30. Stávající napojení je dopravnÏ nevyhovující pod ostr˝m úhlem, proto je navrûen odsun
k¯iûovatky a vybudování k¯iûovatky v normov˝ch parametrech.
Na k¯íûení silnic III/433 30 x III/433 35 je navrûeno odstranÏní bodové závady v podobÏ
nevhodného k¯íûení obou komunikací a úpravy dopravního prostoru vË. odstranÏní obecní pumpy
uprost¯ed dopravní plochy. Ve stávajícím prostorovém uspo¯ádání nelze zlepöení dopravních pomÏr˘
zajistit, proto bude vymezena plocha p¯estavby P8 pro rozöí¯ení dopravního prostoru.
Místní a úËelové komunikace - stav
Hlavní komunikaËní kostru obce tvo¯í pr˘tahy silnic III. t¯ídy, které zde plní i funkce sbÏrn˝ch
a obsluûn˝ch komunikací. Pr˘tahy silnic III. t¯ídy obcí jsou komunikace funkËní skupiny C (resp. na
p¯echodu mezi funkËními skupinami B a C). Ostatní komunikace v obci jsou místní nebo úËelové
komunikace a jsou za¯azeny do funkËních skupin C (obsluûné) a D (smíöené, p¯íp. nemotoristické).
V intravilánu obce jsou trasy místních komunikací smÏrovÏ Ëlenité a i jejich öí¯kové uspo¯ádání je
p¯izp˘sobeno okolní zástavbÏ. KomunikaËní síù obce doplÚují úËelové komunikace, kter˝mi je zajiötÏn
p¯ístup k pozemk˘m a stavbám v zastavÏném území obce, které nejsou napojeny p¯ímo na místní
komunikace nebo pr˘jezdní úsek silnice, a dále úËelové komunikace zprost¯edkovávají p¯ístup k
pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
KomunikaËní skelet obce neumoûÚuje oddÏlení hospodá¯ské dopravy (zemÏdÏlské v˝roby) od
dopravní obsluhy obytn˝ch ploch. ÚËelové i místní komunikace slouûí jak osobní dopravÏ, tak pro p¯esun
zemÏdÏlské techniky.
V zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U za¯ízení
v˝roby je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích. Za¯ízení obËanské vybavenosti mají
p¯eváûnÏ zajiötÏno odstavování vozidel na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách (cca 20 nevyznaËen˝ch p.m.
v Pavlovicích u obecního ú¯adu, fary a sokolovny). Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou
zajiötÏna na pozemcích rodinn˝ch dom˘.
Místní a úËelové komunikace - návrh
Návrh nového územního plánu zapracovává nové rozvojové plochy v ¯eöeném území a ¯eöí jejich
dopravní dostupnost. Rozvojová plocha pro bydlení Z5 a plocha P5 budou obslouûeny novÏ
navrhovan˝mi místními komunikacemi. U ostatních rozvojov˝ch ploch budou doplnÏny úËelové
komunikace.
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PÏöí doprava - stav
PÏöí doprava je v Pavlovicích realizována p¯eváûnÏ po vozovce místních a úËelov˝ch
komunikacích. Souvislé chodníky podél tÏchto komunikací nejsou. Souvisl˝ chodník je v Pavlovicích jen
podél Ëásti pr˘tahu silnice III/433 30 v délce cca 140 m (cel˝ pr˘tah mÏ¯í cca 690 m) a v místní Ëásti
UnËice je souvisl˝ chodník v délce 440 m podél pr˘tahu silnice III/430 35 (délka pr˘tahu silnice místní
Ëásti je celkem cca 550 m).
PÏöí doprava - návrh
Je navrûeno postupné doplnÏní chodník˘ podél pr˘jezdních úsek˘ silnic III. t¯ídy obcí a provedení dalöích
opat¯ení pro zv˝öení bezpeËnosti chodc˘ (z¯ízení p¯echod˘, míst pro p¯echázení a dalöí).
Turistické trasy
P¯es ¯eöené území nevede znaËená turistická stezka.
Cyklotrasy
V ¯eöeném území vede p¯es Pavlovice a UnËice evidovaná cyklotrasa IV. t¯ídy Ë. 5084 a p¯es
Pavlovice cyklotrasa IV. t¯ídy Ë. 5013 ProstÏjov - Uherské HradiötÏ.
Hromadná doprava osob - stav
ÿeöené území obsluhují autobusové linky:
780291 (D¯ínov, ProstÏjov)
780290 (Pavlovice u Kojetína,UnËice - NÏmËice n. Hanou, ûel.st.)
770130 (Morkovice-Slíûany, Morkovice, nám. - D¯ínov)
Na území obce Pavlovice u Kojetína jsou t¯i autobusové zastávky, jedna v Pavlovicích (pro oba smÏry
jízdy) a dvÏ vst¯ícnÏ proti sobÏ pro kaûd˝ smÏr samostatnÏ v místní Ëásti UnËice.
Hromadná doprava osob - návrh
V místní Ëásti UnËice je navrûeno na konci obce ve smÏru k silnici II/433 místo pro otáËení
autobus˘ linkové hromadné dopravy.
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní, splÚovat
poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch komunikací na
stávající komunikace dle »SN 73 6102 Projektování k¯iûovatek na silniËních komunikacích.
V p¯ípadÏ soubÏhu a k¯íûení inûen˝rsk˝ch sítí s komunikacemi bude postupováno dle § 36
zákona Ë.13/1997 Sb. a budou dodrûeny poûadavky normy »SN 73 6005 Prostorové uspo¯ádání sítí
technického vybavení v platném znÏní (tzn. vË. platn˝ch zmÏn). Podélné vedení bude v souladu s v˝öe
uveden˝mi poûadavky p¯ednostnÏ ukládáno mimo tÏleso silnice nebo místní komunikace.
Ve vlastním ¯eöeném katastrálním území se v souladu se zákonem Ë. 13/97Sb., o pozemních
komunikacích a §30 „SilniËní ochranná pásma“ tohoto zákona, uplatÚuje u silnic II. a III. t¯ídy mimo
zastavÏné území ochranné pásmo vedené ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy p¯ilehlého
jízdního pásu.

ad d.2) Technická infrastruktura
Úvodní souhrnné zhodnocení technického vybavení
V ¯eöeném území je zajiötÏno zásobování pitnou vodou z ve¯ejného vodovodu. V obci je
vybudována pouze deöùová kanalizaËní síù, do té je napojena Ëást obyvatel po p¯edchozím p¯edËiötÏní
v septicích, zbytek obyvatel má jímky na vyváûení. Rozvody elektrické energie VN smÏ¯ované do
distribuËních trafostanic jsou vedeny vzduönou trasou. Rozvody elektrické energie NN zajiöùují p¯eváûnÏ
vzduöné trasy. Území je ploönÏ plynofikováno. Poznámka: ¯eöené území je souËástí zpracovaného Plánu
rozvoje vodovod˘ a kanalizací Olomouckého kraje.
Zásobování pitnou vodou - stávající stav
Vodovod Pavlovice – UnËice byl vybudován jako jeden celek skládající se z p¯ívodního ¯adu od
VDJ Srbce 2 x 150 m3 a rozvodn˝ch ¯ad˘ v obcích Pavlovice u Kojetína a UnËice. Rozvodné ¯ady jsou
v obou obcích ¯eöeny jako rozvodná síù zaokruhovaná a ËásteËnÏ s koncov˝mi vÏtvemi. Zdrojem vody je
VDJ Srbce (zásobování vodojemu vodou je z vodovodního p¯ivadÏËe KromÏ¯íû – Nezamyslice ), p¯ívodním
¯adem je voda dopravována samospádem do UnËic, kde je umístÏna vodomÏrná öachta, z této jsou
napojeny rozvodné ¯ady pro obce UnËice a Pavlovice u Kojetína. Ve vodomÏrné öachtÏ je umístÏn i
regulaËní ventil ke sníûení tlaku. Vodovod Pavlovice - UnËice pat¯í k typu gravitaËního vodovodu. P¯ívodní
¯ad, kter˝ je napojen na VDJ Srbce je z PVC DN 160 a má celkovou délku 1 982 m (776 m do obce
UnËice a 1 206 m do obce Pavlovice).
Rozvodné ¯ady v obci Pavlovice u Kojetína jsou z PVC DN 90 – DN 110, celkové délky 2 048 m
(575 m v obci UnËice a 1 473 v obci Pavlovice). Celkem je v obou obcích 61 vodomÏrn˝ch p¯ípojek.
Vodovod byl realizován v letech 1999-2000, p¯edán byl obci v r. 2011. Provozovatelem
vodovodu je V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., vlastníkem vodovodu je obec.
V ¯eöeném území dále vede vodovod vlastníka ZemÏdÏlské obchodní druûstvo AGRISPOL,
vodním zdrojem uûívan˝m pro zásobování zemÏdÏlské farmy je studna v UnËicích (na parcele Ë. 209).
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-

Bilance dle dokumentace DSP, k r. 2030:
Pavlovice Qp 0,225 l/s, Qh 0,608 l/s, Qr 7916 m3
UnËice Qp 0,138 l/s, Qh 0,375 l/s, Qr 4888 m3
poûární voda 6,7 l/s
Bilance dle PRVKOK, stav k r. 2000:
Pavlovice - 224 obyvatel, 155 zásobovan˝ch ob., pr˘mÏrná denní pot¯eba 16,9 m3/den,
maximální denní pot¯eba 25,4 m3/den.
UnËice - 93 obyvatel, 74 zásobovan˝ch ob., pr˘mÏrná denní pot¯eba 7,9 m3/den,
maximální denní pot¯eba 11,9 m3/den.
Zásobování pitnou vodou - návrh

Pot¯eba vody:
Stanovena dle vyhláöky Ë. 120/2011 Sb., kterou se mÏní vyhláöka Ministerstva zemÏdÏlství
Ë. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou
pot¯ebu a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘.
P¯íloha Ë.12 Vyhláöky Ë.120/2011 Sb.:
Bytov˝ fond,
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok: 35 m3
Pot¯eba vody je stanovena pro zásobování vodou obyvatel obytné zástavby. SouËinitele
nerovnomÏrnosti kd , kh jsou zvoleny dle »SN 755011“Vodárenství - poûadavky na vnÏjöí sítÏ a jejich
souËásti“.
SouË. denní nerovnomÏrnosti kd = 2,0
SouË. hod. nerovnomÏrnosti kh = 5,0
Vybavenost obce je základní. Pot¯eba vody pro vybavenost je uvaûovaná v hodnotÏ 20 l/s/den.
Specifická pot¯eba vody qs = qo + qvyb = 95 + 20 = 115 l/os/den
Z podnikatelsk˝ch aktivit se jedná dle údaj˘ »SÚ p¯edevöím o zemÏdÏlství, maloobchod - aktivity
zajiöùované p¯edevöím místními, trvale ûijícími obyvateli, kde je pot¯eba vody jiû zahrnuta
v pot¯ebÏ vody obyvatel.
Obec - stav obyvatel
PoËet p¯ipojen˝ch obyvatel
2002
2005
2010
2015
185
185
185
224

2020
224

2025
216

2030
208

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a z˘stane zachován i do budoucna.
S v˝stavbou, Ëi rozöi¯ováním vodovodní sítÏ se v ¯eöeném období neuvaûuje.
Vymezení zdroj˘ povrchov˝ch a podzemních vod uvaûovan˝ch pro úËely úpravy na vodu pitnou.
V rámci lokality Pavlovice u Kojetín a UnËice není uvaûován ûádn˝ zdroj vody pro úËely úpravy na
vodu pitnou.
»asov˝ harmonogram
V ¯eöeném období se neuvaûuje s v˝stavbou vodovodu, rozöí¯ením Ëi rekonstrukcí.
Pot¯eba poûární vody:
»SN73 08 73 „Poûární bezpeËnost staveb – zásobování poûární vodou“, tab. 2 , poloûka 1
Qpoû =4,0l/s , profil potrubí DN 80 mm , obsah nádrûe poûární vody 14 m3
Tlakové pomÏry:
Nadmo¯ská v˝öka zastavÏného území obce je v rozmezí 230 – 275 m n.m. Osazení vodojemu
s max. hladinou na kotÏ cca 295,0 m n.m. zajiöùuje hydrostatick˝ tlak v síti 6,5 – 2,0 bar. Tlakové pomÏry
jsou vyhovující dle vyhláöky Ë.428/2001 Sb. §15 Ël.4 , Ël.5 a dle »SN 756401 „Navrhování vodovodních
potrubí“., které uvádÏjí poûadavky na hydrodynamick˝ tlak v rozmezí 1,5 – 7,0 bar .
Zásobování vodou - závÏr:
Stávající systém zásobování obce pitnou vodou - v˝roba, akumulace a doprava - je vyhovující a
z˘stane zachován i do budoucna.
S v˝stavbou, Ëi rozöi¯ováním vodovodní sítÏ se v budoucnu uvaûuje pouze v souvislosti
s v˝hledovou zástavbou obytné zástavby. K navrûen˝m zastaviteln˝m plochám (plochy bydlení) bude
vodovodní síù rozöí¯ena. NovÏ navrhované lokality budou napojeny prost¯ednictvím nov˝ch vodovodních
¯ad˘.
Dle konfigurace vodovodní sítÏ budou p¯ednostnÏ navrhovány jako zaokruhované (pokud to
technicko-ekonovické podmínky dovolí), aby v p¯ípadÏ poruchy na vodovodní síti, byla zajiötÏna dodávka
pitné vody ke spot¯ebiteli, nebo jako vÏtvené. Dimenzování nov˝ch vodovodních ¯ad˘ bude odpovídat
zajiötÏní öpiËkov˝ch odbÏr˘ a zajiötÏní dodávky pot¯ebného mnoûství poûární vody, coû odpovídá min.
profil˘m potrubí DN 80 - DN 100. UliËní rozvody pitné vody budou postupnÏ provedeny do míst
realizované a budoucí v˝stavby podle pokyn˘ správce vodovodní sítÏ.
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Stávající p¯ivádÏcí vodovodní ¯ady a za¯ízení pro rozvod vody budou chránÏny.
Ochranná pásma:
Ochranné pásmo vodovodních ¯ad˘ je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnÏjöího líce stÏny
potrubí na kaûdou stranu:
u vodovodních ¯ad˘ dimenze do DN 500 mm vËetnÏ, 1,5m
u vodovodních ¯ad˘ dimenze nad DN 500 mm, 2,5m
u vodovodních ¯ad˘ dimenze nad DN 200 mm, jejichû dno je uloûeno v hloubce vÏtöí neû 2,5 m
pod upraven˝m povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnÏjöího líce zvyöují o
1,0 m.
V˝jimku z ochranného pásma povoluje vÏcnÏ a místnÏ p¯ísluön˝ vodoprávní ú¯ad.
Odkanalizování - stávající stav
V obci Pavlovice u Kojetína je vybudována stávající jednotná kanalizace DN 250 – 400, která je
napojena do místní vodoteËe. Do kanalizace je po p¯edchozím p¯edËiötÏní v septicích Ëi v˝jimeËnÏ
nap¯ímo napojena Ëást obyvatel, ostatní mají odpadní vody odvádÏny do jímek na vyváûení.
V místní Ëásti UnËice je do kanalizace po p¯edchozím p¯edËiötÏní v septicích Ëi v˝jimeËnÏ
nap¯ímo napojena Ëást obyvatel, ostatní mají odpadní vody odvádÏny do jímek na vyváûení.
Recipientem kanalizaËní sítÏ je místní vodní tok Pavl˘vka.
Koncepce PRVKOK p¯edpokládá po roce 2015 rekonstrukci stávající kanalizaËní sítÏ a v˝stavbu
»OV na toku pod obcí.
-

Bilance dle PRVKOK, stav k r. 2000:
Pavlovice - produkce odpadních vod Mov 30,9 m3/den, BSK5 16,2 kg/den, NL 16,3 kg/den,
CHSK 32,5 kg/den.
UnËice - produkce odpadních vod Mov 10,2 m3/den, BSK5 5,6 kg/den, NL 5,1 kg/den,
CHSK 11,2 kg/den.

Co se t˝ká likvidace odpadních vod z pavlovické farmy spoleËnosti AGRISPOL, odpadní vody
komunálního charakteru jsou uskladÚovány ve dvou jímkách na vyváûení (o objemu 28,2 m3 a 38 m3).
Jímky pro odpadní vody ze zemÏdÏlské v˝roby nezjiötÏné velikosti nejsou vyuûívány a neuvaûuje se s
jejich obnovou. Areál farmy je vybaven˝ deöùovou kanalizací, která je svedena pod farmou do Pavl˘vky.
Nakládání s deöùov˝mi vodami - návrh
Stávající obecní kanalizace z˘stane zachována a po realizaci nové oddílné splaökové kanalizace
bude uûívána pouze pro odvádÏní deöùov˝ch vod. Deöùová kanalizace bude provozována a udrûována tak,
aby splÚovala vöechny poûadavky zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou
pot¯ebu, v platném znÏní.
Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách z ve¯ejn˝ch prostranství budou odvádÏny
prost¯ednictvím deöùové kanalizace a odvodÚovacích p¯íkop˘ a ûlab˘. V místech zv˝öeného nátoku
povrchov˝ch vod do intravilánu obce z jeho okolí budou realizovány záchytné p¯íkopy, na vtocích do
deöùové kanalizace budou instalovány horské vpusti (s lapáky splavenin) Ëi budou realizována obdobná
opat¯ení pro bezpeËn˝ odvod povrchov˝ch vod a pro zajiötÏní funkËnosti systému deöùové kanalizace.
Po obvodu intravilánu sídla a podél komunikací budou doplÚovány chybÏjící úseky
odvodÚovacích p¯íkop˘ a provádÏna dalöí opat¯ení pro zajiötÏní funkËnosti systému odvodnÏní.
Odvedení deöùov˝ch vod z areálu zemÏdÏlské farmy z˘stane stávající, tzn. deöùová voda je
svedena deöùovou kanalizací do vodoteËe Pavl˘vky.
Nakládání s deöùov˝mi vodami z jednotliv˝ch stavebních parcel (plochy st¯ech, zpevnÏné plochy)
bude p¯ednostnÏ ¯eöeno formou vsak˘, p¯ípadnÏ akumulací deöùové vody na tÏchto parcelách. Vsakování
deöùov˝ch vod na stavebních pozemcích bude ¯eöeno na základÏ jednotliv˝ch zámÏr˘ a pot¯ebn˝ch
informací o stavebních zámÏrech, aktuálnÏ platné legislativy a bude navrûeno na základÏ geologick˝ch a
hydrogeologick˝ch podmínek dané lokality a technicko - ekonomick˝ch podmínek.
Hospoda¯ení se sráûkov˝mi vodami musí b˝t do budoucna, u nov˝ch staveb ¯eöeno v souladu
s aktuálnÏ platnou legislativou. V roce 2019 problematiku nakládání se sráûkov˝mi vodami upravuje
následující legislativa:
Zákon Ë. 254/2001 Sb., o vodách a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘, §5
(3) P¯i provádÏní staveb nebo jejich zmÏn nebo zmÏn jejich uûívání jsou stavebníci povinni
podle charakteru a úËelu uûívání tÏchto staveb je zabezpeËit zásobováním vodou a odvádÏním, ËiötÏním,
pop¯ípadÏ jin˝m zneökodÚováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování
nebo zadrûování a odvádÏní povrchov˝ch vod vznikl˝ch dopadem atmosférick˝ch sráûek na tyto stavby
(dále jen „sráûkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. Stavební ú¯ad nesmí bez splnÏní tÏchto
podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodateËném povolení stavby nebo rozhodnutí o
povolení zmÏn stavby p¯ed jejím dokonËením, pop¯ípadÏ kolaudaËní souhlas ani rozhodnutí o zmÏnÏ
uûívání stavby.
Vyhláöka Ë. 268/2009 Sb. o technick˝ch poûadavcích na stavby, § 6
(4) Stavby, z nichû odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférick˝ch sráûek (dále
jen "sráûkové vody"), musí mít zajiötÏno jejich odvádÏní, pokud nejsou sráûkové vody zadrûovány pro
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dalöí vyuûití. ZneËiötÏní tÏchto vod závadn˝mi látkami nebo jejich nadmÏrné mnoûství se ¯eöí vhodn˝mi
technick˝mi opat¯eními. OdvádÏní sráûkov˝ch vod se zajiöùuje p¯ednostnÏ zasakováním. Není-li moûné
zasakování, zajiöùuje se jejich odvádÏní do povrchov˝ch vod; pokud nelze sráûkové vody odvádÏt
samostatnÏ, odvádí se jednotnou kanalizací.
Vyhláöka Ë. 501/2006 Sb. ve znÏní Ë.269 ze dne 12. srpna 2009,“O obecn˝ch poûadavcích na
vyuûívání území“, § 20
(5) písmeno c) vsakování nebo odvádÏní sráûkov˝ch vod ze zastavÏn˝ch ploch nebo
zpevnÏn˝ch ploch, pokud se neplánuje jejich jiné vyuûití; p¯itom musí b˝t ¯eöeno:
1. p¯ednostnÏ jejich vsakování, v p¯ípadÏ jejich moûného smísení se závadn˝mi látkami
umístÏní za¯ízení k jejich zachycení, není-li moûné vsakování,
2. jejich zadrûování a regulované odvádÏní oddílnou kanalizací k odvádÏní sráûkov˝ch vod do
vod povrchov˝ch, v p¯ípadÏ jejich moûného smísení se závadn˝mi látkami umístÏní za¯ízení k jejich
zachycení, nebo
3. není-li moûné oddÏlené odvádÏní do vod povrchov˝ch, pak jejich regulované vypouötÏní do
jednotné kanalizace.“.
Pro nakládání s vodami m˘ûe slouûit novÏ navrhovaná nádrû na ploöe „K11“, která bude
up¯esnÏna na základÏ budoucí studie proveditelnosti v návaznosti na dalöí povolovací ¯ízení.
Nakládání se splaökov˝mi vodami - návrh
Do roku 2030 má b˝t dle PRVKOK realizovaná stavba splaökové oddílné kanalizace, ukonËené
Ëistírnou odpadních vod. Na území obcí budou produkovány komunální odpadní vody, s produkcí
pr˘myslov˝ch odpadních vod se neuvaûuje. Do budoucna bude likvidace komunálních odpadních vod
vy¯eöena v˝stavbou samostatn˝ch Ëistíren odpadních vod pro obec Pavlovice a samostatnou »OV pro
UnËice. Do Ëistíren budou odpadní vod p¯ivádÏny novou oddílnou, splaökovou kanalizací, která bude
tvo¯ena stokami gravitaËní kanalizace a ËásteËnÏ tlakovou kanalizací.
P¯edpokládaná kapacita »OV
»OV Pavlovice u Kojetína
200 EO
»OV UnËice
100 EO
Produkce odpadních vod - v˝hled:
SmÏrná produkce splaökov˝ch odpadních vod v mnoûství 100 l/osobu/den.
Produkce odpadních vod je pouze od obyvatelstva obytné zástavby. SouËinitel nerovnomÏrnosti
kh , kd zvoleny dle »SN 756101“Stokové sítÏ a kanalizaËní p¯ípojky“
souË. denní nerovnomÏrnosti kd = 1,5
souË. hod. nerovnomÏrnosti kh = 2,83
Vybavenost obce je základní - produkce odpadních vod z vybavenosti obce je zahrnuta ve
smÏrné produkci splaökov˝ch vod 100 l/os/den.
Z podnikatelsk˝ch aktivit se jedná dle údaj˘ »SÚ p¯edevöím o zemÏdÏlství, maloobchod –
aktivity zajiöùované p¯edevöím místními , trvale ûijícími obyvateli, kde je produkce splaökov˝ch vod
zahrnuta ve smÏrné hodnotÏ 100 l/os/den.
Pr˘myslové odpadní vody nejsou produkovány.
-

Pavlovice u Kojetína
poËet obyvatel
PO
denní pr˘mÏrná produkce Q24,m
maximální denní produkce Qd

200 obyvatel
Q24,m = qs ▪ PO = 100 ▪ 200 = 20,0 m3/den = 0,23 l/s
Qd = Q24,m ▪ kd = 20,0 ▪1,5 = 30,0 m3/den = 0,347l/s

-

UnËice
poËet obyvatel
PO
denní pr˘mÏrná produkce Q24,m
maximální denní produkce Qd

100 obyvatel
Q24,m = qs ▪ PO = 100 ▪ 100 = 10,0 m3/den = 0,115 l/s
Qd = Q24,m ▪ kd = 10,0 ▪1,5 = 15,0 m3/den = 0,174 l/s

V roce 2016 zpracovan˝ projekt DUR " Kanalizace pro obec Pavlovice u Kojetína", projektant IWW
engeneering s.r.o., KromÏ¯íû, vychází z koncepce PRVKOK Olomouckého kraje. Navrhuje novou oddílnou
splaökovou kanalizaci pro obÏ obce; stávající kanalizace bude ponechána jako deöùová.
V obci Pavlovice u Kojetína je navrûená splaöková kanalizace z PP trub DN 250 o celkové délce
2564 m. V obci jsou rovnÏû navrûeny 2 v˝tlaky o celkové délce 84 m, do kter˝ch bude splaöková voda
Ëerpána 2 Ëerpacími stanicemi umístÏn˝mi na p.Ë. 26/3 a na p.Ë. 896/6. Mechanicko-biologická Ëistírna
odpadních vod je navrûena na 200 EO a bude umístÏna na p.Ë. 508/76.
V místní Ëásti UnËice je navrûená gravitaËní splaöková kanalizace z PP trub DN 250 o celkové
délce 715 m. »istírna odpadních vod je navrûena na 100 EO a bude umístÏna na p.Ë. 595/109.
Pro obec Pavlovice u Kojetína je navrûená balená mechanicko-biologická »OV 200 N, sestávající
ze dvou nádrûí pro 2x 100 EO. Nádrûe sestávají z mechanické a biologické (aktivaËní) Ëásti, urËené pro
191-210 EO a maximální pr˘tok 2x 16.5 m3/den, osazení dle TDP dodan˝m v˝robcem. ZabezpeËení
obetonováním proti zv˝öené hladinÏ podzemnÏ vody.
Stavby obou »OV budou zahrnovat v˝stavbu nov˝ch p¯íjezdov˝ch komunikací a p¯ípojek
vodovodních a elektro NN.
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Stávající septiky budou v rámci této stavby vy¯azeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány
vhodn˝m materiálem.
Návrhové parametry v projektu DUR " Kanalizace pro obec Pavlovice u Kojetína":
-

PoËet ekvivalentních obyvatel:
Pavlovice u Kojetína
UnËice

EO = 200
EO = 100

-

Produkce odpadních vod:
smÏrná produkci splaökov˝ch vod
obyvatelstvo Pavlovice u Kojetína
obyvatelstvo UnËice
vybavenost obce není uvaûována

q1 = 150 l/os/den.
VFA = VO x q1 = 200 x 150 = 300 l/den = 30 mv/den
VFA = VO x q1 = 100 x 150 = 150 l/den = 15 m3/den
VFB = 0 m3/den

-

NerovnomÏrnost pot¯eby vody - Pavlovice u Kojetína:
Qp = 30 000:86 400 = 0,347 l/s = 1,252 m3/hod
Qm = kd x Qp = 1,5 x 0,347 = 0,521 l/s = 1,878 m3/hod
Qh = kh x Qp = 5,5 x 0,347 = 1,910 l/s = 6,890 m3/hod
Qmin = km x Qp = 0,6 x 0,347 = 0,208 l/s = 0,752 m3/hod
QZr = (1+4) x Qp = 5 x 0,347 = 1,740 l/s = 6,264 m3/hod
QZra = 2 x QZr = 2 x 1,740 = 3,480 l/s = 12,528 m3/hod
QR = VFC x 365 = 30,00 x 365 = 10 950 m3/rok

-

NerovnomÏrnost pot¯eby vody - UnËice:
Qp = 15 000:86 400 = 0,174 l/s = 0,626 m3/hod
Qm = kd x Qp = 1,5 x 0,174 = 0,261 l/s = 0,939 m3/hod
Qh = kh x Qp = 5,5 x 0,174 = 0,957 l/s = 3,445 m3/hod
Qmin = km x Qp = 0,6 x 0,174 = 0,104 l/s = 0,376 m3/hod
QZr = (1+4) x Qp = 5 x 0,174 = 0,870 l/s = 3,132 m3/hod
QZra = 2 x QZr = 2 x 0,870 = 1,740 l/s = 6,264 m3/hod
QR = VFC x 365 = 15,00 x 365 = 5 475 m3/rok

-

Návrh »OV:
mnoûství odpadních vod celkem
mnoûství organického zneËiötÏní celkem
maximální odtok z »OV po akumulaci
produkce kalu (suöina kalu 2-4%)
interval vyváûení

-

p¯edpokládané hodnoty na odtoku z jedné nádrûe:
hodnoty p - BSK5 = 25 mg/l, CHSK = 90 mg/l, NL = 30 mg/l
hodnoty m - BSK5 = 60 mg/l, CHSK = 150 mg/l, NL= 60 mg/l
úËinnost ËiötÏní v jedné nádrûi 90~94 %, teoretická úËinnost ËiötÏní 92,9 %

Pavlovice u Kojetína
30 m3/den
12 kg/den
3,06 l/s
56 m3/rok
4 mÏsíce

UnËice
15 m3/den
6 kg/den
1,53 l/s
28 m3/rok
4 mÏsíce

Splaökové odpadní vody v areálu zemÏdÏlské farmy budou jako doposud svedeny do jímek na
vyváûení a zpracovány v souladu s platn˝mi p¯episy. Odpadní vody z ûivoËiöné v˝roby nejsou a v˝hledovÏ
nebudou produkovány.
Odkanalizování novÏ navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch naváûe na v˝öe uvedenou navrûenou
koncepci odkanalizování obce, tzn. oddíln˝ systém odkanalizování – splaöková a deöùová kanalizace.
Budou navrûeny stoky splaökové kanalizace, buÔ gravitaËní, nebo tlakové, záleûí na konfiguraci
terénu dané lokality, na hloubce uloûení kanalizace v místÏ napojení, a jestli se bude jednat o kanalizaci
gravitaËní nebo tlakovou. Splaökové odpadní vody z tÏchto ploch budou odvedeny na nové »OV
s následn˝m ËiötÏním.
U zastavitelné plochy Z6 (" v lesíku") je v p¯ípadÏ kladného technicko-ekonomického
od˘vodnÏní p¯ípustné, aby splaökové odpadní vody byly jímány v jímce a zpracovány v souladu s platn˝mi
p¯edpisy.
Ochranná pásma:
Ochranné pásmo kanalizaËních stok je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnÏjöího líce stÏny
potrubí na kaûdou stranu:
u kanalizaËních stok dimenze do DN 500 mm vËetnÏ, 1,5m
u kanalizaËních stok dimenze nad DN 500 mm, 2,5m
u kanalizaËních stok dimenze nad DN 200 mm, jejichû dno je uloûeno v hloubce vÏtöí neû 2,5 m
pod upraven˝m povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnÏjöího líce zvyöují o
1,0 m.
Ochranná pásma »OV jsou projektantem navrûena dle »SN 75 6401: nejmenöí vzdálenost od
vnÏjöího líce objektu Ëistírny k okraji souvislé bytové zástavby 10 m.
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Vodní nádrû - návrh
».P. 4-12-02-0570-0-00
Jedná se o hloubenou nádrû umístÏnou na pravém b¯ehu BVT IDVT10199444 na ploöe K11.
Povodí nádrûe obsahuje zejména plochy zemÏdÏlskou produkci s minimálním zalesnÏním. Plocha povodí
nad nádrûí má plochu p¯ibliûnÏ 1,1 km2 z Ëehoû cca 1/3 tvo¯í zastavÏná plocha obce Pavlovice a 2/3
plochy pole.
Nádrû je situována pod obcí v blízkosti zámÏru »OV. Nádrû bude mít funkce rekreaËní,
rybochovnou, retenËní, krajinotvornou, ekologickou. ÚËinek nádrûe p¯i daném situování a v˝öce hráze
musí b˝t up¯esnÏn hydrotechnick˝m v˝poËtem v rámci studie proveditelnosti. S posouzením stability
svahu oblasti „Meziho¯í“.
Pro vytvo¯ení retenËní nádrûe je uvaûováno z¯ízením hloubené jámy a sypané zemní hráze.
RetenËní nádrû bude opat¯ena za¯ízením umoûÚujícím odvádÏní stálého odtoku z nádrûe s moûností
regulace armaturou ve v˝pustném objektu. Za bÏûného stavu bude nádrû plnÏna na cca 75 % své
kapacity, s prázdnÏním nádrûe není uvaûováno. Nádrû tak bude krátkodobÏ umoûÚovat nadlepöování
pr˘toku po toku.
Na základÏ technick˝ch norem je pot¯eba zabezpeËit rovnÏû pr˘chod 100 - leté povodÚové vlny.
To bude zabezpeËeno Ëelním bezpeËnostním p¯elivem.
Zemní hráz Koruna hráze
Max. hladina
Objem nádrûe
Plocha vodní hladiny
Niveleta dna

231 m n.m., délka hráze 200 m
230,50 m n.m., plocha zátopy 6 500 m2
cca 7 500 m3
cca 6 500 m2
229,00 m n.m.

Elektrifikace - stav
Páte¯í rozvodného systému jsou venkovní trasy VN 22 kV po jiûním obvodu obce Pavlovice,
smÏ¯ované do distribuËních trafostanic. Rozvodnou NN síù tvo¯í p¯eváûnÏ vzduöné trasy. Vlastníkem a
provozovatelem elektrické distribuËní soustavy je E.ON »eská republika, s.r.o.
Trafostanice:
název
Ëíslo
vlastník
typov˝ v˝kon
osazeno
Pavlovice 1 - Horní konec 300258
E.ON
160 kVA
160 kVA
Pavlovice 2 - Za Mä
300259
E.ON
400 kVA
250 kVA
Pavlovice - ZD
300260
400 kVA
UnËice 1 - Obec
300288
E.ON
400 kVA
160 kVA
ZÚR Olomouckého kraje vymezují vedení nadmístního v˝znamu VVN 220kV. Mimo to vede
v ¯eöeném území vedení VVN 110kV.
Elektrifikace - návrh
Zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno p¯ednostnÏ prost¯ednictvím stávající sítÏ VN a
stávajících trafostanic. V˝kon stávajících trafostanic v obci ve správÏ E.ON Ëiní celkem 570 kVA, coû
v˝hledovÏ nemusí postaËovat. Situaci lze v tomto p¯ípadÏ ¯eöit postupnÏ na základÏ zp¯esnÏní vstupních
informací (o stávajících v˝konov˝ch rezervách trafostanic a zp¯esnÏní údaj˘ poûadovan˝ch p¯íkon˘
jednotliv˝ch majitel˘ nemovitostí) a to, v p¯ípadÏ potvrzení aktuálních v˝sledk˘ anal˝zy struktury pot¯eby
energií, p¯edevöím posílením v˝konu stávajících distribuËních trafostanic (jejich rekonstrukcí a
modernizací).
UmístÏní dalöích trafostanic na jin˝ch plochách je p¯ípustné, pokud neomezí vyuûití ploch,
ve¯ejnou infrastrukturu a navrûené ve¯ejnÏ prospÏöné stavby.
Odhad hodnot zv˝öení p¯íkonu vypl˝vající ze zastaviteln˝ch ploch pro bydlení:
28 rodinn˝ch dom˘
Pp = 86 kW
Stávající venkovní vedení v zastavÏném území bude nahrazeno (v závislosti na technick˝ch
podmínkách) podzemními kabelov˝mi vedeními.
DistribuËní síù NN bude rozöí¯ena do ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch, rozvody budou
vedeny vûdy podzemní kabelovou trasou. V uliËních profilech musí b˝t v podrobnÏjöích projekËních
stupních navrûena prostorová rezerva pro uloûení sítÏ.
Vedení VN m˘ûe b˝t v dílËích úsecích p¯eloûeno; v zastavÏném území nabo v zastaviteln˝ch
plochách bude vedeno (v závislosti na technick˝ch podmínkách) podzemními kabelov˝mi trasami, trasy
navrûené v ÚP mohou b˝t upraveny podrobnÏjöí projektovou dokumentací.
Ochranná pásma elektrick˝ch za¯ízení:
äí¯ka ochrann˝ch pásem rozvodn˝ch za¯ízení z¯izovan˝ch po 31. 12. 1994 je dána energetick˝m
zákonem Ë. 222/1994 Sb.. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl˝mi rovinami veden˝mi
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodiËe (u kabelov˝ch
vedení od krajního kabelu) na kaûdou stranu; v závorce jsou uvádÏny hodnoty dle zák. Ë. 458/2000 Sb.
pro nová za¯ízení:
u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)......... 7 m
u venkovních vedení do 110 kV (vËetnÏ)........... 12 m
u kabelov˝ch vedení (do 52 kV)................. 1 m
u venkovních vedení do 220 kV................. 15 m
u venkovních vedení do 400 kV (vËetnÏ) ...... 20 m
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-

u el. stanic (do 52 kV)............. 7 m
u el. stanice kompaktních a zdÏn˝ch (do 52 kV) ......... 2 m od obrysu stanice.
V p¯ípadÏ zájmového území zde veökerá d¯íve instalovaná za¯ízení (venkovní vedení VN 22 kV a
distribuËní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na kaûdou stranu dle zák. Ë. 79/1957 a provádÏcích
p¯edpisu Ë. 80/1957.
Podle § 46 energetického zákona Ë. 458/2000 Sb. vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístÏní stavby nebo územního souhlasu s umístÏním stavby ochranné pásmo v˝robny
elekt¯iny, které je vymezeno svisl˝mi rovinami veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnÏjöí líc obvodového zdiva elektrické stanice.
Plynofikace - stav
Sídlo je ploönÏ plynofikované. ObÏ Ëísti jsou napojené na trasu STL D¯ínov-Srbce-Uh¯ice u
k¯iûovatky Na Klínku, odkud vede podél komunikace do Pavlovic p¯ivádÏcí ¯ad. STL plynovod byl
realizován v r. 1999 spolu s vodovodem, obÏ vedení byly kladeny do spoleËné r˝hy.
Síù je vÏtvená. Potrubí je vedeno místními komunikacemi (p¯ednostnÏ p¯idruûen˝mi dopravními prostory),
p¯ípadnÏ p¯ilehl˝mi ostatními plochami a zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi pozemky a zahrnuje:
-

plynovodní p¯ivadÏË STL pro obec Pavlovice a UnËice délky 980 m, DN 108/4 mm
plynovodní rozvod STL po obci Pavlovice 1845 m, DN 100/50 mm
plynovodní p¯ivadÏË STL pro obec UnËice, délky 350 m , DN 108/4 mm
plynovodní rozvod STL po obci UnËice 620 m, DN 100/50 mm

Provozovatelem sítÏ je GridServices, s.r.o., Ëlen skupiny innogy Grid Holding, a.s.
Pozn.:

Bilance dle dokumentace DSP, k r. 2030:
Pavlovice 369000 m3/rok
UnËice 165000 m3/rok
zdroj dat ÚAP ProstÏjov 2017, Projektová dokumentace DSP "Vodovod Mo¯ice, Pavlovice,
UnËice", "Plynofikace obce Mo¯ice, Pavlovice, UnËice", 1993.

Plynofikace - návrh
DistribuËní síù ve¯ejného plynovodu STL bude rozöí¯ena do ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch
ploch, distribuËní ¯ady budou, pokud to technicko-ekonomické podmínky dovolí, zaokruhovány.
Dimenzování nov˝ch plynovodních ¯ad˘ bude odpovídat zajiötÏní öpiËkov˝ch odbÏr˘ a bude provedeno
v dokumentaci pro územní ¯ízení.
Bilance p¯edpokládané spot¯eby plynu pro zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z5, Z7 a plochy
p¯estavby P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 - v˝poËet dle P¯íkazu SMP a.s. Ostrava Ë. 94/03 , Kategorie D - va¯ení,
TUV, topení:
maximální hodinová spot¯eba: 27 b.j. x 0,45 x 80% = 9,7 m3.hod-1
roËní spot¯eba: 27 b.j. x 3 000 x 80% = 64 800 m3.rok-1
Ochranná a bezpeËnostní pásma:
Ochranná a bezpeËnostní pásma plynovodních za¯ízení, dle zákona Ë. 458/2000 Sb., energetick˝
zákon, jsou: bezpeËnostní pásmo vtl plynovodu: do DN 100 -15 m, do DN 250 - 20 m, nad DN 250 - 40
m, ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu 1 m, ochranné pásmo u ostatních plynovod˘ a p¯ípojek 4 m.
Telekomunikace
Základní sluûby jsou zajiötÏny prost¯ednictvím spoleËnosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s.,
která má v ¯eöeném území metalickou místní síù.
Ve v˝chodní Ëásti ¯eöeného území vede spolu s vedením VVN optick˝ kabel - nadzemní vedení
spoleËnosti E.ON »eská republika, s.r.o. a dále vedou v ¯eöeném území radioreléová trasa - mikrovlnné
spojení spoleËnosti T-Mobile Czech Republic a radiov˝ spoj spoleËnosti »eská telekomunikaËní
infrastruktura a.s.
Distribuce TV signálu (zemského digitálního vysílání DVB-T) a rozhlasu je zajiöùována vysílaËem
Brno Kojál.
Stávající telekomunikaËní vedení budou chránÏny. V navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách a
plochách p¯estavby se navrhuje prodlouûení úËastnické telekomunikaËní sítÏ. V uliËních profilech musí b˝t
v podrobnÏjöích projekËních stupních navrûena prostorová rezerva pro uloûení sítÏ.
Ochranná pásma:
Ochranná pásma jsou dána zákonem Ë. 151/2000 Sb., resp. zákonem Ë.127/2005 Sb., o
elektronick˝ch komunikacích. U telekomunikaËních za¯ízení pak Ëiní v p¯ípadÏ:
kabelového vedení p¯ístupové sítÏ volnÏ uloûeného 1,5 m na obÏ strany od krajních kabel˘
kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v˝kopové r˝hy
kabel˘ transportní sítÏ ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2 , Czech Republic, a.s. – Provoz
p¯enosové techniky (provozovatel).
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Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle je zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas, rozvody obou sítí jsou realizovány jako
nadzemní kabelová vedení vedená p¯eváûnÏ soubÏûnÏ s vedením elektro NN.
V navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby se navrhuje prodlouûení obou sítí:
formou kabelového podzemního vedení soubÏûnÏ s rozvody NN, v uliËních profilech musí b˝t
v podrobnÏjöích projekËních stupních navrûena prostorová rezerva pro uloûení sítÏ; ve¯ejn˝ rozhlas m˘ûe
b˝t v˝hledovÏ ¯eöen bezdrátovÏ.
Trasy a koridory inûen˝rsk˝ch sítí
Koridory navrûen˝ch liniov˝ch staveb jsou závaznÏ vymezeny ve v˝krese Ë. 3 ÚP Pavlovice u
Kojetína (Koncepce technické infrastruktury). Koridory navrûen˝ch liniov˝ch staveb jsou vymezeny
znaËkou sítÏ, která je osou koridoru, öí¯ka koridoru je 10 m oboustrannÏ od osy. Z technick˝ch a
ekonomick˝ch d˘vod˘, Ëi z povahy majetkov˝ch vztah˘ mohou b˝t v˝jimeËnÏ sítÏ a za¯ízení technické
infrastruktury umístÏny mimo vyznaËen˝ koridor; p¯itom nesmí b˝t omezena Ëi ohroûena urbanistická
koncepce, vyuûití ploch, a navrûené ve¯ejnÏ prospÏöné stavby.
Koordinace inûen˝rsk˝ch sítí
Cílem koordinace v úrovni koncepËního ¯eöení je p¯edpovídat a p¯edcházet vöem potenciálním
váûn˝m st¯et˘m a konflikt˘m zájm˘. Rozumí se nejen st¯et˘m prostorov˝m, ale i moûn˝m disproporcím
v existujících vztazích a v uûit˝ch rozhodovacích postupech v pr˘bÏhu plánování a realizace
inûen˝rsk˝ch sítí.
V˝znamná je koordinace inû. sítí ve vazbÏ na pozemní komunikace a vzájemná koordinace
jednotliv˝ch druh˘ inû. sítí. Lze identifikovat nÏkteré uliËní profily, kde mohou vzniknout potíûe.
KoordinaËním problémem b˝vá Ëasto vyhovÏní vöem ochrann˝m pásm˘m vymezovan˝m podle závazn˝ch
podklad˘.
K preventivní provÏrce stavu slouûí v tomto ohledu dokumentované profily komunikací. Na
základÏ rámcové inventury lze vytipovat problémová místa a následnÏ uplatnit d˘sledné postupy
prostorové koordinace. Takov˝mi jsou r˘zné druhy sdruûen˝ch tras (nap¯. tvárnicové tratÏ, univerzální
tvárnicové tratÏ apod.) Ëi ¯eöení s uplatnÏním kombinovaného zp˘sobu ukládání. V p¯ípadech klasického
zp˘sobu ukládání je t¯eba p¯ipomenout nezbytnost vËasného osazení ochrann˝ch konstrukcí na k¯íûení
tras inûen˝rsk˝ch sítí s komunikacemi a vËasnou p¯ípravu dopravnÏ inûen˝rsk˝ch opat¯ení pro realizaci.
Základním prost¯edkem pro koordinaci inû. sítí je v této fázi koordinaËní situace a profily
komunikací. V rámci dalöích krok˘ je ûádoucí zpracování charakteristick˝ch p¯íËn˝ch profil˘ s vyznaËením
polohy jednotliv˝ch vedení. Prostorová koordinace v detailu dle »SN 73 6005 „Prostorová úprava sítí
technického vybavení“ a podle dalöích technick˝ch podklad˘ m˘ûe b˝t precizována aû ve vlastních
projektech.
Za koordinaËní akt je t¯eba povaûovat vËasné ¯eöení vlastnick˝ch vztah˘ pro realizaci zámÏr˘ ve
ve¯ejném zájmu.

ad d.3) ObËanské vybavení
ObËanské vybavení tvo¯í stavby, za¯ízení a pozemky slouûící pro vzdÏlávání a v˝chovu, sociální
sluûby a péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, ve¯ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Dneöní stav:
ObËanská vybavenost v Pavlovicích je místního v˝znamu; nejbliûöí centra obËanské vybavenosti
jsou NÏmËice nad Hanou, Ivanovice na Hané, Morkovice-Slíûany, Vyökov, KromÏ¯íû a ProstÏjov.
äkolství:
V obci nejsou ûádná ökolní ani p¯edökolní za¯ízení. Nejbliûöí Mä je Mate¯ská ökola D¯ínov, okr.
KromÏ¯íû. éáci navötÏvují Zä v NÏmËicích nad Hanou (úplná Zä) a ZUä rovnÏû v NÏmËicích nad Hanou.
Zdravotnictví, sociální sluûby:
V obci nejsou zdravotnická za¯ízení. Ordinace praktického léka¯e, dÏtského praktického léka¯e,
zubního léka¯e, ordinace praktického léka¯e - gynekologa, i lékárna (Lékárna Alphega) jsou v NÏmËicích
nad Hanou. V obci nejsou sociální za¯ízení (domovy, chránÏné bydlení, stacioná¯e, poradny apod.). Dalöí
zdravotní a soc. vybavenost je v ProstÏjovÏ a KojetínÏ.
Obchod a sluûby nev˝robního charakteru:
Ú¯ad obce sídlí v samostatném objektu Ë.p. 55 spolu s poötou (Pavlovice u Kojetína PS» 798 30,
UnËice PS» 798 27) a obecní knihovnou.
V obci Pavlovice je vybudovaná hasiËská zbrojnice (Ë.p. 119, majitel - obec, budova z r. 1976,
rekonstrukce probÏhla v r. 2010) s poûární nádrûí, zbrojnici vyuûívá Oblastní spolek »»K Olomouc a
vyuûívá se i jako zázemí pro pracovníky obce.
V obci Pavlovice se dále nachází prodejna potravin a smíöeného zboûí COOP Jednota (Ë.p.17,
majitel: Jednota spot¯ební druûstvo v Uherském Ostrohu).
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Kultura, spolková Ëinnost:
Obec nemá samostatn˝ kulturní d˘m, pro tyto úËely se uûívá kulturní místnost obecního ú¯adu
s kapacitou 50 osob a dále sokolovna TJ Pavlovice u Koijetína, z. s. (viz níûe).
V objektu obecního ú¯adu (Ë.p. 55) je ve¯ejná knihovna s internetem.
-

Ze zájmov˝ch organizací v obci p˘sobí:
TÏlov˝chovná jednota Pavlovice u Kojetína, z. s. (od r. 1911 jako poboËka Sokola)
Mysliveck˝ spolek Podlesí VitËice
Moravsk˝ rybá¯sk˝ svaz, z.s., poboËn˝ spolek NÏmËice nad Hanou
neformální obËanská iniciativa Krouûek öikovn˝ch ruËiËek.

TÏlov˝chova a sport, rekreace a cestovní ruch:
V obci Pavlovice je sokolovna (Ë.p. 111, vlastník TÏlov˝chovná jednota Pavlovice u Kojetína, z. s.)
postavená v letech 1961-64 (p¯edchozí z 50. let vyho¯ela) s fotbalov˝m h¯iötÏm a h¯iötÏm na tenis.
Sokolovna je vyuûívána pro sportovní a kulturní úËely, kapacita sálu je 150-200 osob, poslední oprava
budovy je z r. 2013. D¯íve (od r. 1924) vyuûívali sokoli cviËiötÏ v 'hájku' nad h¯bitovem. Ve správním území
jsou dále dvÏ dÏtská h¯iötÏ - v Pavlovicích na LhotÏ a v UnËicích. NeoficiálnÏ se vyuûívá poûární nádrû pro
koupání. V obci nejsou hromadná ubytovací za¯ízení.
Na území obce nevede ûádná znaËená turistická cesta. P¯es ¯eöené území vedou evidované
cyklotrasy:
Ë. 5084 VícemÏ¯ice - Nezamyslice - Tiötín - Uh¯ice - UnËice - Pavlovice u K. - Srbce - MÏrovice,
Ë. 5013 ProstÏjov - Mo¯ice - Pavlovice u K. - D¯ínov - Uherské HradiötÏ.
Církevní sluûby, pietní místa:
V obci p˘sobí ve farním kostele sv. Ond¯eje ÿímskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína,
spravovaná z farnosti NÏmËice nad Hanou (dÏkanát ProstÏjov, arcidiecéze Olomoucká). Farnost existovala
uû od r. 1353, ale kolem r.1636 zanikla. Roku 1784 byla vyfa¯ena z Tiötína jako kuracie a r. 1857 pov˝öena
na farnost.
V obci leûí h¯bitov na jiûním okraji intravilánu, vlastníkem je obec Pavlovice.
V ¯eöeném území se nachází zvonice (v UnËicích) a pamÏtní k¯íûe.
Návrh:
Budou zachovány vöechny stávající stavby a za¯ízení obËanského vybavení. Vzhledem
k d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj území mohou b˝t za¯ízení obËanského vybavení
umísùována dle podmínek funkËního ËlenÏní území v zastavÏném území, plochách p¯estavby i
v zastaviteln˝ch plochách.
Dále se navrhuje plocha obËanské vybavenosti pro umístÏní drobné komunitní stavby Ëi za¯ízení
v Hájku (plochy obËanského vybavení - OV, zastavitelná plocha Z6).

ad d.4) Ve¯ejná prostranství
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zelenÏ - na ve¯ejn˝ch prostranstvích (ZV)
s cílem chránit stávající systém sídelní zelenÏ na ve¯ejn˝ch prostranstvích a vymezeny stávající plochy
ve¯ejn˝ch prostranství (PV) v obci.
P¯i úpravách ve¯ejn˝ch prostranství musí b˝t respektovány stávající prvky drobné architektury a
ve¯ejná zeleÚ. Budou doplnÏny chybÏjící úseky chodník˘.
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV) jsou navrûeny v zastaviteln˝ch plochách Z1, Z2, Z3, Z5, Z7 a
ploöe p¯estavby P2.
Pro novÏ vymezované pozemky ve¯ejného prostranství jsou dány minimální poûadavky ve smyslu
vyhláöky §22 vyhláöky 501/2006 Sb.. V kapitole c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch jsou specifikovány pro
jednotlivé zastavitelné plochy v závislosti na místních podmínkách a urbanistickém ¯eöení lokalit dle
pot¯eby vÏtöí minimální öí¯ky ve¯ejn˝ch prostranství a poûadavky na umístÏní minimálního poËtu
parkovacích míst a ¯eöení liniové zelenÏ. SouËástí tÏchto ve¯ejn˝ch prostranství bude ¯eöení dopravy pro
pÏöí umoûÚující bezbariérové uûívání.
Poûadavek na vymezení ploch podle §7, odstavce 2 vyhl. 501/2006 Sb: ÚP vymezuje zastavitelné
plochy bydlení, rekreace, obËanského vybavení a smíöené obytné v úhrnu menöí neû 2 ha. Poûadavky na
zajiötÏní pobytov˝ch a rekreaËních funkcí ve¯ejn˝ch prostranství budou plnit dostateËnÏ dimenzovaná
stávající ve¯ejná prostranství (návsi) a plochy ve¯ejné zelenÏ v Pavlovicích a UnËicích.

ad d.5) Nakládání s odpady
Systém zneökodÚování odpad˘ je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou Ë. 1/2015 o stanovení
systému shromaûÔování, sbÏru, p¯epravy, t¯ídÏní, vyuûívání a odstraÚování komunálních odpad˘ a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Pavlovice u Kojetína. Dále je p¯ijata ObecnÏ závazná
vyhláökou Ë. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaûÔování, sbÏru, p¯epravy, t¯ídÏní,
vyuûívání a odstraÚování komunálních odpad˘.
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SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch nemovitostí slouûí k ukládání domovního odpadu po vyt¯ídÏní.
Svoz se provádí 2x mÏsíËnÏ oprávnÏnou osobou SUEZ Vyuûití zdroj˘ a.s., Brno-LíöeÚ.
Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (plasty, sklo, papír) jsou shromaûÔovány do zvláötních
sbÏrn˝ch nádob. Zvláötní sbÏrné nádoby jsou jsou umístÏny v Pavlovicích u obchodu, u h¯bitova,
u obecního ú¯adu a u sokolovny, v UnËicích u zastávky a u pomníku. Svoz a likvidaci papíru a
plast˘ zajiöùuje oprávnÏná osoba SUEZ Vyuûití zdroj˘ a.s., Brno-LíöeÚ v intervalech 1x mÏsíËnÏ,
skla oprávnÏná osoba Petr Bureö, Kostelec na Hané na v˝zvu. Mimo v˝öe uvedené zajiöùuje obec
jeötÏ 1x mÏsíËnÏ svoz plast˘ (v pytlích) z domácností a následnÏ v intervalech 2-3mÏsíce jejich
odvoz a likvidaci firmou SUEZ Vyuûití zdroj˘ a.s..
Likvidace nebezpeËného odpadu je zajiötÏna mobilním sbÏrem 2x roËnÏ - odvoz a likvidace
oprávnÏnou osobou SUEZ Vyuûití zdroj˘ a.s., Brno-LíöeÚ
Likvidace smÏsného velkoobjemového odpadu je zajiötÏna mobilním sbÏrem 2x roËnÏ - odvoz a
likvidace oprávnÏnou osobou SUEZ Vyuûití zdroj˘ a.s., Brno-LíöeÚ
Likvidace bioodpadu je zajiötÏna v kompostérech, zprost¯edkovan˝ch MAS Hanáck˝ venkov.

Databáze Integrovan˝ registr zneËiöùování (IRZ), údaje pro r. 2015, eviduje u farmy Pavlovice ZemÏdÏlské obchodní druûstvo AGRISPOL - produkci nebezpeËného odpadu v celkovém mnoûství
7,038 t/rok. V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘. V území nejsou
evidovány staré ekologické zátÏûe.
SouËasná koncepce zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy, návrh
p¯edpokládá zachování stávajících míst s kontejnery pro ukládání t¯ídÏného odpadu.

ad e) koncepce uspo¯ádání krajiny
ad e.1) NezastavÏné území
Katastr obce Pavlovice u Kojetína leûí v nízké BuËovické pahorkatinÏ. Reliéf je pahorkatinn˝,
ploch˝, s obl˝mi táhl˝mi tvary, zvedá se od nivy Hané smÏrem k jihu.
ÿeöen˝m územím neprotéká v˝znamnÏjöí vodní tok. V UnËicích pramení Pavl˘vka z povodí Hané
a Moravy. TeËe severní Ëástí katastrálního území; do ní vtékají bezejmenné p¯ítoky pramenící uvnit¯ i vnÏ
intravilánu Pavlovic u Kojetína.
Lesy se v ¯eöeném území (aû na drobn˝ fragment) nenachází, ani nejsou v öiröím okolí. Souvislé
plochy zelenÏ reprezentují pouze malé remízky situované poblíû vodních tok˘ a liniová spoleËenstva
strom˘ a ke¯˘ kolem p¯eváûnÏ regulovan˝ch vodoteËí. Zapojené b¯ehové porosty se vyskytují podél toku
Pavl˘vky a jejích p¯ítok˘ ve fragmentech o malé öí¯ce a promÏnlivé kvalitÏ, p¯esto tvo¯í d˘leûitou sloûku
zelenÏ. KromÏ ekologického v˝znamu jsou d˘leûit˝m krajinotvorn˝m prvkem.
Doprovodné porosty podél státních silnic jsou fragmentální, ale jsou rovnÏû d˘leûit˝m
krajinotvorn˝m prvkem na lokálních krajinn˝ch horizontech. Do budoucna je t¯eba tyto aleje obnovit a
ovocné d¯eviny nahradit dlouhovÏk˝mi stromy, které nezneËiöùují komunikace (nap¯. javory – Acer
pseudoplatanus, je¯abinami – Sorbus aucuparia, p¯ípadnÏ b¯ízami – Betula verrucosa). Tím by byl
vytvo¯en základ pro hodnotné stabilní plochy liniové zelenÏ, coû by prospÏlo nejen estetické, ale i
ekologické rovnováze krajiny.
Trvalé travní porosty se témÏ¯ nevyskytují. Rozpt˝lená zeleÚ v krajinÏ (solitéry, meze) se zde
rovnÏû aû na v˝jimky nenachází. Sady a zahrady se vyskytují hlavnÏ v tÏsné blízkosti sídel, kde lemují
zastavÏné území a jsou zËásti oploceny. Tvo¯í v˝znamnou Ëást ploch zelenÏ a hrají krajinotvornou roli.
Zcela p¯evaûujícím vyuûitím ploch v ¯eöeném území je intenzivní zemÏdÏlské vyuûití. V celém
katastrálním území p¯evaûují rozsáhlé zcelené plochy orné p˘dy. Rozlehlé a nedÏlené plochy zemÏdÏlské
p˘dy mají velmi nízkou druhovou diverzitu i ekologickou hodnotu, protoûe tvo¯í rozsáhlou kulturní step
na zËásti odvodnÏn˝ch plochách s mal˝m podílem dÏlicích prvk˘ (meze, vÏtrolamy, polní cesty, remízy,
solitérní stromy ap.).
Ochrana krajinného rázu
Z hlediska krajinného rázu se doporuËuje d˘slednÏ chránit a zachovat stávající kvalitní segmenty
krajiny, chránit stávající staröí zástavbu s charakteristick˝mi rysy. Neoplocovat velké plochy v krajinÏ.
Podporovat revitalizaci orné p˘dy a v˝sadbu krajinné zelenÏ - doplnit liniovou i rozpt˝lenou zeleÚ ke
zmírnÏní vizuálního impaktu velkoobjemov˝ch objekt˘ a k harmonizaci mÏ¯ítka krajiny. Realizovat
komplexnÏ opat¯ení navrûená v pozemkov˝ch úpravách.
Pozemkové úpravy
Rozhodnutím Státního pozemkového ú¯adu, Krajského pozemkového ú¯adu pro Olomouck˝
kraj, PoboËky ProstÏjov Ëj. SPU 399107/2017 ze dne 12. 10. 2017, byl podle § 11 odst. 4 zákona Ë.
139/2002 Sb., o pozemkov˝ch úpravách a pozemkov˝ch ú¯adech a o zmÏnÏ zákona Ë. 229/1991 Sb.,
o úpravÏ vlastnick˝ch vztah˘ k p˘dÏ a jinému zemÏdÏlskému majetku, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘,
a v souvislosti se zákonem Ë. 500/2004 Sb., správní ¯ád, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, schválen návrh
komplexních pozemkov˝ch úprav v katastrálním území Pavlovice u Kojetína a Ëásti katastrálního
území Vrchoslavice, zpracovan˝ firmou GEOCENTRUM, spol. s r.o. zemÏmÏ¯ická a projekËní kancelá¯, se
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sídlem v Olomouci. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02. 03. 2018.
Pozemkov˝mi úpravami se ve ve¯ejném zájmu prostorovÏ a funkËnÏ uspo¯ádávají pozemky,
scelují se nebo dÏlí a zabezpeËuje se jimi p¯ístupnost a vyuûití pozemk˘ a vyrovnání jejich hranice tak, aby
se vytvo¯ily podmínky pro racionální hospoda¯ení vlastník˘ p˘dy. V tÏchto souvislostech se k nim
uspo¯ádávají vlastnická práva a s nimi související vÏcná b¯emena. SouËasnÏ se jimi zajiöùují podmínky pro
zlepöení ûivotního prost¯edí, ochranu a zúrodnÏní p˘dního fondu, vodní hospodá¯ství a zv˝öení ekologické
stability krajiny. V˝sledky pozemkov˝ch úprav slouûí pro obnovu katastrálního operátu a jako závazn˝
podklad pro územní plánování. Existují dvÏ formy pozemkov˝ch úprav - jednoduché pozemkové úpravy
(JPÚ) a komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).
Schválené komplexní pozemkové úpravy obsahující opat¯ení pro zp¯ístupnÏní pozemk˘ (cestní
síù a objekty na cestní síti), protierozní opat¯ení pro ochranu ZPF (opat¯ení proti vodní a vÏtrné erozi,
oraganizaËní opat¯ení, agrotechnická opat¯ení), vodohospodá¯ská opat¯ení (vË. návrhu poldru), opat¯ení
k tvorbÏ a ochranÏ ûivotního prost¯edí vË. ÚSES, vymezení pozemk˘ pro spoleËná za¯ízení a návrh zmÏn
druh˘ pozemk˘ je komplexnÏ zapracován v návrhu územního plánu.

ad e.2) Stanovení podmínek pro Územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytvá¯ení ÚSES je trvalé zajiötÏní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita vöech ûijících organism˘ a jejich spoleËenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh˘, mezi druhy a rozmanitost ekosystém˘. Podstatou ÚSES je vymezení sítÏ p¯írodÏ blízk˝ch ploch
v minimálním územním rozsahu, kter˝ uû nelze dále sniûovat bez ohroûení ekologické stability a
biologické rozmanitosti území.
ÚSES je postupnÏ navrhován na t¯ech navzájem provázan˝ch hierarchick˝ch úrovních nadregionální, regionální a lokální (místní). Lokální ÚSES v sobÏ zahrnuje i systémy nad¯azené, aû na této
úrovni lze síù navzájem propojen˝ch ekologicky cenn˝ch Ëástí p¯írody povaûovat za skuteËn˝ systém.
V území relativnÏ ménÏ dotËeném hospodá¯skou Ëinností ËlovÏka p¯edstavují prvky zaËlenÏné do ÚSES
v˝bÏr z existující kostry ekologické stability dle funkËních a prostorov˝ch kriterií. Naopak v území
antropicky silnÏ naruöeném je nutno sporé zbytky p¯irozen˝ch Ëi p¯írodÏ blízk˝ch spoleËenstev vhodnÏ
doplnit. Základními skladebn˝mi prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakËní prvky (spolu se
zvláötÏ chránÏn˝mi územími a v˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky):
Biocentrum je tvo¯eno ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ svou velikostí a stavem
ekologick˝ch podmínek umoûÚuje trvalou existenci druh˘ i spoleËenstev p¯irozeného genofondu
krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotop˘, kter˝ sv˝m stavem a velikostí umoûÚuje trvalou
existenci p¯irozeného Ëi pozmÏnÏného, avöak p¯írodÏ blízkého ekosystému.
Biokoridor je, nebo cílovÏ má b˝t, tvo¯en ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝
propojuje biocentra a umoûÚuje a podporuje migraci, öí¯ení a vzájemné kontakty ûiv˝ch
organism˘.
InterakËní prvek je ekologicky v˝znamn˝ krajinn˝ prvek nebo ekologicky v˝znamné liniové
spoleËenstvo, vytvá¯ející existenËní podmínky rostlinám a ûivoËich˘m, v˝znamnÏ ovlivÚujícím
fungování ekosystém˘ kulturní krajiny.
Podklady pro zpracování ÚSES
V rámci návrhu komplexních pozemkov˝ch úprav (GEOCENTRUM, spol. s r.o. zemÏmÏ¯ická a
projekËní kancelá¯, 2016) byl zpracován návrh lokálního ÚSES. Návrh ÚSES byl p¯itom podrobnÏ
projednán a schválen sborem zástupc˘ vlastník˘ a dotËen˝mi orgány a organizacemi (DOSS). Návrh ÚSES
je z pozemkov˝ch úprav komplexnÏ p¯evzat a zapracován beze zmÏn do návrhu územního plánu,
s v˝jimkou doplnÏní fragmentu LBK4 v zastavÏném území UnËic a zahrnutí novÏ navrûeného rybníka
(K11) do biokoridoru LBK3.
Nadregionální a regionální ÚSES
Pro ¯eöené území nejsou v ZÚR Olomouckého kraje navrûeny nadregionální a regionální prvky.
Lokální ÚSES
Návrh ÚSES v ¯eöeném území poËítá s lokálními prvky ÚSES, jeû by mÏly reprezentovat pokud
moûno úplnou ökálu typick˝ch ekologicky v˝znamn˝ch spoleËenstev daného území.
Stávající lokální biokoridor LBK1 (Ba¯ina u proutí) prochází podél vedlejöí polní cesty (C12) a
katastrální hranice s k.ú. Uh¯ice. Stávající lokální biokoridor LBK2 vedoucí podél vodního toku Pavl˘vka
navazuje na navrhovan˝ LBK4 a propojuje tak biocentra LBC1 a LBC2. Navrûen˝ lokální biokoridor LBK3
vede od k.ú. Srbce podél hlavní polní cesty C1, podél 1. Bezejmenného vodního toku aû k soutoku
s vodním tokem Pavl˘vka, kde se napojuje na LBK2. Navrûen˝ biokoridor LBK4 vede od lokálního
biocentra LBC1 podél katastrální hranice, stávající mezi smÏrem k interakËnímu prvku IP2, dále smÏrem
dol˘ údolnicí a následnÏ podél polní cesty C109a smÏrem k vodnímu toku Pavl˘vka a napojení na LBK2.
Lokální biokoridor LBK5 vedoucí podél vodního toku Pavl˘vka propojuje lokální biocentrum LBC2 a
lokální biocentrum v k.ú. Vrchoslavice v okolí vodní nádrûe Lopata. Biokoridor LBK6 vedoucí podél polní
cesty v k.ú. Vrchoslavice (severního obvodu KoPÚ) je v rámci návrhu zachován z návrhu PSZ v rámci KoPÚ
Vrchoslavice.
Návaznost prvk˘ ÚSES na sousední k.ú. je dodrûena. U biocenter a biokoridor˘ p¯echázejících na
sousedící k.ú. (v rámci Olomouckého i Jihomoravského kraje) je nutné v dalöím stupni ¯eöení zajistit
provázanost.
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Popis jednotliv˝ch skladebn˝ch prvk˘ ÚSES
Lokální biocentra:
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

LBC1
LBC - lokální biocentrum
3B3, 3BD3
návrh, nefunkËní, okolí Mo¯ického potoka zahrnující
vlhkomilnou vegetaci a sporadick˝ b¯ehov˝ porost
Cílová v˝mÏra:
3,08 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
3,08 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní, mok¯adní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: Zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG.
K v˝sadbÏ doporuËeny p˘vodní autochtonní d¯eviny dle
STG. Zákaz vysazování nep˘vodních d¯evin. Konkrétní
skladba bude up¯esnÏna v realizaËní projektové
dokumentaci.
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

LBC2
LBC - lokální biocentrum
3BC4
návrh, nefunkËní, okolí VT Pavl˘vka zahrnuje sporadick˝
b¯ehov˝ porost
Cílová v˝mÏra:
4,37 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
4,37 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní, mok¯adní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: Zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG.
K v˝sadbÏ doporuËeny p˘vodní autochtonní d¯eviny dle
STG. Zákaz vysazování nep˘vodních d¯evin. Konkrétní
skladba bude up¯esnÏna v realizaËní projektové
dokumentaci.
Lokální bokoridory:
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

LBK1
LBK - lokální biokoridor
3B3, 3BD3
stávající, ËásteËnÏ funkËní, pás vzrostlé zelenÏ podél
polní cesty C12
Minimální öí¯ka:
15 m
Délka:
768 m
Cílová v˝mÏra:
1,64 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
1,64 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:

LBK2
LBK - lokální biokoridor
3B3, 3BD3, 3BC4
stávající, ËásteËnÏ funkËní, okolí VT Pavl˘vka zahrnující
sporadick˝ b¯ehov˝ porost
20 m
1270 m
2,79 ha
2,79 ha
mok¯adní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
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Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

LBK3
LBK - lokální biokoridor
3B3, 3BD3, 3BC4
návrh, nefunkËní
15 m
1513 m
2,96 ha
2,96 ha
lesní, mok¯adní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG
v minimální öí¯ce 20 m. K v˝sadbÏ doporuËeny p˘vodní
autochtonní d¯eviny dle STG. Zákaz vysazování
nep˘vodních d¯evin. Konkrétní skladba bude up¯esnÏna
v realizaËní projektové dokumentaci.

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

LBK4
LBK - lokální biokoridor
3B3, 3BD3
návrh, nefunkËní
15 m
1166 m
1,95 ha
1,95 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG
v minimální öí¯ce 15 m. K v˝sadbÏ doporuËeny p˘vodní
autochtonní d¯eviny dle STG. Zákaz vysazování
nep˘vodních d¯evin. Konkrétní skladba bude up¯esnÏna
v realizaËní projektové dokumentaci.

Ëíslo prvku:
LBK5
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
LBK - lokální biokoridor
Geobiocenologická charakteristika:
3BD3, 3BC4
Charakteristika souËasného stavu:
návrh, nefunkËní
Minimální öí¯ka:
20 m
Délka:
647 m
Cílová v˝mÏra:
1,79 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
1,79 ha
Typ cílového spoleËenstva:
mok¯adní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis dotËen˝ch za¯ízení technické infrastruktury: viz. tabulka níûe
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: Zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG
v minimální öí¯ce 20 m. K v˝sadbÏ doporuËeny p˘vodní
autochtonní d¯eviny dle STG. Zákaz vysazování
nep˘vodních d¯evin. Konkrétní skladba bude up¯esnÏna
v realizaËní projektové dokumentaci.
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

LBK6
LBK - lokální biokoridor
3B3, 3BD3
návrh, nefunkËní
0,99 ha
0,99 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG
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v minimální öí¯ce 15 m. K v˝sadbÏ doporuËeny p˘vodní
autochtonní d¯eviny dle STG. Zákaz vysazování
nep˘vodních d¯evin. Konkrétní skladba bude up¯esnÏna
v realizaËní projektové dokumentaci.
InterakËní prvky:
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP1
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3
stávající, ËásteËnÏ funkËní, zeleÚ podél silnice III/43330
5m
109 m
0,07 ha
0,07 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

IP2
IP – ploön˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
stávající, ËásteËnÏ funkËní, zalesnÏná plocha nad
UnËicemi
Cílová v˝mÏra:
0,32 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
0,32 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

IP3
IP – ploön˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
stávající, ËásteËnÏ funkËní, zalesnÏná vrchní Ëást
údolnice pod silnicí III/43330
Cílová v˝mÏra:
0,23 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
0,23 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

IP4
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3
stávající, ËásteËnÏ funkËní, remíz v blízkosti soutoku
Pavl˘vky a 1. Bezejmenného VT
Minimální öí¯ka:
10 m
Délka:
376 m
Cílová v˝mÏra:
0,46 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
0,46 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG
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Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP5
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
návrh, nefunkËní
5m
436 m
0,25 ha
0,25 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP6a, IP6b, IP6c
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
návrh, nefunkËní
5m
287/221/546 m
0,51 ha
0,51 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP7a, IP7b
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3
návrh, nefunkËní
5m
128/65 m
0,11 ha
0,11 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP8
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3
návrh, nefunkËní
5m
94 m
0,05 ha
0,05 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:

IP9
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
návrh, nefunkËní
5m
141 m
0,08 ha
0,08 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
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Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP10
IP – ploön˝ interakËní prvek
3B3
návrh, nefunkËní
0,70 ha
0,70 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

IP11a
IP – ploön˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
stávající, ËásteËnÏ nefunkËní, extenzívní sad v blízkosti
jiûní hranice intravilánu UnËic
Cílová v˝mÏra:
0,41 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
0,41 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP11b
IP – ploön˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
návrh, nefunkËní
1,00 ha
1,00 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

IP12
IP – ploön˝ interakËní prvek
3B3
stávající, ËásteËnÏ nefunkËní, Hájek – zalesnÏná plocha
s h¯iötÏm poblíû jiûní hranice intravilánu obce
Cílová v˝mÏra:
0,69 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
0,69 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

IP13
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
stávající, ËásteËnÏ funkËní, horní Ëást 1. Bezejmenného
vodního toku – vlhkomilná vegetace a b¯ehov˝ porost
Minimální öí¯ka:
10 m
Délka:
329 m
Cílová v˝mÏra:
0,00 ha
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
0,00 ha
Typ cílového spoleËenstva:
lesní
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
dle platné ÚPD
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ: zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
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strom˘ a ke¯˘ dle STG
Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:
Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

IP14
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3
návrh, nefunkËní
15 m
278 m
0,40 ha
0,40 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit v˝sadbu strom˘ a ke¯˘ dle STG

Ëíslo prvku:
FunkËní typ a biogeografick˝ v˝znam:
Geobiocenologická charakteristika:
Charakteristika souËasného stavu:

IP15
IP – liniov˝ interakËní prvek
3B3, 3BD3
stávající, ËásteËnÏ nefunkËní, mez jiûnÏ od intravilánu
UnËic
15 m
460 m

Minimální öí¯ka:
Délka:
Cílová v˝mÏra:
Minimální v˝mÏra:
Navrhovaná v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:
Statut ochrany z jin˝ch zájm˘:
Zp˘sob územní ochrany:
DoporuËení následn˝ch opat¯ení:
Popis prací k zajiötÏní plné funkce opat¯ení PSZ:

0,68 ha
0,68 ha
lesní
dle platné ÚPD
sledovat a vychovávat nov˝ porost dle STG
zaloûit, zajistit doplnÏní druhové skladby (v˝sadbu)
strom˘ a ke¯˘ dle STG

Návrh opat¯ení k zajiötÏní plné funkce ÚSES
Zp˘sob vyuûití a omezení v uûívání pozemk˘, zp˘sob ochrany
V rámci opat¯ení k ochranÏ p¯írody a krajiny je nutná nejen realizace jednotliv˝ch prvk˘ ÚSES, ale
je t¯eba také zajistit celkovÏ öetrné a trvale udrûitelné vyuûití krajiny v zájmovém území. Z tohoto d˘vodu
je nutná zejména pravidelná údrûba stávajících a p¯ípadnÏ realizovan˝ch staveb a v˝sadeb. U novÏ
navrûen˝ch v˝sadeb je doporuËena t¯íletá péËe (obzvláötÏ je nutná d˘kladná ochrana novÏ vysázen˝ch
porost˘ p¯ed okusy zvÏ¯í) od v˝sadby tak, aby byl zajiötÏn dostateËn˝ Ëasov˝ prostor pro rozvoj kvalitních
a odoln˝ch porost˘.
P¯esné urËení STG v dané lokalitÏ a na základÏ toho stanovená druhová skladba bude
p¯edmÏtem provádÏcí dokumentace (stejnÏ jako zvolen˝ typ v˝sadby a pouûit˝ sadební materiál). ZvláötÏ
u liniov˝ch v˝sadeb je ûádoucí doplnÏní druhové skladby o p˘vodní ovocné d¯eviny a je doporuËeno
omezení v˝sadeb druh˘, které slouûí jako hostitelské rostliny pro ök˘dce plodin pÏstovan˝ch na okolních
pozemcích. P¯i v˝sadbách liniov˝ch prvk˘ (biokoridory, liniové interakËní prvky) jsou doporuËeny zejména
skupinové v˝sadby s mezilehl˝m zatravnÏním tak, aby byla zajiötÏna poûadovaná p¯ístupnost jednotliv˝ch
pozemk˘ a nedocházelo ke zbyteËnému poökozování v˝sadeb zemÏdÏlskou technikou.
Dále je nutné pravidelné obhospoda¯ování zemÏdÏlské p˘dy a trval˝ch travních porost˘
(pravidelné kosení) tak, aby nedocházelo k samovolnému rozr˘stání d¯evinn˝ch porost˘ nad rámec
stanoven˝ „Plánem spoleËn˝ch za¯ízení“ a tím k znehodnocování ZPF. V souvislosti s tímto procesem je
také nutné zabránit öí¯ení invazních rostlin v zájmovém území.
ZajiötÏní a priority realizace ÚSES, doporuËení následn˝ch opat¯ení
V rámci opat¯ení k ochranÏ p¯írody a krajiny je doporuËena realizace prvk˘ ÚSES, které svou
povahou plní více funkcí (protierozní – protipovodÚové) a souËasnÏ nevytvá¯í vysoké náklady na
p¯ípadnou realizaci. Zde je moûné doporuËit systém navrhovan˝ch liniov˝ch interakËních prvk˘
pozemkovÏ vymezen˝ch v rámci KoPÚ a rekonstrukci stávajícího IP. Musíme vöak zde dát velk˝ d˘raz na
kvalitní, alespoÚ t¯íletou pÏstební péËi a údrûbu.

52

ad e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Územním plánem Pavlovice u Kojetína je vymezena síù místních a p¯ístupov˝ch komunikací, jako
ploch dopravní infrastruktury - silniËní (DS) a dále jako souËást Tyto komunikace slouûí k zajiötÏní
dopravní obsluhy staveb a ploch, zp¯ístupÚují lesní a zemÏdÏlské pozemky a slouûí turistice a rekreaËnímu
vyuûívání krajiny. Tyto cesty nesmí b˝t p¯ehrazovány a uzavírány (ploty, bránami apod.). ploch smíöené
nezastavÏného území (NS). Návrh cestní sítÏ je p¯evzat z komplexních pozemkov˝ch úprav.
Cesty budou navrûeny dle p¯edpokládan˝ch intenzit uûívání a zatíûení. Uvaûuje se s návrhem
konstrukcí se zpevnÏn˝m podkladem a krytov˝mi vrstvami s uûitím zatravnÏní, hrubého drceného
kameniva, v˝jimeËnÏ asfaltobetonu, jednopruhové o öí¯ce min. 3,5 m.
Turistické trasy
v ¯eöeném území nejsou
Cyklotrasy
se nedot˝kají prostupnosti krajiny - vedou po silnicích II. a III. t¯ídy, viz odstavec ad d.1) Dopravní
infrastruktura.

ad e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a zvyöování retenËních schopností
krajiny
ÿeöené území je zemÏdÏlskou krajinou s vysok˝m podílem zemÏdÏlské p˘dy. P¯ed provedením
komplexních pozemkov˝ch úprav Ëinil podíl zemÏdÏlské p˘dy 93,3 %, po jejich realizaci bude 87,4 %.
ZemÏdÏlsk˝ p˘dní fond je zastoupen öiröím spektrem p˘d, s vysok˝m podílem p˘d vysoké bonity
(v I. a II. stupni ochrany). Polní v˝roba mÏla p˘vodnÏ extenzivní charakter s Ëetn˝m travními porosty, tento
byl postupnÏ p¯ekryt intenzivní velkov˝robou. Byly vytvo¯eny velké bloky orné p˘dy a projevuje se zde
vodní eroze vËetnÏ naruöen˝ch odtokov˝ch pomÏr˘. Svahy nejsou nijak prudké, avöak velikost blok˘ a
délka svahu (p¯ed realizací opat¯ení vypl˝vajících ze schválen˝ch komplexních pozemkov˝ch úprav) je
vyööí neû odpovídá dan˝m stanoviötním podmínkám.
DoporuËuje se proto realizovat opat¯ení vypl˝vajících ze schválen˝ch komplexních pozemkov˝ch
úprav a p¯ípadnÏ dalöí opat¯ení - zatravnÏní. NynÏjöí stupeÚ zornÏní je velmi vysok˝ - Ëiní na 97 %
z celkové v˝mÏry zemÏdÏlské p˘dy.
V celém rozsahu nezastavÏného území je p¯ípustné realizovat protierozní opat¯ení.
Mezi nejËastÏji pouûívan˝ zp˘sob protierozní ochrany pozemk˘ pat¯í organizaËní opat¯ení, které
zahrnují p¯edevöím:
vhodné umístÏní pÏstovan˝ch plodin - pásové pÏstování plodin,
optimální tvar a velikost pozemku,
vegetaËní pásy mezi pozemky
záchytné travní pásy.
Mezi nejËastÏji pouûívaná agrotechnická opat¯ení spadá:
metoda p˘doochranného obdÏlávání,
protierozní orba,
protierozní setí kuku¯ice
protierozní ochrana brambor.
Vlastní protierozní agrotechnika je podmínÏna vhodnÏ upraven˝mi mechanizmy. Vûdy by mÏla
b˝t uplatnÏna zásada provádÏní agrotechnick˝ch operací ve smÏru vrstevnic (nebo v mírném odklonu od
tohoto smÏru). Pokud nelze dosáhnout protierozní ochrany pozemku v˝öe uveden˝mi opat¯eními, je
nutno navrhovat a realizovat opat¯ení technická (terénní urovnávky, p¯íkopy a protierozní cesty, pr˘lehy,
terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrûe).
UplatnÏné prvky návrhu ÚP, které mají protierozní efekty, jsou: doplnÏní polních cest a liniové
zelenÏ (biokoridor˘ a interakËních prvk˘ ÚSES) - ËlenÏní velk˝ch p˘dních blok˘.
V plochách smíöen˝ch nezastaveného území - krajinná zelen (NX) budou ve vyööí mí¯e uplatnÏny
prvky zvyöující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt˝lená zeleÚ.

ad e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Pro vodní toky v ¯eöeném území nejsou stanovena záplavová území.
Opat¯ení ke zlepöení odtokov˝ch pomÏr˘ v zájmovém území
V rámci návrhu komplexních pozemkov˝ch úprav byly navrûeny opat¯ení pro zlepöení retenËní
schopnosti krajiny a byly vymezeny plochy pro navrhovaná a stávající vodohospodá¯ská opat¯ení. SouËástí
návrhu opat¯ení je p¯evedení dotËen˝ch pozemk˘ do vlastnictví obce Pavlovice u Kojetína, Státního
pozemkového ú¯adu a Ú¯adu pro zastupování státu ve vÏcech majetkov˝ch.
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Opat¯ení k ochranÏ území p¯ed povodnÏmi
Území je v˝znamnÏ ohroûeno bleskov˝mi povodnÏmi z p¯ívalov˝ch sráûek. V rámci zpracování
komplexních pozemkov˝ch úprav navrhnul projektant nÏkolik variantních návrh˘ such˝ch ochrann˝ch
nádrûí a pr˘leh˘, které byly sborem zástupc˘ zamítnuty. Nejvíce problémové místo nad intravilánem na
bezejmenném vodním toku bylo ¯eöeno návrhem suché ochranné nádrûe ON1 v dostateËné vzdálenosti
od zastavÏné Ëásti obce dle p¯ání sboru zástupc˘. Jedná se o poldr s homogenní hrází, jednou spodní
v˝pustí a boËním bezpeËnostním p¯elivem. V rámci ochrany intravilánu bylo taktéû navrûeno zkapacitnÏní
stávajícího zatrubnÏní 1. bezejmenného vodního toku (rek BVT1) ze souËasné DN800 na DN1000
v lokalitÏ pod plánovan˝m poldrem. Úsek otev¯eného koryta na zahradÏ soukromého vlastníka byl taktéû
navrûen k zatrubnÏní a následnému napojení na stávající úsek o svÏtlosti DN1000, kter˝ dále pokraËuje
p¯es obecní pozemek pod stávající hasiËárnou aû k vyústÏní do otev¯eného koryta vodního toku za
hasiËárnou. ZatrubnÏní v UnËicích (rek ZTB1), které vede pod silnicí do vodního toku Pavl˘vka bylo
zkapacitnÏno p¯ed pár lety. Stávající svÏtlost DN800 je dostaËující, potrubí v místÏ zaústÏní do recipientu
je vöak v havarijním stavu a je nutná jeho rekonstrukce vËetnÏ p¯ísluöného opevnÏní koryta v tomto
úseku.
Opat¯ení k odvádÏní povrchov˝ch vod z území
V území existuje síù odvodÚovacích p¯íkop˘ a zatrubnÏn˝ch úsek˘ podél silnic v extravilánu
i v intravilánu p¯edevöím podél komunikací, tyto budou respektovány a ¯ádnÏ udrûovány.
V rámci návrhu komplexních pozemkov˝ch úprav byly navrûeny dva nové svodné p¯íkopy OP1
a OP2 podél navrûen˝ch zpevnÏn˝ch polních cest C2, C16 a C17, ohroûen˝ch povrchov˝m odtokem
z p¯ilehl˝ch zemÏdÏlsky vyuûívan˝ch ploch. Návrh pr˘leh˘, které by rozdÏlovaly velké bloky orné p˘dy
a stabilizované dráhy soust¯edÏného odtoku, byly sborem zamítnuty.
V rámci návrhu ÚP byly dále navrûeny odvodÚovací p¯íkopy po obvodu zastavÏn˝ch území (VT9).

-

Obecná opat¯ení
V rámci ÚP jsou navrûena opat¯ení pro zv˝öení ochrany území p¯ed velk˝mi vodami:
podél koryt vodních tok˘ je ûádoucí zachovat volné nezastavÏné a neoplocené území o öí¯i min.
8 m / podél HMZ min. 6 m od b¯ehové hrany na obÏ strany (tzv. potoËní koridory) - pro pr˘chod
velk˝ch vod a zároveÚ jako manipulaËní pruh pro úËel správy a údrûby vodního toku,
v území urËeném k zástavbÏ je t¯eba zabezpeËit, aby odtokové pomÏry z povrchu
urbanizovaného území byly po v˝stavbÏ srovnatelné se stavem p¯ed ní. OdvodnÏní nutno ¯eöit
kombinovan˝m systémem p¯irozené / umÏlé retence, nap¯. vsakem na pozemcích, akumulací a
regulovan˝m odtokem do recipientu apod.).

ad e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
ÚP Pavlovice u Kojetína nevymezuje plochy pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny. Pro zajiötÏní
rekreaËních funkcí krajiny (pÏöí turistika, cykloturistika) jsou chránÏny dále místní úËelové komunikace
procházející ¯eöen˝m územím. V nezastavÏném území (v krajinÏ) není moûné umisùovat ûádné stavby pro
rodinnou ani hromadnou rekreaci.

ad e.7) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
V území se nenachází dob˝vací prostor, d˘lní díla, poddolovaná území a není zde vymezeno
chránÏné loûiskové území. Na ¯eöené území zasahuje v jeho severní Ëásti prognózní zdroj nerostn˝ch
surovin (objekt lze vyuûít ËásteËnÏ nebo podmínÏnÏ po splnÏní vybran˝ch technick˝ch a enviromentálních
podmínek). Prognózní zdroje nerost˘ jsou chránÏny podle zákona Ë. 62/1988 Sb, ve znÏní zákona
Ë. 543/1991 Sb., a to v § 13 „Vyuûití v˝sledk˘ geologick˝ch prací p¯i územním plánování “, odst. (1).

ad f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé funkËní plochy jsou navrûeny v souladu s vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch
poûadavcích na vyuûívání území. S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy funkËního
vyuûití (u ploch vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní), d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch
funkËních ploch je uveden vûdy v jejich názvu.
Územním plánem je navrûen jin˝ druh plochy, neû je uvedeno v § 4 aû § 19 vyhláöky
Ë. 501/2006 Sb.:
Plochy zelenÏ - na ve¯ejn˝ch prostranstvích (ZV)
Plochy zelenÏ - soukromá a vyhrazená (ZS)
Zd˘vodnÏní stanovení plochy s jin˝m zp˘sobem vyuûití, neû je stanoveno ve vyhláöce o obecn˝ch
poûadavcích na vyuûívání území:
Vymezením ploch zelenÏ - na ve¯ejn˝ch prostranstvích (ZV) budou zajiötÏny podmínky pro
ochranu sídelní zelenÏ p¯ed zástavbou. Plochy zahrnují zejména pozemky ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ
v zastavÏném území.
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Vymezením ploch zelenÏ - soukromá a vyhrazená (ZS) budou zajiötÏny podmínky pro ochranu
sídelní zelenÏ p¯ed zástavbou. Plochy zahrnují zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelenÏ (na¯.
zahrad, sad˘) související s obytn˝m územím.
DoplnÏní tÏchto druh˘ ploch bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelenÏ
podle p¯ílohy Ë.7, Ëást I., odst.1, písm.c. vyhláöky Ë. 500/2006 Sb.
Definice uûit˝ch pojm˘ podkroví‚ nadzemní podlaûí a podzemní podlaûí jsou uvedeny v »SN
73 4301 Obytné budovy.

ad g) vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení, staveb a
opat¯ení k zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk˘m a stavbám vyvlastnit
Jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby jsou navrûeny stavby dopravní a technické infrastruktury urËené
k rozvoji a ochranÏ území.
Jako ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení je navrûeno zaloûení prvk˘ územního systému ekologické
stability.

ad j) vymezení ploch a koridor˘ územních rezerv a stanovení moûného budoucího vyuûití,
vËetnÏ podmínek pro jeho provÏ¯ení
Vymezená plocha územní rezervy p¯edstavuje logick˝ smÏr p¯ípadného dalöího územního
rozvoje obce Pavlovice u Kojetína:
plocha R1 - pokraËování obytné v˝stavby na jihov˝chodním okraji sídla - doplnÏní druhé Ëásti
k zastavitelné ploöe Z5, vË. vyuûití vybudované infrastruktury.

ad k) vymezení ploch, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno dohodou o
parcelaci
Plochy, v nichû je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno dohodou o parcelaci, nejsou
navrûeny z d˘vodu, ûe zastavitelné plochy nemají nep¯ehlednou a sloûitou parcelaci.

ad l) vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
zpracováním územní studie
ÚP Pavlovice u Kojetína nevymezuje plochy navrûené k provÏ¯ení územní studií z d˘vodu, ûe
ûádná z ¯eöen˝ch ploch nevyûaduje podrobnÏ specifikované provÏ¯ení podmínek vyuûití území Ëi
koordinaci prostorového uspo¯ádání.

ad m) vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
vydáním regulaËního plánu
Plochy a koridory, ve kter˝ch je vydání regulaËního plánu podmínkou pro rozhodování
o zmÏnách v území, nejsou ÚP Pavlovice u Kojetína navrûeny z d˘vodu, ûe ûádná z ¯eöen˝ch ploch
nevyûaduje takto podrobnÏ specifikované závazné podmínky vyuûití.

ad n) stanovení po¯adí zmÏn v území
Etapizace není ÚP Pavlovice u Kojetína navrûena. Etapizace není navrûena ani z hlediska ochrany
ZPF. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v drobném rozsahu a p¯eváûnÏ doplÚují tvar sídla do uzav¯ené
podoby. Postupné a celistvé zastavování zajistí ekonomické podmínky - pot¯eba minimalizace náklad˘ na
ve¯ejnou infrastrukturu. NejvÏtöí rozvojové plochy Z5 a Z7 jsou majetkovÏ p¯eváûnÏ ve vlastnictví obce.
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14)

Limity vyuûití území

Limity vyuûití území omezují, vyluËují, p¯ípadnÏ podmiÚují umísùování staveb, vyuûití území a
opat¯ení v území.
14.1) Limity vyuûití území stávající
Limity vyuûití území vypl˝vající ze schválené ÚPD vyööího stupnÏ.
SouËasnÏ platnou nad¯azenou územní dokumentací jsou ZÚR Olomouckého kraje. Územním
plánem musí b˝t respektovány plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního
v˝znamu:
koridor silnice II. t¯ídy Ë. 433 (stav)
zásobovací vodovodní ¯ad (stav)
koridor pro elektrické vedení 220 kv (stav)
koridor pro elektrické vedení 110 kv (stav)
-

-

-

-

Stanovení zásad pro ochranu a exploataci loûisek nerostn˝ch surovin:
p¯edpokládaná loûiska ner. surovin (prognózní zdroje ner. surovin)
Objekt lze vyuûít ËásteËnÏ, nebo podmíneËnÏ po splnÏní vybran˝ch technick˝ch a
enviromentálních podmínek; podmínkami se chápe - zásady vyuûití objektu lze stanovit aû na
základÏ územní studie, jejímû cílem bude: a) up¯esnÏní reálného rozsahu vyuûití objektu p¯i
akceptaci zákonn˝ch sloûek ochrany ûivotního prost¯edí a ochrany kulturních a p¯írodních hodnot
v území; b) ovÏ¯ení limit˘ únosnosti území dotËeného vyuûitím objektu (skupiny objekt˘);
plocha vymezená ve v˝kresu ZÚR OK Ë. B.6 Plochy a koridory nadmístního v˝znamu zasahující
severní Ëást ¯eöeného území
Ochrana p¯írody a krajiny (dle zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody, v platném znÏní):
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst.
b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
Ochrana lesa
(dle zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní);
dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
Ochrana p¯ed záplavami
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
není
Ochrana podzemních a povrchov˝ch vod
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
není
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 (8) m od b¯ehové Ëáry pro
úËely jejich údrûby a zajiötÏní provozu.

-

Geologie
chránÏná loûisková území - nejsou
dob˝vací prostory - nejsou
chránÏná území pro zvláötní zásahy do zemské k˘ry - nejsou
Území se zvláötními pomÏry geologické stavby - nejsou
p¯edpokládaná loûiska ner. surovin (prognózní zdroje ner. surovin) - viz v˝öe

-

Ochrana staveb - ve¯ejná poh¯ebiötÏ
(dle zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje v öí¯i nejménÏ 100 m.

-

Ochrana památek
(dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
V ¯eöeném území jsou do Úst¯edního seznamu kulturních památek zapsány:
kostel sv. Ond¯eje, Ë. rejst¯íku ÚSKP: 45589/7-5681
socha sv. Frantiöka z Assisi, Ë. rejst¯íku ÚSKP: 18564/7-5683
zvonice, Ë. rejst¯íku ÚSKP: 29403/7-5816
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-

Jako archeologická naleziötÏ jsou vymezeny (na vöechny typy území s archeologick˝mi nálezy
mimo UAN IV se vztahuje povinnost vypl˝vající z § 21-24 zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní
památkové péËi v platném znÏní):
24-42-09/5 UnËice - obec, kategorie UAN II.
24-42-09/6 Pavlovice u Kojetína - Meziho¯í, kategorie UAN I.
24-42-09/7 Pavlovice u Kojetína - obec, kategorie UAN II.
24-42-09/8 Pavlovice u Kojetína - Lhotka, kategorie UAN I.
ostatní plocha katastrálního území - kategorie UAN III.

Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok (dle zákona Ë.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní):
OP ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ Ëiní 1,5 m na kaûdou stranu od vnÏjöího líce potrubí
Ëi stoky, u vodovodních ¯ad˘ nebo kanalizaËních stok o pr˘mÏru nad 200 mm, jejichû dno je uloûeno
v hloubce vÏtöí neû 2,5 m pod upraven˝m povrchem, se vzdálenosti od vnÏjöího líce zvyöují o 1,0 m.
-

V ¯eöeném území se ochrana vztahuje k:
vodovodním ¯ad˘m (stav)
kanalizaËním stokám (stav)
vodojem˘m (vyhláöení OP nezjiötÏno), (stav)

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona Ë. 458/2000
Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 35 kV a do 110 kV
vËetnÏ Ëiní 12 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ Ëiní 7 m na obÏ
strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m (po obou
stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí
z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo
elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ
NN je 2 m od stanice. Ochranné pásmo v˝robny elekt¯iny je vymezeno svisl˝mi rovinami veden˝mi ve
vodorovné vzdálenosti 20 m od vnÏjöího líce obvodového pláötÏ v˝robny elekt¯iny.
Pozn.:

-

1) Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v § 98 zákona Ë. 458/2000,
v platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a
do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.
2) Podle § 46 energetického zákona Ë. 458/2000 Sb. vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístÏní stavby nebo územního souhlasu s umístÏním stavby ochranné pásmo
v˝robny elekt¯iny.
V ¯eöeném území se ochranná pásma vztahují k:
vedení VVN (stav)
vedení VN (stav)
podzemnímu vedení NN (stav)
trafostanicím (stav)

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv.
energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochrann˝m pásmem se rozumí souvisl˝ prostor v bezprost¯ední blízkosti plynárenského za¯ízení,
kter˝ Ëiní u nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se rozvádí plyn
v zastavÏném území obce 1 m na obÏ strany od p˘dorysu, u ostatních plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek
4 m na obÏ strany od p˘dorysu, u technologick˝ch objekt˘ 4 m od p˘dorysu.
BezpeËnostní pásmo vysokotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek do tlaku 40 bar˘ vËetnÏ
do DN 100 vËetnÏ je 10 m, nad DN 100 do DN 300 vËetnÏ je 20 m, bezp. pásmo regulaËní stanice VTL do
tlaku 40 bar˘ vËetnÏ je 10 m, ostatní bezpeËnostní pásma viz P¯íloha k zákonu Ë. 458/2000 Sb.
BezpeËnostní pásma plynov˝ch za¯ízení. BezpeËnostním pásmem se rozumí souvisl˝ prostor vymezen˝
svisl˝mi rovinami veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti od p˘dorysu plynového za¯ízení mÏ¯eno kolmo na
jeho obrys.
-

V ¯eöeném území se ochrana vztahuje k:
plynovodní síti VTL, STL (stav)
Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona Ë. 127/2005 Sb. v platném
znÏní):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
Ochranné pásmo nadzemního komunikaËního vedení vzniká dnem nabytí právní moci
rozhodnutí vydaného podle zvláötního právního p¯edpisu. Parametry tohoto ochranného pásma,
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rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení p¯ísluön˝ stavební
ú¯ad v tomto rozhodnutí. P¯itom musí b˝t öet¯eno práv vlastník˘ nemovitostí nacházejících se
v ochranném pásmu nadzemního komunikaËního vedení.
Ochranné pásmo rádiového za¯ízení a rádiového smÏrového spoje vzniká dnem nabytí právní
moci rozhodnutí vydaného podle zvláötního právního p¯edpisu. Parametry tÏchto ochrann˝ch
pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tÏchto za¯ízení a spoj˘
p¯ísluön˝ stavební ú¯ad v tomto rozhodnutí. P¯itom musí b˝t öet¯eno práv vlastník˘ nemovitostí
nacházejících se v ochranném pásmu rádiového za¯ízení a rádiového smÏrového spoje.
-

V ¯eöeném území se ochrana vztahuje k:
místní telekomuniaËní síti spoleËnosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s.
nadzemnímu vedení (optickému kabelu) spoleËnosti E.ON »eská republika, s.r.o.
radioreléov˝m trasám spoleËností T-Mobile Czech Republic a »eská telekomunikaËní
infrastruktura a.s.

Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona Ë. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikací, v platném znÏní):
Ochranné pásmo silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) je 15 m od osy
vozovky. V ¯eöeném území se ochrana vztahuje k:
silnice II. t¯ídy Ë. 433 (stav)
silnice II. t¯ídy Ë. 43335 (stav)
silnice III. t¯ídy Ë. 43330 (stav)

-

Ochrana dopravní infrastruktury - letiöù:
(dle zákona Ë. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znÏní)
není
Ochranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany »R (dle zákona Ë. 183/2006 Sb.):

-

zájmové území Ministerstva obrany - omezení pro nadzemní stavby - v˝stavba p¯esahující 30 m
n.t.:
Koridor RR smÏr˘ 150-200 - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona Ë. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ¯ádu), které je nutno respektovat
podle zákona Ë. 222/1999 Sb. o zajiöt'ování obrany CR a zákona Ë. 127/2005 o elektronick˝ch
komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní v˝stavbu p¯esahující
30 m n.t. jen na základÏ stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona Ë.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ¯ádu) — viz. mapov˝ podklad, ÚAP — jev 82a.
V p¯ípadÏ kolize m˘ûe b˝t v˝stavba omezena.
(Tj. musí b˝t posouzena v˝stavba p¯esahující 30 m n.t. )

-

zájmové území Ministerstva obrany - omezení pro nadzemní stavby - veökerá vyjmenovaná
v˝stavba:
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níûe
uveden˝ch druh˘ staveb podle ustanovení § 175 zákona Ë. 183/2006 Sb. (dle UAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níûe uvedené stavby jen na základÏ závazného
stanoviska Ministerstva obrany: v˝stavba, rekonstrukce a opravy dálniËní sítÏ, rychlostních
komunikací. silnic I. II. a III. t¯ídy - v˝stavba a rekonstrukce ûelezniËních tratí a jejich objekt˘,
v˝stavba a rekonstrukce letiöù vöech druh˘, vËetnÏ za¯ízení, v˝stavba vedení VN a VVN, v˝stavba
vÏtrn˝ch elektráren, v˝stavba radioelektronick˝ch za¯ízení (radiové, radiolokaËní, radionavigaËní,
telemetrická) vËetnÏ anténních systém˘ a opÏrn˝ch konstrukcí (nap¯. základnové stanice....),
v˝stavba objekt˘ a za¯ízení vysok˝ch 30 m a více nad terénem, v˝stavba vodních nádrûí
(p¯ehrady, rybníky), v˝stavba objekt˘ tvo¯ících dominanty v území (nap¯. rozhledny).

-

Ochranná pásma v˝robních za¯ízení:
nejsou

5.2) Limity vyuûití území vypl˝vající z navrûeného rozvoje
-

Limity vyuûití území vypl˝vající z navrûeného rozvoje jsou:
vymezení lokálního systému ÚSES
návrh cestní sítÏ v krajinÏ
v souvislosti s rozvojem v˝stavby na zastaviteln˝ch plochách v˝stavba komunikaËní sítÏ a sítí
technického vybavení území
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5.3) Dalöí omezení v území (s charakterem limit˘ vyuûití území)
-

zp˘sob vyuûití území:
plochy obËanského vybavení (ve¯ejná infrastruktura, tÏlov˝chovná a sportovní za¯ízení, h¯bitovy)
plochy ve¯ejné zelenÏ (plochy zelenÏ - na ve¯ejn˝ch prostranstvích)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba
plochy technické infrastruktury

-

plochy zemÏdÏlského p˘dního fondu (ZPF):
orná p˘da
TTP (trvalé travní porosty)
zahrady
zemÏdÏlské p˘dy v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF
hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ)
investice do p˘dy za úËelem zlepöení p˘dní úrodnosti
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa (PUPFL)

-

poûární ochrana:
hasiËská zbrojnice
poûární hydranty na vodovodní síti
poûární nádrû

-

evidované ekologické zátÏûe území:
nejsou

15)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond
15.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
Klimatick˝ region (Quitt, 1971)
PoËet letních dní
poËet dní s pr˘mÏrnou teplotou 10 °C a více
poËet mrazov˝ch dní
poËet ledov˝ch dní
pr˘mÏrná teplota v lednu (°C)
pr˘mÏrná teplota v Ëervenci (°C)
pr˘mÏrná teplota v dubnu (°C)
pr˘mÏrná teplota v ¯íjnu (°C)
PoËet dn˘ za rok se sráûkami nad 1 mm
Úhrn sráûek ve vegetaËním období (IV. - IX.)
Úhrn sráûek v zimním období (X. - III.)
PoËet dn˘ se snÏhovou pokr˝vkou
PoËet dn˘ zamraËen˝ch
PoËet dn˘ jasn˝ch
Hydrogeologické podmínky
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka

T2 teplá oblast
50 - 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
–2 aû –3
18 aû 19
8 aû 9
7 aû 9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50
120 - 140
40 - 50

2230
Vyökovská brána
Terciérní a k¯ídové sedimenty pánví

Oblast povodí - Morava, Povodí 3. ¯ádu - Haná a Morava od Hané po D¯evnici,
Hydrologická povodí 4. ¯ádu:
Haná
4-12-02-042
Haná
4-12-02-056
Pavl˘vka
4-12-02-057
D¯ínovsk˝ potok
4-12-02-032
Tiötínka
4-12-02-033
Dle § 33 zákona 254/2001 Sb. v platném znÏní (vodní zákon) a na¯ízení Ë. 262/2012 Sb., p¯ílohy
Ë. 1 není ¯eöené území zranitelnou oblastí.
Dle § 32 zákona 254/2001 Sb. v platném znÏní (vodní zákon) a Na¯ízení vlády Ë. 61/2003 Sb.
je ¯eöené území - k.ú. Pavlovice u Kojetína - citlivou oblastí, ve které pro vypouötÏní odpadních vod do
povrchov˝ch vod stanoví vláda na¯ízením ukazatele p¯ípustného zneËiötÏní odpadních vod a jejich
hodnoty.
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Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území je velmi vysok˝, p¯ed provedením komplexních
pozemkov˝ch úprav Ëinil 93,3 %, po provedení 87,4 %. NejvÏtöí plochu zaujímá orná p˘da, dále zahrady.
Trvalé travní porosty zaujímají v ¯eöeném území velmi malou plochu.
ZemÏdÏlské p˘dy celého ¯eöeného území nejsou za¯azeny do ménÏ p¯ízniv˝ch oblastí (dle
Na¯ízení vlády Ë. 505/2000 Sb., ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘).
katastrální území
komplexní pozemkové úpravy

Pavlovice u Kojetína
p¯ed provedení
r. 2015

po provedení
r. 2019

zemÏdÏlská p˘da:
celkem:

486,97 ha
521,78 ha

454,62 ha
520,12 ha

orná p˘da
zahrada
ovocn˝ sad
trvalé travní porosty
celkem

471,57
12,76
0,32
2,32
486,97

440,25 ha
12,86 ha

ha
ha
ha
ha
ha

1,50 ha
454,62 ha

Z hlediska zemÏdÏlské v˝roby je stupeÚ zornÏní extrémnÏ vysok˝ - Ëiní 97 % z celkové v˝mÏry
zemÏdÏlské p˘dy. Pr˘mÏrn˝ stupeÚ zornÏní p˘dy v »R je 71,2 %, p¯iËemû evropsk˝ pr˘mÏr je asi 60 %.
Vysoká intenzita vyuûití území se nep¯íznivÏ promítá i do ekologické stability krajiny. V˝nosy zemÏdÏlsk˝ch
plodin jsou podmínÏny vysok˝mi energetick˝mi vklady do p˘dy.
V ¯eöeném území p¯evládá zemÏdÏlská v˝roba na bázi obilovin (jeËmen jarní, pöenice ozimá)
a dále na ¯epce ozimé, lnu a dalöích zemÏdÏlsk˝ch plodinách zastoupen˝ch jiû v menöí mí¯e (kuku¯ice,
vojtÏöka a TTP).
Komplexní pozemkové úpravy byly schváleny rozhodnutím Ëj. SPU 399107/2017 Státního
pozemkového ú¯adu, Krajského pozemkového ú¯adu pro Olomouck˝ kraj, PoboËky ProstÏjov Ëj. SPU
399107/2017 ze dne 12. 10. 2017 (více viz odstavec ad e) koncepce uspo¯ádání krajiny, ad e.1)
NezastavÏné území).
Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
D¯ínovská pahorkatina je Ëlenitá pahorkatina tvo¯ená p¯eváûnÏ neogenními klastiky a
vrstevnat˝mi vápnit˝mi jíly s polohami písk˘ a ötÏrk˘ (baden), místy i bazálními a okrajov˝mi klastiky
kromÏ¯íûského souvrství karpatské p¯edhlubnÏ (karpat). P¯eváûná Ëást oblasti je p¯ekryta p¯ekryvy spraöí
a spraöov˝ch hlín. Z p˘dních typ˘ p¯evaûují hnÏdozemÏ a ËernozemÏ hnÏdozemní, p˘dy jsou písËité aû
hlinitopísËité, vysoce propustné a silnÏ vys˝chavé.
Dle p˘dní mapy »eské republiky se v ¯eöeném území vyskytují p˘dní typy podle taxonomického
klasifikaËního systému p˘d TKSP: Ëernozem modální a Ëernozem Ëernická (severní Ëást Ëást k.ú.),
hnÏdozem modální (jiûní Ëást Ëást k.ú.), v nivách vodoteËí fluvizem glejová, v depresích hnÏdozem
oglejená a glej modální.
Na zemÏdÏlsk˝ch pozemcích jsou p˘dy dle pot¯eby odvodnÏné systematickou drenáûí a v
souËasné dobÏ nejsou proto zpravidla p¯íliö p¯evlhËovány.
k. ú. Pavlovice u Kojetína
3.01.00 3.01.10 3.02.00
3.58.00 3.59.00 3.62.00

01
02
08

10
58
59
62

3.02.10

3.08.10

3.08.50

3.10.00

3.10.10

Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
»ernozemÏ modální, ËernozemÏ karbonátové, na spraöích nebo karpatském flyöi, p˘dy st¯ednÏ
tÏûké, bez skeletu, velmi hluboké, p¯eváûnÏ s p¯ízniv˝m vodním reûimem.
»ernozemÏ luvické na spraöov˝ch pokryvech, st¯ednÏ tÏûké, bez skeletu, p¯eváûnÏ s p¯ízniv˝m
vodním reûimem
»ernozemÏ modální a ËernozemÏ pelické, hnÏdozemÏ, luvizemÏ, pop¯ípadÏ i kambizemÏ
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci p¯echodného horizontu nebo substrátu na ploöe vÏtöí neû
50 %, na spraöích, spraöov˝ch a svahov˝ch hlínách, st¯ednÏ tÏûké i tÏûöí, p¯eváûnÏ bez skeletu a
ve vyööí sklonitosti.
HnÏdozemÏ modální vËetnÏ slabÏ oglejen˝ch na spraöích, st¯ednÏ tÏûké s mírnÏ tÏûöí spodinou,
bez skeletu, s p¯ízniv˝mi vláhov˝mi pomÏry aû suööí.
FluvizemÏ glejové na nivních uloûeninách, pop¯ípadÏ s podloûím teras, st¯ednÏ tÏûké nebo
st¯ednÏ tÏûké lehËí, pouze slabÏ skeletovité, hladina vody níûe 1 m, vláhové pomÏry po
odvodnÏní p¯íznivé.
FluvizemÏ glejové na nivních uloûeninách, tÏûké i velmi tÏûké, bez skeletu, vláhové pomÏry
nep¯íznivé, vyûadují regulaci vodního reûimu
»ernice glejové, Ëernice glejové karbonátové na nivních uloûeninách, spraöi i spraöov˝ch hlínách,
st¯ednÏ tÏûké i lehËí, bez skeletu, doËasnÏ zamok¯ené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5 - 1 m
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0
1
5

I. kombinaËní Ëíslo:
úplná rovina, vöesmÏrná expozice,
mírn˝ svah, vöesmÏrná expozice,
st¯ední svah, severní expozice (SZ-SV),

0

II. kombinaËní Ëíslo:
p˘da bezskeletovitá, s p¯ímÏsí, p˘da hluboká ( > 60 cm),

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle p¯ílohy
k vyhláöce Ë. 48/2011 Sb.:
I. t¯ídy ochrany:
II.t¯ídy ochrany:
III. t¯ídy ochrany:
IV. t¯ídy ochrany:
V. t¯ídy ochrany:

3.02.00
3.01.10
3.58.00
3.59.00
-

3.01.00
3.08.10
3.02.10
3.08.50

3.10.00
3.62.00
3.10.10

Investice do p˘dy
Na plochách zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou provedeny, v Ëásti území podél vodoteËí, ploöné
meliorace. Jejich stá¯í a vlastnictví není zjiötÏno. ZemÏdÏlská vodohospodá¯ská správa dále eviduje jako
odvodÚovací za¯ízení úpravy toku Pavl˘vky vË. jejích pravostrann˝ch p¯ítok˘ (z r. 1929) a úpravu toku
Mo¯ického potoka (z r. 1959).
V ¯eöeném území se nenacházejí stavby vodních dÏl - hlavní odvodÚovací za¯ízení (HOZ)
v p¯ísluönosti hospoda¯ení Státního pozemkového ú¯adu.
V ¯eöeném území se nenacházejí závlahové systémy a ¯ady.
Eroze (vodní, vÏtrná)
Z hlediska potenciální ohroûenosti k.ú. Pavlovice u Kojetína vodní erozí spadají p˘dy do kódu 5
tj. p˘dy silnÏ ohroûené.
Z hlediska potenciální ohroûenosti zemÏdÏlské p˘dy vodní erozí vyjád¯ené dlouhodob˝m
pr˘mÏrn˝m smyvem p˘dy je vÏtöí Ëást p˘d na k.ú. ohroûena mírnÏ aû st¯ednÏ (G do 8 t. ha-1. rok-1), na
ohroûen˝ch svazích aû 30 t. ha-1. rok-1, lokálnÏ i více.
Z hlediska potenciální ohroûenosti orné p˘dy vÏtrnou erozí spadají p˘dy v ¯eöeném území do
kódu 2 tj. p˘dy náchylné, jihov˝chodní okraj k.ú. do kódu 1 tj. p˘dy bez ohroûení
Pr˘mÏrná cena zemÏdÏlské p˘dy
Vyhláöka Ë. 298/2014 Sb. ve znÏní vyhl. 288/2018 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních
území s p¯i¯azen˝mi pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území
tuto hodnotu:
k. ú. Pavlovice u Kojetína, cena pro rok 2019

15,21 KË/m2

15.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro lokality v ¯eöeném území je provedeno zd˘vodnÏní a vyhodnocení p¯edpokládan˝ch
d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského
p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 13/1994 Sb. ve znÏní pozdÏjöích úprav, kter˝mi se
upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
P˘dy s vysok˝m produkËním potenciálem (I. a II. t¯ídy ochrany) se vyskytují v celém katastrálním
území. P˘dy v I. a II. t¯ídÏ ochrany jsou vyznaËeny v grafické Ëásti.
Zastavitelné plochy Z1 - Z7 vymezené v územním plánu u intravilán˘ Pavlovic u Kojetína a UnËic
jsou situovány na bonitních p˘dách v II.a III. t¯ídÏ ochrany. Jsou plochy o mal˝ch v˝mÏrách (0,06 - 0,9)
ha. Jedná se o novÏ vymezené zastavitelné plochy. Plochy vymezené jako zastavitelné v p¯edchozím
územním plánu, které nebyly dosud zastavÏny, jsou v novém územním plánu vymezeny jako plochy
p¯estavby (P5, P6, P7). Plochy s p˘dami niûöích bonit vhodné pro vymezení zastaviteln˝ch ploch na
obvodu intravilán˘ Pavlovic u Kojetína a UnËic nejsou.
Z hlediska ochrany ZPF je t¯eba uvést, ûe v novém územním plánu jsou vymezeny odliönÏ neû
v p¯edchozím územním plánu stávající plochy pro bydlení. P¯edchozí územní plán vymezil jako "plochy
obytné zástavby" veökerou obytnou zástavbu v obci vËetnÏ zahrad a záhumenk˘ a umoûnil tak jejich
intenzivní zastavitelnost.
Nov˝ územní plán naproti tomu vymezuje plochy smíöené obytné - tradiËní venkovská zástavba
(SV1) a plochy smíöené obytné - venkovské (SV) jen v zastavÏn˝ch Ëástech obce, zahrady a záhumenky
jsou vymezeny zvláöù jako plochy zelenÏ - soukromá a vyhrazená (ZS). Nov˝ územní plán p¯ipouötí v
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zastavitelnost ploch zahrad a záhumenk˘ v zastavÏném území obce, ale jen v omezené mí¯e. Je tak lépe
neû dosud chránÏna plocha zahrad (12,86 ha) z hlediska ochrany ZPF i ochrany zelenÏ.
Plochy schválené jako zastavitelné v p¯edchozí platné ÚPD jsou vyznaËeny v grafické Ëásti.
Na základÏ vymezení zastaviteln˝ch ploch v p¯edchozím územním plánu bylo vydáno správní
rozhodnutí a realizována v˝stavba hasiËské zbrojnice.
Vymezení ploch s dopadem na ZPF
Zastavitelné plochy a plochy p¯estavby vymezené a schválené v p¯edeölé ÚPD a vymezené
v ÚP Pavlovice u Kojetína:
OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

P6
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemek pro stavbu rodinného domu
zástavba proluky se zahradou - doplnÏní uzav¯eného tvaru zástavby
sídla, vyuûití stávající dopravní a technické infrastruktury, vymezeno na
p˘dách v II. t¯ídÏ ochrany.

OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

P7
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemek pro stavbu rodinného domu
zástavba proluky se zahradou - doplnÏní uzav¯eného tvaru zástavby
sídla, vyuûití stávající dopravní a technické infrastruktury, vymezeno na
p˘dách v II. t¯ídÏ ochrany.

Zastavitelné plochy a plochy p¯estavby zËásti vymezené a schválené v p¯edeölé ÚPD a vymezené
v ÚP Pavlovice u Kojetína:
OznaËení plochy:
FunËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

P5
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
pozemek pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD)
zástavba proluky se zahradou - doplnÏní uzav¯eného tvaru zástavby
sídla, ËásteËné vyuûití stávající dopravní a technické infrastruktury,
vymezeno na p˘dách v II. t¯ídÏ ochrany.

NovÏ navrûené zastavitelné plochy:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

Z1
plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD), dílËí rozöí¯ení plochy
ve¯ejného prostranství
doplnÏní uzav¯eného tvaru zástavby sídla, vyuûití stávající dopravní a
technické infrastruktury, vymezeno na p˘dách v II. a III. t¯ídÏ ochrany.
Z3
plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD), dílËí rozöí¯ení plochy
ve¯ejného prostranství
doplnÏní urbanistické struktury na okraji sídla, ËásteËné vyuûití stávající
dopravní a technické infrastruktury, vymezeno na p˘dách v II. t¯ídÏ
ochrany.

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

Z4
plochy technické infrastruktury - inûen˝rské sítÏ (TI)
plocha pro v˝stavbu Ëistírny odpadních vod
umístÏní »OV vypl˝vá ze schváleného zadání a zpracované projektové
dokumentace DUR "Kanalizace pro obec Pavlovice u Kojetína", IWW
engeneering s.r.o. KromÏ¯íû, 09/2016; vymezeno na p˘dách v II. t¯ídÏ
ochrany

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:

Z5
plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD)
doplnÏní urbanistické struktury na okraji sídla, hlavní rozvojová
lokalita, vymezeno na p˘dách v III. t¯ídÏ ochrany.
zastavitelná plocha Z5 je vymezena jako polovina v˝hledového stavu zbytek je vymezen z d˘vodu ochrany ZPF jako územní rezerva (R1)
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Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:
Dalöí informace:

OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

Z7
Plochy smíöené obytné - venkovské (SV),
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV), plochy technické infrastruktury (TI)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘ (RD) a Ëistírny odpadních vod
doplnÏní uzav¯eného tvaru zástavby sídla, hlavní rozvojová lokalita,
vyuûití stávající dopravní a technické infrastruktury; umístÏní »OV
vypl˝vá ze schváleného zadání a zpracované projektové dokumentace
DUR "Kanalizace pro obec Pavlovice u Kojetína", IWW engeneering
s.r.o. KromÏ¯íû, 09/2016; vymezeno na p˘dách v II. t¯ídÏ ochrany

Dopravní infrastruktura vymezená a schválená v p¯edeölé ÚPD a vymezená v ÚP Pavlovice
u Kojetína:
není
NovÏ navrûená dopravní infrastruktura (mimo zastavitelné plochy a plochy p¯estaveb):
VD1
Popis:
Od˘vodnÏní:

místní komunikace
dopravní napojení ploch Z3 a Z4 (»OV)

VD6
Popis:
Od˘vodnÏní:

silnice Ë. 433
úprava dopravnÏ nevyhovující trasy silnice

VD7
Popis:
Od˘vodnÏní:

k¯íûení silnice II/433 a III/43330
úprava dopravnÏ nevyhovujícího k¯íûení silnice

VD8
Popis:
Od˘vodnÏní:
Poznámka:

obratiötÏ autobus˘
z¯ízení chybÏjícího obratiötÏ vË. odstavu autobus˘
lokalizace u severního okraje zastavÏného území UnËic

Navrûená opat¯ení s dopadem na ZPF - návrh vyjmutí ploch ze ZPF:
OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K2.1
realizace ÚSES
plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
zaloûení Ëásti lokálního biokoridoru LBK3 - realizace ÚSES

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K2.2
realizace ÚSES
plochy p¯írodní (NP)
zaloûení Ëásti lokálního biokoridoru LBK3 - realizace ÚSES

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K3
realizace ÚSES
plochy p¯írodní (NP)
zaloûení Ëásti lokálního biokoridoru LBK4 - realizace ÚSES

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:

K4
krajinná zeleÚ a zp¯ístupnÏní »OV
plochy smíöené nezastavÏného území (NS), plochy smíöené
nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy krajinné zelenÏ, vËetnÏ z¯ízení
p¯ístupové cesty k »OV

Od˘vodnÏní:
OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K5
krajinná zeleÚ
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující krajinné zelenÏ

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K6
krajinná zeleÚ
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující krajinné zelenÏ
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OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K7
krajinná zeleÚ
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující krajinné zelenÏ

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K8
krajinná zeleÚ
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující krajinné zelenÏ

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K10
polní cesta a krajinná zeleÚ
plochy smíöené nezastavÏného území (NS)
pozemek pro napojení polní cesty, ochrana existující krajinné zelenÏ

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K11
vodní nádrû
plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV), plochy smíöené nezastavÏného
území (NS)
z¯ízení vodní nádrûe a podmiÚující p¯eloûení polní cesty

OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K12
krajinná zeleÚ
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NX)
vymezení plochy existující krajinné zelenÏ

Navrûená opat¯ení s dopadem na ZPF - návrh zmÏny kultury:
OznaËení plochy:
Popis:
FunkËní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

K9
zahrady a záhumenky
plochy zelenÏ - soukromá a vyhrazená (ZS)
doplnÏní pásu zahrad po obvodu sídla

Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Je navrûena k doplnÏní cestní sítÏ v krajinÏ viz. kapitola ad e.3).
Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch a odtokov˝ch
pomÏr˘ v území.
V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny d˘sledky ¯eöení na ZPF:

SOUHRNN› PÿEHLED STRUKTURY PŸDNÍHO FONDU NAVRéENÉHO K ODNÃTÍ
Zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb, dopravní infrastruktura
Zábor ZPF podle
Zábor ZPF podle t¯íd ochrany
celkov˝
jednotliv˝ch kultur (ha)
(ha)
Ëíslo
zp˘sob
zábor
lokality
vyuûití
ZPF
orná
zahrady
TTP
I.
II.
III.
IV.
(ha)
p˘da
Z1
SV, PV
1 049
1 049
597
452
Z3
SV
2 041
Z4
TI
322
322
322
Z5
SV, PV
6 429
6 429
6 429
Z7
SV, PV, TI
9 195
9 195
9 195
P5
SV
3 029
3 029
3 029
P6
SV
1 973
1 973
1 973
P7
SV
1 138
1 138
578
560
VD1
879
879
879
doprav.inf.
VD2
1 750
1 750
1 750
doprav.inf.
VD3
1 800
1 800
1 800
doprav.inf.
VD4
700
700
700
doprav.inf.
mezisouËet (m2)

28 264

28 264

0

0

4 128

19 296

6 881

0

investice
do p˘dy
(ha)
0
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Plochy zmÏn
Ëíslo
lokality

zp˘sob
vyuûití

celkov˝
zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle
jednotliv˝ch kultur (ha)

Zábor ZPF podle t¯íd ochrany
(ha)

investice
do p˘dy
(ha)

4 928
254
1 221
5 589
559
241
856
1 353
877
8 699
3 861

orná
p˘da
4 928
254
1 221
5 589
559
241
1 353
877
8 699
3 861

mezisouËet (m2)

28 438

27 582

0

856

0

25 188

3 250

0

3 861

zábory celkem (ha)

5,6702

5,5846

0

0,0856

0,4128

4,4484

1,0131

0

0,3861

IV.

investice
do p˘dy
(ha)

-

-

K2.1
K2.2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K10
K11
K12

vodní n.
úses
úses
smíöené
kraj. zeleÚ
kraj. zeleÚ
kraj. zeleÚ
kraj. zeleÚ

smíöené
úses
kraj. zeleÚ

zahrady
-

TTP
856
-

I.

II.

III.

IV.

-

4 928
254
421
5 589
559
877
8 699
3 861

800
241
856
1 353
-

-

3 861

SOUHRNN› PÿEHLED STRUKTURY PŸDNÍHO FONDU NAVRéENÉHO KE ZMÃNÃ KULTURY
Stávající kultura ZPF (ha)

Ëíslo
lokality

navrûená
kultura

celková
v˝mÏra
(ha)

K9

zahrady

2 517

orná
p˘da
2 517

0,2517

0,2517

souËet (ha)

ZPF podle t¯íd ochrany (ha)

zahrady

TTP

I.

II.

-

-

-

2 220

297

0,2220

0,0297

0

0

0

III.

0

0

V tabulkách jsou uûity zkratky pro funkËní vyuûití ploch: SV - Plochy smíöené obytné-venkovské, PV - Plochy ve¯.
prostranství, TI - Plochy tech. infrastruktury; pro vyuûití ploch: doprav.inf. - dopravní infrastruktura (silnice, místní a
úËelové komunikace, obratiötÏ autobus˘), úses - územní systém ekol. stability, kraj. zeleÚ - krajinná zeleÚ, smíöené - viz
podrobnÏjöí popis v˝öe (Vymezení ploch s dopadem na ZPF). Zkratky pro kultury ZPF: TTP - trvalé travní porosty.

16)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL

Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
V ¯eöeném území jsou plochy lesa zastoupeny jen okrajovÏ (porostní plocha: 0,6442 ha,
lesnatost 0,12 %). Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti oblasti 36 - St¯edomoravské
Karpaty. Pro tuto lesní p¯írodní oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ s platností r.
2001 aû r. 2021.
Lesy se nacházejí ve 2. vegetaËním stupni.
D¯evinná skladba: SM - 0,19 ha, DB - 0,07 ha, JS - 0,01 ha, VR - 0,06 ha, TP - 0,31.
Dle soubor˘ lesních typ˘ jsou v ¯eöeném území zastoupeny: 2D - obohacená buková doubrava,
Dle zastoupení cílov˝ch hospodá¯sk˝ch soubor˘ se v ¯eöeném území nacházejí: 19 - luûní
stanoviötÏ, 25 - ûivná stanoviötÏ niûöích poloh.
Lesy v ¯eöeném území pat¯í do kategorie les˘ hospodá¯sk˝ les. Pásmo ohroûení imisemi dle
vyhláöky MZ Ë. 78/1996 Sb. v ¯eöeném území je je D. V ¯eöeném území nejsou vyznaËeny podmáËené
lokality.
Ochrana les˘
Ochrana PUPFL je zajiötÏna zákonem Ë. 289/1995 Sb. (zákon o lesích) v platném znÏní. Je t¯eba
souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Pozemek PUPFL je funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu, za¯azen
do ploch lesních (NL).
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Navrhovaná opat¯ení
Územním plánem Pavlovice u Kojetína nedojde k dotËení PUPFL.
V ¯eöeném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích
povolená podle d¯íve platn˝ch p¯edpis˘ (pomocí institutu odlesnÏní). Územním plánem není navrûena
chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa.
V ÚP navrûené stavby a opat¯ení se nedot˝kají pozemku PUPFL. (Dle lesního zákona, § 13, je
vyuûití pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa k jin˝m úËel˘m je zakázáno. O v˝jimce z tohoto zákazu
m˘ûe rozhodnout orgán státní správy les˘ na základÏ ûádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve
ve¯ejném zájmu, p¯itom budou respektovány základní povinnosti uvedené v § 13 lesního zákona.)
Návrhem plochy opat¯ení K1 (pro z¯ízení poldru) jsou dotËeny pozemky do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa, p¯itom nedojde k omezení vyuûívání pozemk˘ urËen˝ch pro plnÏní funkcí lesa.
Jako plochy urËené k zalesnÏní jsou navrûeny prvky územního systému ekologické stability
urËené k zaloûení. Tyto plochy byly v rámci komplexních pozemkov˝ch úprav vymezeny: druh pozemku ostatní plocha, zp˘sob vyuûití - zeleÚ.

17)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

Poûadavky obrany státu
Poûadavky obrany státu jsou uvedeny v kapitole d.1) Limity vyuûití území stávající, odstavci
Ochranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany »R.
Poûární ochrana
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûáru
a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení.
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb je t¯eba vycházet z platn˝ch p¯edpisú a p¯edkládat poûárnÏ bezpeËnostní
¯eöení ve smyslu vyhláöky Ë. 23/2008 Sb. (O technick˝ch podmínkách poûární ochrany staveb) a p¯i
umisùování staveb plnit poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 501/2006 Sb. (zejména §23 odst.1). Jedná se o
p¯ístup poûární techniky (vymezení ploch pro obsluûné komunikace a obratiötÏ) a dále, aby tento p¯ístup
a p¯ípadn˝ zásah poûárních jednotek byl provediteln˝ mimo ochranná pásma nadzemních energetick˝ch
vedení.
Poûární ochrana je zajiötÏna v˝jezdem druûstev HZSOL (stanice ProstÏjov), jednotek poûární
ochrany Nezamyslice, NÏmËice nad Hanou, p¯ípadnÏ v˝jezdem druûstev HZS Zlínského kraje (poûární
stanice Morkovice - Slíûany) a Jihomoravského kraje (stanice Vyökov).
Na parcele Ë. 210 se nachází hasiËská zbrojnice, v obci vöak nep˘sobí sbor dobrovoln˝ch hasiË˘.
Pot¯eba poûární vody je kryta odbÏrem vody z hydrant˘ ve¯ejného vodovodu; v˝hledovÏ lze
vyuûít jako zdroj poûární vody poûární nádrû u hasiËské zbrojnice a navrûen˝ rybník.
P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími komunikacemi
v hierarchii: silnice II. a III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
Civilní ochrana
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb.,
k p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva. V ¯eöeném území nejsou známy situace, p¯i kter˝ch by
bylo nutné chránit území p¯ed pr˘chodem pr˘lomové vlny vzniklé zvláötní povodní. Zóny havarijního
plánování (v dosahu ¯eöeného území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí vyûadující specifickou
ochranu obyvatel) a záplavová území nejsou stanoveny. ProtipovodÚová opat¯ení jsou popsána v kapitole
ad e.5). Zájmová území a prostory, které by byly dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území
nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno sirénou. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d˘sledku
mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení destrukËních,
radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti stavebních objekt˘.
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektech Obecního ú¯adu jsou
prostory vyuûitelné jako sklad prost¯edk˘ CO a humanitární pomoci. P¯i evakuaci obyvatelstva v obci je
vyuûitelné provizorní ubytování v za¯ízeních obce. Pro pot¯eby ploöné evakuace bude obec postupovat
v souËinnosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území je silnice
II.a III. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení ökodliv˝ch úËink˘
kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení v˝roby se souvisl˝mi
zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel. V ¯eöeném území nejsou skladovány ûádné
nebezpeËné látky v rozsahu vyûadujícím p¯ijetí opat¯ení.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na místním h¯bitovÏ.
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Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
V obci je vybudován ve¯ejn˝ vodovod, zásobovan˝ z VDJ Srbce (zásobování vodojemu vodou je
z vodovodního p¯ivadÏËe KromÏ¯íû – Nezamyslice). V p¯ípadÏ p¯eruöení dodávky vody budou obyvatelé
zásobeni individuálnÏ z p¯istaven˝ch cisteren, p¯ípadnÏ balenou vodou. Minimální mnoûství vody v dobÏ
krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,2 m3/den a na dalöí dny je to 3,6 m3/den. Nouzové
zásobování uûitkovou vodou bude zajiötÏno z místních studní a umÏl˝ch vodních nádrûí (podmínky
odbÏru uûitkové vody urËí územnÏ p¯ísluön˝ hygienik). Nouzové zásobování elektrickou energií bude
zajiötÏno mobilními zdroji v souËinnosti s orgány civilní ochrany.
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