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PŘEHLED POUŽITÝCH ODBORNÝCH TERMÍNŮ :
- potenciální – možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu
- struktura – stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení
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TEXTOVÁ ČÁST
A.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

A.1.

Širší vztahy
Širší vztahy jsou graficky znázorněny výřezem ze ZÚR OK v měřítku 1:50 000 ve výkresu
II.1 „Výkres širších vztahů“.
Z hlediska širších vztahů je řešené území obce Dubicko součástí České republiky, Olomouckého
kraje a okresu Šumperk a spadá do území správního obvodu obce s rozšířenou působností –
Zábřeh.
Obec Dubicko leží v 267 m.n.m. v podhůří Hrubého Jeseníku na trase ze Zábřehu do Leštiny a
Úsova, v Úsovské vrchovině, která směrem na západ přechází od údolní nivy řeky Moravy. Severním
směrem se nad obcí zvedají zalesněné stráně Malé Polanky ( 450 m.n.m.) a v ostatních směrech od
obce jsou pole přerušená řadou lesíků a hájků.
Nejbližší větší města jsou deset kilometrů severozápadně vzdálený Zábřeh a deset kilometrů jižně
vzdálená Mohelnice.
Obec Dubicko je součástí mikroregionu Zábřežsko, který byl založen za účelem koordinace
celkového rozvoje území mikroregionu.
Obcí Dubicko prochází komunikace II./315 a z ní odbočuje komunikace III./31541.
Území leží mimo zájmy dopravy železniční, vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp.
rychlostních komunikací. Obcí prochází cyklotrasa 6026 Hrabová – Úsov - Červenka.
Nejbližší železniční stanice je v obci Lukavice, vzdálená cca 5km.
V těsné blízkosti jižního okraje území ORP Zábřeh je úsek rychlostní silnice R35 mezi Mohelnicí a
Olomoucí.
Z hlediska zásobování vodou má obec vybudován veřejný vodovod. Plánuje se napojení stávajících
jímacích zařízení Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice na úpravnu vody Dubicko. Nadmístní význam
má propojení úpravny Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel.
V celé obci je oddílný kanalizační systém. Původní kanalizace odvádí dešťové vody do místní
vodoteče. Nově dobudovanou splaškovou kanalizací (gravitační systém východní části obce) a
podtlakovou kanalizací (v západní části obce) se splaškové odpadní vody odvádí na nově
vybudovanou čistírnu odpadních vod. Stávající systém je plně vyhovující i ve výhledu a zůstane
zachován.
V obci je vybudována plošná plynofikace. Základním zdrojem zemního plynu pro obec je
vysokotlaký plynovod, který je veden podél jižního okraje obce. Z VTL plynovodu je napojena
regulační stanice Dubicko VTL/STL umístěná na jihovýchodě obce. Z této RS je vedena středotlaká
větev do obce Bohuslavice a větev pro obec Dubicko, ze které dále pokračuje distribuční plynovodní
síť obce. Druhá vysokotlaká regulační stanice plynu RS VTL/STL je umístěna na jihu obce, na okraji
areálu ZD Dubicko, RS slouží pro účely zemědělského družstva.
Obec je zásobována elektrickou energií ze stávající venkovní sítě VN 22 kV. Jsou plánovány
přeložky vedení VN, přeložky trafostanic VN/NN a nová trafostanice - zapracovány do návrhu ÚP.
Přes Dubicko prochází směrem na Bohuslavice a Hrabovou radioreleová trasa, ale také trasa
dálkového kabelu (rovněž směr k.ú. Police).
Likvidace tuhých komunálních odpadů je řešena separovaným sběrem a odvozem na řízené skládky
mimo řešené území.
V řešeném území je stanoveno chráněné ložiskové území Dubicko, ID 01630100, štěrkopísky.
Nachází se zde i výhradní ložisko nerostných surovin Dubicko – Háj, ID 3016301, štěrkopísky
a nevýhradní ložisko nerostných surovin Hrabová u Dubicka – Bohuslavice, ID 3017300, štěrkopísky.
Je zde také evidováno poddolované území Dubicko, ID 4028, cementářské korekční sialitické
suroviny
Část území leží v CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vody). Pět kilometrů jižně od
Dubicka se nachází chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví.
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A.2.

Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály
Správní území obce tvoří jedno katastrální území, Dubicko. Celková výměra řešeného území činí
784 ha. Obec sousedí s k. ú. Bohuslavice, Třeština, Police, Hrabová.
Spádovým centrem dané oblasti je město Zábřeh, a to především z pohledu pracovních příležitostí,
občanského vybavení apod. Poloha obce v blízkosti města Zábřeh vytváří předpoklady především
pro rozvoj bydlení a ÚP se pro rozvoj těchto potenciálů snaží vytvářet optimální podmínky.

A.3.

Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi
Obec Dubicko je samostatným sídlem a není srostlé s žádnou další obcí nebo její částí. Územní plán
v řešení navazuje na územní plány sousedních obcí Bohuslavice, Třeština, Police, Hrabová a není
s nimi v rozporu.

A.4.

Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Soulad návrhu ÚP s PUR
„Návrh politiky územního rozvoje České republiky 2008“ schválené dne 20.7.2009 usnesením vlády
č. 929/2009 je návrhem ÚP respektován.
Politika územního rozvoje České republiky 2008 stanovuje republikové priority územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území (priority 14-32), rozvojové osy a rozvojové oblasti, specifické
oblasti, koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů a další úkoly
územního plánování.
Soulad ÚP s republikovými prioritami :
- (14) Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovává ráz urbanistické
struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice.
- (15) Předchází při vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy
na sociální soudržnost obyvatel.
- (16) Při stanovování funkčního využití v územně plánovací dokumentaci upřednostňuje
komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků. Při stanovování
funkčního využití území byly zohledněny jak ochrana přírody, tak i hospodářský rozvoj a ním
související životní úroveň obyvatel.
- (17) Má vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech
strukturálně postižených a hospodářsky slabých
- (18) Podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytváří předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi.
- (19) Vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně
využívá zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území). Zajišťuje ochranu
nezastavěného území a zachování veřejné zeleně – ÚP navrhuje plochu přestavby z výroby na
bydlení BV (P01), ÚP stabilizuje veřejnou zeleň.
- (20) Řešení územního plánu vytváří územní podmínky pro implementaci a respektování
územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a
k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině – plochy k realizaci lokálních
biokoridorů NSp (K01 – K10, K13 – K21), plochy k realizaci biocenter Np (K12) a interakční
prvky.
- (21) Vymezuje a chrání ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a
v rozvojových osách a ve specifických oblastech na jejichž území je krajina negativně
poznamenaná lidskou činností s využitím její přirozené obnovy – řešené území není součástí
rozvojové osy ani oblasti, na území obce Dubicko není krajina významně negativně
poznamenaná lidskou činností, uvnitř zastavěného území obce jsou vymezeny stávající plochy
„ZV - veřejná prostranství – veřejná zeleň“ a plochy „ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená“.
- (22) Řešení územního plánu vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a
rozvoji hodnot území.
- (23) ÚP vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
Infrastruktury.
ÚZEMNÍ PLÁN DUBICKO - ODŮVODNĚNÍ

str.5

Plochy dopravní infrastruktury: Místní komunikace (MK) jsou navrženy na návrhových plochách
PV (Z12, Z15, Z23, Z28, Z30).
Účelové komunikace (ÚK) - je navržena ÚK směrem na osadu Háj u Třeštiny. Je navržena ve
výkrese dopravní a technické infrastruktury. V hlavním výkrese není pro ni vyčleněna návrhová
plocha, protože je ve všech stávajících plochách kudy prochází, dle podmínek využití těchto
ploch, přípustná.
Je navržena plocha DS (Z37) pro cyklostezku směr Hrabová a DS (Z38) pro cyklostezku směr
Bohuslavice. Je navržena plocha pro parkoviště u hřbitova DS (Z16).

-

-

-

-

-

-

Plochy technické infrastruktury:
ÚP navrhuje plochu pro úpravnu vody (zastavitelná, proto návrh ploch „technické infrastrukturytechnické sítě TI“) – TI (Z34).
ÚP navrhuje plochy TI (Z08, Z10, Z17) pro přeložky trafostanic z venkovních na kabelové
/kioskové/ a plochu TI (Z04) pro novou trafostanici kabelovou /kioskovou/.
Vzhledem k tomu, že vodovod je infrastruktura liniová (a nemusí být tudíž pro ni vymezena
zastavitelná plocha – lze ji realizovat věcnými břemeny), nejsou návrhové sítě vodovodu
navrženy plochami TI v hlavním výkrese. ÚP v tomto případě navrhuje pro vodovodní řad
skupinový pouze koridor, což je dostačující. Koridor je ze ZÚR OK (více popsáno v kapitolách
technická infrastruktura).
Vzhledem k tomu, že přeložky el.vedení VN a přeložka trafostanice stožárové VN/NN jsou
infrastruktura liniová (a nemusí být tudíž pro ni vymezena zastavitelná plocha – lze ji realizovat
věcnými břemeny), nejsou návrhové přeložky VN a přeložka stožárové trafostanice navrženy
plochami TI v hlavním výkrese. ÚP v tomto případě navrhuje pro přeložky vedení VN a pro
přeložku stožárové trafostanice pouze koridor, což je dostačující.
(24) ÚP vytváří podmínky pro zlepšení dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os – řešené území není součástí
rozvojové osy ani oblasti
(25) Územní plán vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (např. eroze) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod – Funkci protierozního opatření bude částečně, mimo jiné, plnit návrhový IP
jihozápadně navazující na LC V Křížích, stávající IP vedle cesty směr Třeština a návrhové IP
východně od této cesty. Dále IP a také LC severovýchodně od plochy fotbalového hřiště, LC
návrhové K03, K04 včetně stávajících LC, apod. Nové plochy se nenavrhují.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech – v záplavovém území
nejsou navrhovány zastavitelné plochy.
(27) Vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňuje nároky dalšího vývoje území.
(29) Návaznost různých druhů dopravy, s ohledem na to se vymezují plochy a koridory nezbytné
pro efektivní městskou hromadnou dopravu - v obci Dubicko není městská hromadná doprava,
z jednotlivých druhů dopravy se zde vyskytuje doprava silniční.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod je
koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti – popsáno viz výše
(31) ÚP neřeší velkoplošný rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů. Předpokládá se pouze
rozvoj na úrovni bytového sektoru závislý čistě na obyvatelích obce a jejich možnostech.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posuzuje kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a
účinnou infrastrukturu věnuje pozornost vymezení ploch přestavby – netýká se obce Dubicko,
obec nemá žádné znevýhodněné části.

Soulad návrhu ÚP se ZÚR OK
Celé katastrální území Dubicko bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, které
byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. února 2008 a v souladu s
usnesením UZ/21/32/2008, vydány formou opatření obecné povahy. 1. aktualizace byla projednána
a schválena na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. dubna 2011 a poté vydána
formou opatření obecné povahy čj. KUOK 28400/2011, s nabytím účinnosti dne 14.7.2011.
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Ze ZÚR OK vyplývají pro správní území obce Dubicko následující požadavky:
- v západní části území respektovat rozsáhlé území významné pro lokalizaci
protipovodňových opatření
- propojení úpravny Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel, napojení vodních zdrojů Leština,
Hrabová, Zvole a Lukavice na úpravnu vody Dubicko (veřejně prospěšné stavby nadmístního
významu – V1, V2)
- prověření a upřesnění lokalizace koridorů vodohospodářských zařízení, územní studie byla
vypracována firmou AgPOL
Obec Dubicko není dle ZÚR OK součástí rozvojové osy ani rozvojové oblasti.
Dubicko je součástí specifické oblasti ST1 – specifická oblast s vysokou koncentrací stávající a
očekávané těžby.
Dubicko patří k území vyznačenému jako „Návrh na vymezení specifických oblastí, ve kterých se
projevují z hlediska vzájemného srovnání obcí Olomouckého kraje problémy z hlediska
udržitelného rozvoje“.
Žádné další požadavky pro řešené území ze ZÚR OK nevyplývají.
Obec Dubicko se dle ZÚR OK nachází v krajinném celku Mohelnická brázda. přičemž pro
rozhodování o změnách v území je nutno chránit a podporovat rozvoj rozhodujících atributů:
udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí
v nivách podporovat především typ lesozemědělské a lesní krajiny
dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy
osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační koridory)
Tyto zásady jsou územním plánem respektovány.
Soulad ÚP s prioritami územního plánování ze ZÚR OK :
Územní plán Dubicko je zpracován také v souladu s „Prioritami územního plánování“ (dle ZÚR OK).
Priority se stanovují s cílem vytvořit vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
ZÚR OK vymezují tyto cíle a souběžně navrhují podmínky pro hledání řešení k jejich naplnění:
- stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením zejména na urbanistickou koncepci, koncepci
rozvoje technické a dopravní infrastruktury, koncepci ochrany přírodních zdrojů, koncepci
systému ekologické stability, při respektování přírodních a kulturních hodnot v území
- udržení soudržnosti společenství obyvatel v území vytvářením podmínek pro rozvoj a udržení
pracovních míst, zajištění dopravní obsluhy sídel a zajištění napojení na technickou
infrastrukturu
- v oblasti posílení sociální soudržnosti zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení
OK, vymezit plochy a koridory technické infrastruktury, plochy bydlení vymezovat s ohledem na
posílení sociální soudržnosti obyvatel území
- respektovat stávající a navržené dopravní tahy
- v oblasti hospodářského rozvoje změnami v území vytvářet podmínky pro posílení hospodářské
výkonnosti, zejména ve specifických oblastech, spoluvytváření předpokladů pro řešení podmínek
zaměstnanosti obyvatel v Olomouckém kraji vnímat jako jeden z hlavních úkolů změn v území
- k zabezpečení hospodářského rozvoje vymezují podmínky pro umístění významných
průmyslových zón, pro posílení hospodářského rozvoje specifických oblastí, pro rozvoj rekreace,
pro přípravu a využití místních zdrojů nerostných surovin a vymezují koridory nadmístního
významu
- z hlediska ochrany přírody podporovat mimoprodukční funkce zemědělství v krajině
- v oblasti hospodářského rozvoje vymezit plochy podnikatelských aktivit, koridory pro dopravní a
technickou infrastrukturu
- v oblasti ochrany životního prostředí chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
- v oblasti ochrany ovzduší vhodným uspořádáním ploch v území vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů ploch s koncetrovanou výrobní činností na plochy bydlení,
podporovat využívání větrné a vodní energie a netradičních zdrojů energie, podporovat rozšíření
plynofikace, podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy proti větrné
erozi
- v oblasti ochrany vod podporovat rozvoj infrastruktury a nakládání s odpadními vodami
- v oblasti ochrany půdy a zemědělství dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné než zemědělské
účely, k záboru ZPF navrhovat pouze nezbytně nutné plochy
ÚZEMNÍ PLÁN DUBICKO - ODŮVODNĚNÍ
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-
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-

v oblasti ochrany lesů průběžně zlepšovat skladbu lesů s cílem k přírodě blízkému stavu,
podporovat mimoprodukční funkce lesů
v oblasti nakládání s odpady přednostně využívá stávající síť zařízení pro odstraňování odpadů
v oblasti péče o krajinu respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, klást
důraz na posilování retenční schopnosti krajiny , akceptovat stávající charakter ochrany prvků
ÚSES
v oblasti nerostných surovin preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních
ložiskách, hospodárně využívat nerostné suroviny , územně respektovat těžbu nerostných
surovin s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny
v oblasti ochrany veřejného zdraví podporuje snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor

Řešení Územního plánu Dubicko naplňuje priority stanovené v rozvojovém dokumentu ZÚR OK
s výjimkou těch, které se řešeného území nedotýkají, nebo nejsou v podrobnosti zpracované ÚPD
rozlišitelné.
ÚP Dubicko je zpracován v souladu s doporučenou metodikou pro digitální zpracování územních
plánů MINIS22 pro Olomoucký kraj.
Žádné další konkrétní požadavky pro řešené území ze ZÚR OK nevyplývají.

Soulad návrhu ÚP s dalšími koncepčními a rozvojovými dokumenty vydanými krajem
Územní plán obce Dubicko dále respektuje koncepční a rozvojové dokumenty vydané a schválené
krajem:
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje
- Plán oblasti povodí Moravy
- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje
- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje
- Krajský program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje
- Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje
- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
- Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje
- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy
- Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji
- Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje
- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
- Program rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015
Územní plán respektuje rozvojový program mikroregionu „Zábřežsko“. Základním požadavkem pro
zpracování územního plánu bude koordinace požadavků budoucího rozvoje obce Dubicko se zájmy
mikroregionu .
ZÚR OK navrhuje pro vodovodní řad skupinový veřejně prospěšnou stavbu V1 a V2 a dále prověření
a upřesnění lokalizace koridoru tohoto vodohospodářského zařízení územní studií VP1. Tato byla
zpracována firmou AgPOL s.r.o.a schválena krajským úřadem. Studie koridor výrazně zúžila ze
400m na 30m a do jeho středu upřesnila trasování vodovodního řadu. Bohužel při schvalování této
územní studie nebylo vzato v úvahu CHLÚ a výhradní ložisko nerostných surovin. Při řešení vzniklé
situace (při zapracování do ÚP Dubicko) s pořizovatelem, projektant zakreslil trasu vodovodního
řadu dle konzultace s krajským úřadem (hlavní výkres, výkres dopravní a technické infrastruktury,
koordinační výkres, výkres VPS, VPO a asanací) tak, aby se co nejvíce vysunula z CHLÚ a
výhradního ložiska nerostných surovin, zároveň aby ale zůstala v koridoru ze ZÚR OK. V místech,
kde není CHLÚ a výhradní ložisko nerostných surovin, zůstává trasa vodovodního řadu v koridoru
dle územní studie AgPOL s.r.o. (a zároveň v koridoru ze ZÚR OK).
ÚP respektuje koncepční materiály obce.
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A.5. Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Hlavní zásady ochrany kulturních hodnot:
 respektování původního historického vývoje obce, zachování a rozvoj urbanistické struktury,
a základní dopravní struktury – ÚP respektuje historický vývoj a urbanistickou strukturu.
Dopravní struktura je doplněna a rozšířena.
 vytvoření podmínek pro ochranu dochovaného historického stavebního fondu obce, ochrana
kulturního a architektonického dědictví, přičemž nejsou stávající památky novými
rozvojovými záměry znehodnocovány – ÚP respektuje nemovité kulturní památky a
památky místního významu (urbanisticky cenná stavba, architektonicky cenná
stavba), nenavrhuje plochy které by památky znehodnocovaly.
Hlavní zásady civilizačních hodnot:
 kvalitní rozvoj technické a dopravní infrastruktury, která vytváří příznivé podmínky pro další
rozvoj obce – ÚP navrhuje chybějící plochy dopravní a technické infrastruktury.
Hlavní zásady ochrany přírodních hodnot:
 maximálně možný rozvoj životního prostředí - v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně a
rozšiřování všech kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na dořešení plně funkčního ÚSES
v celém řešeném území – ÚP navrhuje dostatečné množství ploch zeleně, ploch
přírodních a ploch smíšených nezastavěného území s funkcí přírodní (s funkcí ÚSES),
včetně interakčních prvků.
 navrhování ploch zástavby tak, aby byla dochována sídelní struktura a zastavovány byly
přednostně proluky v území a lokality, které umožní zastavět přednostně humna, zahrady a
drobnou držbu - splněno
Závěr : ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

A.6.

Soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Návrh územní plánu Dubicko je zpracováván projektantem – autorizovaným architektem, který
splňuje požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném
znění.
Pořizovatelem je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Odbor rozvoje a
územního plánování Městského úřadu Zábřeh.
Zastupitelstvo obce Dubicko rozhodlo o pořízení územního plánu dne 17.05.2012.
Podklady pro zpracování zadání byly Územně analytické podklady ORP Zábřeh. Zadání bylo
zpracováno v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen
Zastupitelstvem obce Dubicko dne 15.08.2013.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny požadavky na varianty řešení ani na vyhodnocení vlivů na
životní prostředí a ve stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody byl vyloučen významný vliv na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000), nebyl v zadání stanoven požadavek na
zpracování konceptu územního plánu, ani na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a proto
nebyl v souladu s § 48 stavebního zákona zpracován koncept územního plánu, ani vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území.
Obsah územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb.
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky stanovenými stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy.
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A.7.

Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Při společném jednání byla k návrhu ÚP Dubicko uplatněna tato stanoviska:

Pořado
vé
číslo
1

2

Orgán (organizace)
včetně adresy
Městský úřad
Zábřeh, odbor
správní, oddělení
dopravy
Masarykovo nám. 6,
789 01 Zábřeh
Městský úřad
Zábřeh, odbor
správní, oddělení
životního prostředí
Masarykovo náměstí
6, 789 01 Zábřeh
14.08.2014
2014/862/ZP-MUZB
Šváb, Kamenec,
Tomášek, Pavlů,
Hostýnková

Obsah stanoviska, připomínky či podnětu

Způsob řešení/
Způsob dohodnutí

Ve stanovené lhůtě se nevyjádřil.

Stanovisko dle zákona č. 254/2001 S., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
 Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí jako věcně příslušný
vodoprávní úřad nemá ke změně připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48 odstavce 2 písm.
b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů k výše uvedenému
návrhu změny územního plánu sděluje následující:
 Některé plochy navržené v předkládané změně předmětného územního
plánu jsou situovány ve vzdálenosti kratší jak 50 m od okraje lesa. Při
vlastním umisťování staveb bude nutno respektovat ustanovení § 14 odst.
2 lesního zákona, kde je stanoveno, že projektanti nebo pořizovatelé
územně plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb jsou
povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona
a dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z
hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout
alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po
dokončení stavby. Dotýkají-li se následná řízení podle zvláštních předpisů
zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný
orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy
lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu
je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Podmínky
jsou stanovovány na základě vyjádření vlastníků lesa případně vyjádření
příslušného odborného lesního hospodáře, kteří jsou při hospodaření v lese
povinni dodržovat základní (§ 13), ale i ostatní ustanovení lesního zákona.
V souvislosti s tím je nutno připomenout, že u nemovitostí umístěných ve
vzdálenostech kratších jak 50 m od okraje lesa hrozí nebezpečí škod
způsobených sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jiných
částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
 V návrhu je uvedeno, že by mělo dojít k záboru pozemku určeného k
plnění funkcí lesa. Před vlastní realizací záměru bude nutno zvážit postup
stanovený v ustanovení § 15 odst. 3 lesního zákona a po vyhodnocení
situace postupovat v souladu s ustanovením § 16 a § 17 lesního zákona.
Příslušným orgánem státní správy pro vyřízení podání o odnětí lesních
pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich
využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1
lesního zákona) je městský úřad obce s rozšířenou působností, kde se tyto
pozemky nacházejí. Příslušným orgánem státní správy pro vyřízení podání
o omezení nebo o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa o výměře 1 ha
a více a o výši poplatků za odnětí je krajský úřad.
Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:
 Orgán státní správy ochrany ovzduší Městského úřadu Zábřeh, není dle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, dotčeným
orgánem státní správy k vydání stanoviska ve věci územně plánovací
dokumentace. Kompetentním správním orgánem dle §11 odst. 2 písm. a)
zákona o ochraně ovzduší je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství.
Stanovisko z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá námitek.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., na ochranu zemědělského půdního
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Bere na vědomí.
KÚOK, Odbor
životního prostředí
a zemědělství byl
jako příslušný
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fondu (ZPF) ve znění pozdějších předpisů:
 MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí jako orgán ochrany ZPF nemá k
předloženému návrhu ÚP Dubicko námitek.
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:
 Návrh územního plánu obce Dubicko není ve střetu se zájmy chráněnými
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a proto nemá orgán ochrany přírody k návrhu zadání územního
plánu obce námitek.

orgán ochrany
ovzduší rovněž
obeslán.

Bere na vědomí.

Bere na vědomí.

3

4

Městský úřad
Šumperk, odbor
výstavby, oddělení
státní památkové
péče
Jesenická 31, 787 01
Šumperk
28.08.2014
MUSP 79921/2014
Naděžda Smyčková

Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
životního prostředí
a zemědělství
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
19.09.2014
KUOK 85077/2014
Ing. Lenka Barochová

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče,
z hlediska zájmů státní památkové péče, souhlasí s návrhem územního plánu
obce Dubicko který se týká k.ú. Dubicko a jehož zpracovatelem je Ing. arch.
Radoslav Špok.
Orgán státní památkové péče požádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní
památkové péči odbornou organizaci státní památkové péče o písemné
vyjádření a provedení kontroly již stanovených opatření, které obdržel dne
21.8.2014.
Pro návrh územního plánu obce Dubicko navrhujeme následující opatření:
1. V grafické části v legendě koordinačního výkresu je uvedeno pět symbolů –
jeden pro památkově chráněné objekty špatně nadepsaný jako „národní
kulturní památka“, jeden pro urbanisticky cenné stavby, jeden pro
architektonicky cenné stavby, jeden pro kulturně historické dominanty a
jeden označující archeologické naleziště. Z hlediska zájmů státní památkové
péče postačuje v legendě uvádět jen tři symboly – pro kulturní památku,
památku místního významu a území s archeologickými nálezy.
2. V grafické části v legendě koordinačního výkresu dojde k opravě symbolu
„národní kulturní památka“ na „kulturní památka“
3. V grafické části v legendě koordinačního výkresu dojde k opravě symbolu
„archeologické naleziště“ na symbol „území s archeologickými nálezy“ a tímto
symbolem bude označeno celé území obce.

Bere na vědomí.
Bere na vědomí.

Bere na vědomí.

Popis „národní
kulturní památka“
byl upraven na
„kulturní
památka“, popis
„archeologická
naleziště“ byl
upraven na „území
s archeologickými
nálezy“.
Bylo opraveno.

Popis byl upraven.
Území s arch.
4. V grafické části v legendě koordinačního výkresu doporučujeme vytvořit nálezy je však
symbol „památky místního významu“ kterými budou označeny všechny v KOV vymezeno
architektonicky i urbanisticky cenné stavby event. i dominanty tak, jak jsou podle dat ÚAP,
konkrétně uvedeny v textové části odůvodnění str. 26.
které byly
poskytnuty NPÚ.
Označení
architektonicky a
urbanisticky
cenných staveb je
dle dat ÚAP
poskytnutých NPÚ.
Ochrana přírody (Mgr. Eva Stodolová, Ing. Tamara Kovaříková):
 Bez připomínek. Stanovisko s vyloučením významného vlivu koncepce na Bere na vědomí.
lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku krajského úřadu k
návrhu zadání územního plánu Dubicko ze dne 3. 5. 2013, č. j. KUOK
42426/2013.
 Bez připomínek.
Posuzování vlivu na životní prostředí (Ing. Lenka Barochová):
 Ve fázi návrhu zadání územního plánu Dubicko Krajský úřad Olomouckého Bere na vědomí.
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení integrované
prevence, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s
§ 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnil
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
(SEA). K návrhu územního plánu Dubicko nemáme připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu (RNDr. Michal Buriánek):
 S odkazem na zásady a povinnosti stanovené v zájmu ochrany ZPF (§§ 4 a Na základě tohoto
5 zákona o ochraně ZPF) a postupy k zajištění ochrany ZPF při zpracování stanoviska došlo
a projednávání územně plánovací dokumentace a územně plánovacích k úpravě návrhu
podkladů (§ 3 vyhl. 13/1994 Sb.), v souladu s předepsaným postupem při územního plánu.
posuzování územně plánovací dokumentace (Metodický pokyn Ministerstva Bylo vydáno nové
životního prostředí k odnímání půdy ze ZPF ze dne 1. 10. 1996), stanovisko ze dne
doporučujeme, aby dokumentace byla doplněna o vyhodnocení důsledků 07.01.2015 pod
č.j. KUOK
navrhovaného řešení, pokud jsou na ZPF vymezovány
113720/2014,
- plochy ÚSES,
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- plochy pro bydlení v zastavěném území
- plochy do 2000m2.
 Protože převážná část pozemků ZPF dotčených návrhem patří mezi vysoce
bonitní a přísně chráněné půdy a predikce vývoje počtu obyvatel a potřeb
ploch pro bydlení se jeví jako ne zcela vystihující obecné trendy vývoje,
považujeme za vhodné plochy bydlení zredukovat, nebo přesvědčivě
zdůvodnit požadovaný rozsah záboru, nebo stanovit etapizaci jejich
využívání a její závazná kritéria. S ohledem na výše uvedené výhrady, s
kladným projednáním návrhu územního plánu Dubicko, ve stávající
podobě, nesouhlasíme.
Lesní hospodářství (Ing. Michal Školoud):
 Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky
určené k plnění funkcí lesa, a proto veřejné zájmy na úseku ochrany
pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti
krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Ochrana ovzduší (Ing. Hana Jiříčková):
 Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a
uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v
Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu
ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje. V případě
Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje
upozorňujeme, že byla zpracována již jeho třetí aktualizace.
 V případě, že projektová kapacita kompostárny na ploše pro výrobu a
skladování – zemědělská výroba (VZ) Z35 bude rovná nebo větší než 10
tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu
ročně, půjde dle přílohy č. 2 bodu 2.3. zákona o ochraně ovzduší
(Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektové
kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než
150 tun zpracovaného odpadu ročně) o vyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší.
 K umístění, realizaci a povolení provozu staveb stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
jsou ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) c) a d) cit. zákona nutná
závazná stanoviska a povolení, která vydává zdejší orgán ochrany ovzduší,
který je dotčeným orgánem k vydání závazného stanoviska. Tato závazná
stanoviska a povolení obsahují podmínky a požadavky související s
ochranou vnějšího ovzduší. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k návrhu
územního plánu Dubicko další připomínky.
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách,
zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.
5

6

Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
životního prostředí
a zemědělství
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
07.01.2015
KUOK 113720/2014
RNDr. Buriánek

Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
dopravy a
silničního
hospodářství
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
11.08.2014
KUOK 72946/2014
Bc. Lišková
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které s upraveným
řešením souhlasí.

Bere na vědomí.

Bere na vědomí.

Bere poznámku na
vědomí s tím, že
se již bude jednat
o řešení
konkrétního
záměru, které je
upraveno ve
zvláštních právních
předpisech.

Bere poznámku na
vědomí s tím, že
se již bude jednat
o řešení
konkrétního
záměru, které je
upraveno ve
zvláštních právních
předpisech.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Bere na vědomí.
jako orgán příslušný k posouzení územně plánovací dokumentace podle
ust. § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu v platném znění (dále jen zákon) prostudoval a projednal se
zpracovatelem i pořizovatelem dokumentaci, přepracovanou na základě
svých předchozích požadavků (nesouhlasné stanovisko OŽPZ zn.:KÚOK
85077/2014 ze dne 19. 9. 2014).
Záměr byl plošně redukován a rozdělen na 2 etapy a dokumentace byla Bere na vědomí.
doplněna v souladu s dříve dohodnutými požadavky.
Orgán ochrany ZPF návrh posoudil s přihlédnutím k principům vyplývajícím Bere na vědomí.
z ust. § 1 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. a hodnotícím
znakům obsaženým v čl. II. odst. 3 metodického pokynu MŽP ze dne 1.
10. 1996 OOLP/1067/96, deklarovaným zájmům obce a zdůvodnění
navrhovaného řešení ve vztahu ke konkrétním podmínkám v dané lokalitě.
Dospěl k názoru, že předložené řešení nenarušuje rovnováhu mezi zájmem
obce na vlastním rozvoji a veřejným zájmem na ochraně ZPF.
Bere na vědomí.
K návrhu územního plánu obce Dubicko proto nemá připomínek.
Nemá připomínky.
Bere na vědomí.
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Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
strategického
rozvoje kraje,
oddělení územního
plánu a stavebního
řádu
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
02.03.2015
KUOK 21340/2015
Ing. Irena
Hendrychová
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Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje,
územního plánování a stavebního řádu, podle § 50 odst. 7 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších) úprav (dále jen stavební zákon), nesouhlasí s návrhem
územního plánu Dubicko z hledisek zajištění koordinace využívání území
s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Odůvodnění: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, obdržel dne 01.0.82014
oznámení o konání společného jednání o návrhu územního plánu Dubicko
(dále jen ÚP Dubicko), dne 03.02.2015 doklady dle § 50 odst. 7 stavebního
zákona a dne 04.02.2015 návrh ÚP Dubicko.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje,
územního plánování a stavebního řádu, konstatuje, že mu byly předloženy
všechny podklady v rozsahu dle ustanovení § 50 odst. 2 a 7 stavebního
zákona. Předložené dokumenty obsahují: návrh ÚP Dubicko včetně
odůvodnění, stanoviska dotčených orgánů a připomínky ke společnému
projednání, které se uskutečnilo dne 20.08.2014 na Městském úřadě
Zábřeh.
Základní údaje: Název dokumentace: Územní plán Dubicko; Rozsah
řešeného území: k.ú. Dubicko; Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce
Dubicko; Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního
plánování; Projektant: Ing. arch. Radoslav Špok; Technologie zpracování:
digitální
Návrh ÚP Dubicko byl dokončen v květnu 2014. Vymezuje zastavěné
území, zastavitelné plochy a vytváří podmínky pro rozvoj území,
zabezpečuje soulad jednotlivých činností v území, zajišťuje předpoklady
pro zlepšování kvality životního prostředí a vymezuje veřejně prospěšné
stavby a opatření.
Návrh ÚP Dubicko obsahuje: textovou a grafickou část s těmito výkresy:
I.1. Výkres základního členění území v měř. 1 : 5000, I.2 Hlavní výkres
v měř. 1 : 5000, I.3 Dopravní a technická infrastruktura v měř. 1 : 5000,
I.4 Koncepce uspořádání krajiny v měř. 1 : 5000, I.5 Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací v měř. 1 : 5000; textovou část
odůvodnění a grafickou část odůvodnění s těmito výkresy: II.1 Výkres
širších vztahů v měř. 1 : 50000, II.2 Koordinační výkres I. v měř. 1 : 5000,
II.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měř. 1 : 5000
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje,
územního plánování a stavebního řádu, na základě posouzení předložených
materiálů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona
konstatuje:
 Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy bylo zjištěno, že předložený návrh ÚP Dubicko nemá
vliv na vazby se soudními obcemi;
 Návrh ÚP Dubicko není v souladu se Zásadami územního rozvoje
Olomouckého kraje, vydanými usnesením č. UZ/21/32/2008
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22.02.2008 ve znění Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané usnesením č.
UZ/19/44/2011 dne 22.04.2011, v části návrhu území významného pro
lokalizaci protipovodňových opatření;
 Návrh ÚP Dubicko je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR
schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.07.2009.
Návrh ÚP Dubicko nelze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle
ustanovení § 52 stavebního zákona.
V souvislosti s výkonem metodické činnosti Krajský úřad Olomouckého
kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního
řádu, upozorňuje na následující nedostatky:
 Jako podklad pro zpracování výkresu širších vztahů byl použit
koordinační výkres Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále
jen ZÚR OK) před Aktualizací č. 1 ZÚR OK.
 Rozpor v ÚPD – ve výkrese širšch vztahů a v koordinačním výkrese je
zakreslen návrh území významného pro lokalizaci protipovodňových
opatření, v jiných výkresech není. Také v textové části (výroku) na str.
7 a 10 je uvedeno: „respektování území významného pro lokalizaci
protipovodňových opatření ze ZÚR OK“. ZÚR OK po Aktualizaci č. 1
ZÚR OK tento požadavek neobsahují.
 V textové části (výroku) je uvedeno, že: „navrhuje trasu vodovodu
v koridoru převzatém ze ZÚR OK“. Je nutné toto upřesnit, návrh ÚP
Dubicko koridor nepřevzal, nýbrž zpřesnil. Dále uvést do textové části
v jaké šířce je koridor navržen.
 V odůvodnění není uvedeno, zda přiváděcí vodovodní řad je v souladu
s Územní studií VP1 Návrh vodovodu – napojení vodních zdrojů

Bere na vědomí.
Návrh byl na
základě tohoto
stanoviska
upraven a
následně bylo
vydáno potvrzení
o odstranění
nedostatků dne
18.03.2015 pod
č.j. KUOK
27753/2015.
Bere na vědomí.
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Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
strategického
rozvoje kraje,
oddělení územního
plánu a stavebního
řádu
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
18.03.2015
KUOK 27753/2015
Ing. Irena
Hendrychová
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Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
zdravotnictví
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
25.08.2014
KUOK 78890/2014
O. Kalusová
Ministerstvo
životního
prostředí, Odbor
výkonu státní
správy VIII
Krapkova 3, 779 00
Olomouc
24.09.2014
55046/ENV/14,
1313/570/14
Petr Štos, Ing. Olga
Mynářová
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Leština, Hrabová, Zvole, Lukavice na úpravnu vody Dubicko a
propojení úpravny se skupinovým vodovodem Litovel a VP4 Územní
rezerva – koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice – Moravičany
přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle, která
byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 21.1.02011.
 Do výkresu širších vztahů doplnit návaznost navržených cyklostezek na
sousední obce.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje,
územního plánování a stavebního řádu (dále jen Odbor SR KÚOK),
obdržel dne 13. 3. 2015 žádost o potvrzení o odstranění nedostatků
návrhu územního plánu Dubicko (dále jen ÚP Dubicko). K žádosti byl
přiložen upravený návrh územně plánovací dokumentace, a to
textové části a výkres širších vztahů.

Odbor SR KÚOK na základě posouzení předložených materiálů
konstatuje, že nedostatky uvedené ve stanovisku ze dne 2. 3. 2015
pod č. j. KUOK 21340/2015 k návrhu ÚP Dubicko byly odstraněny
následovně:

nesoulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje byl
odstraněn, došlo k vypuštění zákresu suché nádrže Mohelnice na
jihozápadě řešeného území.

Odbor SR KÚOK tímto potvrzuje, že nedostatky byly odstraněny a
souhlasí, aby bylo zahájeno řízení o ÚP Dubicko dle § 52 odst. 1
stavebního zákona.
 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním Bere na vědomí.
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Vám
sdělujeme, že k oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu
obce Dubicko (k.ú. Dubicko) nemáme námitky.
 Pouze upozorňujeme na nutnost zajištění funkčnosti dopravní infrastruktury Bere na vědomí.
pro výjezdy posádek Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

 Dne 1.8.2014 jsme obdrželi Vaše oznámení zn: 2014/773/RÚP-MUZB o
společném jednání o návrhu Územního plánu Dubicko.
 Za dotčený orgán na úseku ochrany a využití nerostného bohatství ve
smyslu ustanovení § 15 zákona č. 44/1998 Sb., v platném znění (dále jen
„horní zákon“) sdělujeme, že na katastrálním území Dubicko bylo
geologickými pracemi ověřeno výhradní ložisko štěrkopísku Dubicko-Háj
(číslo ložiska B3 016 301), které je vedeno v Bilanci zásob výhradních ložisek
nerostů České republiky jako ložisko ve vlastnictví České republiky. K
zajištění územní ochrany tohoto výhradního ložiska bylo stanoveno chráněné
ložiskové území (dále také „CHLÚ“) Dubicko. Ochranou ložiska byla v souladu
s ustanovením § 8 a § 10 horního zákona pověřena organizace SOL-EX,
s.r.o., Liberec. Při zpracovávání územně plánovací dokumentace je proto
nutné respektovat existenci tohoto výhradního ložiska a zajistit jeho územní
ochranu. Existence výhradního ložiska Dubicko – Háj, včetně jeho
chráněného ložiskového území (jako územně analytické podklady ve smyslu
§ 27 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon) je v projednávaném návrhu územního plánu respektována,
jeho zákres je uveden v grafické části dokumentace. Lokalizace trasy pro
vodovodní řad skupinového vodovodu byla, s ohledem na existenci výše
uvedeného výhradního ložiska štěrkopísku, upravena v rámci vymezeného
koridoru vodohospodářského zařízení, (viz. kapitola B.A.2. dokumentace
„Odůvodnění“).
 Za ochranu zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) je příslušným
dotčeným orgánem k řízení podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen „zákon“), Krajský úřad
Olomouckého kraje. Pouze pro úplnost upozorňujeme [vazba na ustanovení
§ 17, písm. e) zákona], že je třeba v daném případě doplnit zdůvodnění
navrhovaných řešení ve smyslu požadavků stanovených zákonem a
navrhnout pouze taková řešení, která budou respektovat podmínky ochrany
ZPF zákona (ustanovení § 4 a ustanovení § 5 odst. 1). Z projednávané
dokumentace není např. vůbec zřejmé, zda je navrhovaná výměra plochy Z
32 (VL – výroba a skladování - lehký průmysl) o celkové výměře 7,1027 ha,
(vše součást ZPF, II. třída ochrany) pro rozvoj obce prokazatelně nezbytným
řešením. V daném případě nebyl dokladován ani jiný veřejný zájem
převyšující nad veřejným zájmem na ochraně ZPF. V projednávané
dokumentaci, části „odůvodnění“ (str. 44) je k tomuto záměru pouze
uvedeno, že je tato plocha převzata z dosud platného územního plánu, což
rozhodně nelze považovat za splnění výše uvedených požadavků zákona. S
vymezováním plochy Z 32 souvisí i záměr na vymezení plochy pro
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Bere na vědomí.
Bere na vědomí.

Na základě tohoto
stanoviska a
stanoviska
Krajského úřadu
jako příslušného
orgánu ochrany
ZPF došlo
k úpravě návrhu
územního plánu.
Bylo vydáno nové
stanovisko ze dne
07.01.2015 pod
č.j. KUOK
113720/2014,
které s upraveným
řešením souhlasí.
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prodloužení stávající místní komunikace procházející podél plochy Z 32 (též
II. třída ochrany).
 Na základě výše uvedeného upozorňujeme, že podle Nejvyššího správního
soudu (viz Sbírka rozhodnutí 10/2011) Metodický pokyn MŽP ČR č.j.
OOLP/1067/96 podrobněji upravuje postupy orgánů ochrany ZPF včetně
hledisek a kritérií, jež mají tyto orgány v případě územně plánovací
dokumentace posuzovat. Metodický pokyn tak sjednocuje správní praxi a
bylo by zpravidla v rozporu se zásadou zákazu libovůle a rovného zacházení,
pokud by se orgán ochrany ZPF v jednotlivých případech od hledisek a
kritérií tohoto pokynu odchýlil. Pokud není v projednávané dokumentaci
objektivním a fundovaným způsobem zpracováno zdůvodnění navrhovaného
řešení podle požadavků ustanovení § 5 odst. 1 (včetně ustanovení § 4)
zákona, nelze ani kvalifikovaným způsobem odůvodnit případné stanovisko
orgánu ochrany ZPF ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona (resp. ve
smyslu kritérií stanovených v čl. II, odst. 3 Metodického pokynu MŽP).
Případné kladné stanovisko dotčeného orgánu ochrany ZPF, které není
kvalifikovaným způsobem odůvodněno, lze označit za nepřezkoumatelné, což
může být i důvodem pro možnost zrušení opatření obecné povahy. Dále je
třeba upozornit, že podle Nejvyššího správního soudu je stanovisko
dotčeného orgánu ochrany ZPF udělené podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
nezákonné, pokud nejsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 1 zákona.
Přitom, jak je výše uvedeno, jsou po posouzení projednávané dokumentace,
která je k dispozici na stránkách Města Zábřeh, závažné pochybnosti o
respektování podmínek zajištění ochrany ZPF stanovených podle ustanovení
§ 4 zákona a současně i ustanovení § 5 odst. 1 zákona. V této souvislosti je
třeba odkázat i na závěr Nejvyššího správního soudu (viz Sbírka rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu 10/2013), podle kterého vymezení zastavitelné
plochy o nikoli zanedbatelné rozloze v území, na němž se nachází vysoce
chráněná zemědělská půda I. či II. třídy ochrany, je třeba v návrhu
územního plánu řádně zdůvodnit podle požadavků obsažených v ustanovení
§ 4 a v ustanovení § 5 odst. 1 zákona s tím, že nepostačuje pouze
povšechné odůvodnění vztahující se k územnímu plánu jako celku, v němž
nejsou uvedeny úvahy ohledně nezbytnosti zabrat vysoce chráněnou
zemědělskou půdu ke konkrétní ploše pro sledovaný konkrétní účel.
 Pokud existují pochybnosti o dodržení postupů stanovených zákonnými
normami, je v zájmu pořizovatele, aby vyzval projektanta, případně dotčený
orgán, aby byly takové pochybnosti odstraněny.
 Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby Bere na vědomí.
nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 Ložisko bude
stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše respektováno.
uvedené územně plánovací dokumentaci zásadní připomínky, protože
předpokládáme, že tato dokumentace respektuje zák. č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, tj.,
že neohrozí vytěžitelnost zásob dosud netěženého výhradního ložiska
štěrkopísků Dubicko – Háj, č. lož. 3 016301, s chráněným ložiskovým
územím Dubicko. Těžební organizací je firma Písek a štěrk Morava s.r.o.,
Kouty nad Desnou.
Ve stanovené lhůtě se nevyjádřil.
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Ministerstvo
průmyslu a
obchodu
Na Františku 32, 110
15 Praha
05.08.2014
MPO 38635/2014
Košatka/2548
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Ministerstvo
dopravy
Nábřeží L. Svobody
12, 110 15 Praha
Obvodní báňský
Ve stanovené lhůtě se nevyjádřil.
úřad v Ostravě
Veleslavínova 18, 728
03 Ostrava
Krajská hygienická Ve stanovené lhůtě se nevyjádřil.
stanice
Olomouckého
kraje, územní
pracoviště
Šumperk
Lidická 56, 787 01
Šumperk
Krajská veterinární 
KVS Olomouc s územním plánem Dubicko souhlasí a sděluje, že platná Bere na vědomí.
správa pro
veterinární legislativa neobsahuje žádné normativy pro umístění
Olomoucký kraj,
jakýchkoliv staveb ve vztahu k ochranným pásmům kolem objektů s
Inspektorát v
chovem zvířat, resp. se zacházením s živočišnými produkty a veškerá
Šumperku
hlediska jsou z tohoto pohledu pouze v oblasti doporučených informací a
Uničovská 44, 787 01
platí obecné zásady stanovené v ustanovení § 10 vyhl. č. 268/2009 Sb., o
Šumperk
technických požadavcích na stavby. Současně však KVS Olomouc
31.07.2014
upozorňuje, že je zmocněna v případech zjištění některých nebezpečných
SVS/2014/057766-M
nákaz vymezovat konkrétní ochranná pásma kolem ohnisek, zejména s
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MVDr. Miroslav
Homola

přihlédnutím ke skutečným biologickým, zeměpisným a ekologickým
podmínkám a tudíž nelze vyloučit, že do těchto případných pásem bude
zahrnuta i jiná výstavba s dopady na chov zvířat a produkci živočišných
produktů v ní.
Na základě požadavků odborných složek Ministerstva obrany v souvislosti
s úplnou aktualizací územně analytických podkladů (podle § 28 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon), došlo ke změně zájmového území Ministerstva
obrany pro nadzemní stavby. Z tohoto důvodu upravte textovou i grafickou
část územně plánovací dokumentace podle přiložených grafických podkladů a
následujícího textového znění:
- Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (viz mapový podklad a CD, dle ÚAP
jev 82). Zájmové území je výškově rozčleněno následujícím způsobem:
- Zájmové území MO pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a
povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě
závazného stanoviska MO).
- Zájmové území MO pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a
povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě
závazného stanoviska MO).
Na celém správním území je zájem MO posuzován i z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb (dle ÚAP jev 119). Dle ustanovení § 175 zákona č.
183/2006 Sb., lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na
základě závazného stanoviska MO:
 Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací,
silnic I., II. a III. třídy
 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
 Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
 Výstavba vedení VN a VVN
 Výstavba větrných elektráren
 Výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační,
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných
konstrukcí (např. základnové stanice, …)
 Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
 Výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
 Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ve stanovené lhůtě se nevyjádřil.
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Ministerstvo
obrany ČR
Agentura
hospodaření
s nemovitým
majetkem
Svatoplukova 84, 662
10 Brno/
26.08.2014
48001/2014-6440OÚZ-BR
Hana Eliášová
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Státní energetická
inspekce, Územní
inspektorát pro
Olomoucký kraj
Třída Míru 273/99,
779 00 Olomouc
Státní úřad pro
Ve stanovené lhůtě se nevyjádřil.
jadernou
bezpečnost
Senovážné náměstí 9,
110 00 Praha
Hasičský
Ve stanovené lhůtě se nevyjádřil.
záchranný sbor
Olomouckého
kraje
Schweitzerova 91,
772 11 Olomouc
Státní pozemkový
 Státní pozemkový úřad – Pobočka Šumperk nemá zásadních připomínek k
úřad, Krajský
Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Dubicko
pozemkový úřad
(k.ú. Dubicko) při dodržení následujících podmínek.
pro Olomoucký
 Státní pozemkový úřad (dále SPÚ) žádá Obec Dubicko, případně investora
kraj, Odloučené
stavební akce, při které dojde k záboru nebo dotčení pozemků ve správě
pracoviště
SPÚ (pozemky psané na listu vlastnictví státu – státní pozemky zařazené v
Šumperk
zemědělském půdním fondu), aby toto předem projednal se Státním
Nemocniční 53, 787
pozemkovým úřadem.
01 Šumperk
 Současně žádáme, aby při společném jednání o návrhu Územního plánu
18.08.2014
Dubicko byl dodržen zákon č. 334/92 Sb. a investor konkrétní akce se řídil
SPÚ
zák.č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.
364082/2014/Tom
Ing. Tomeček
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Bude upraveno
podle aktuálních
dat. Zájmová
území MO pro
nadzemní stavby
pro 150 m n.t. a
pro 200 m n.t.
budou zobrazena
v koordinačním
výkrese a popsána
v Odůvodnění ÚP.

Bere na vědomí.
Bere poznámku na
vědomí s tím, že
se již bude jednat
o řešení konkrétní
akce, které je
upraveno
zvláštními
předpisy.
Bere na vědomí.
Bude
respektováno.
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Ve veřejném projednání byla k návrhu ÚP Dubicko uplatněna tato stanoviska:
1

2

Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
životního prostředí
a zemědělství
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
29.04.2015

3

Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor
dopravy a
silničního
hospodářství
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
27.03.2015
KUOK 30620/2015
Bc. Lišková
Krajský úřad
Olomouckého
kraje, Odbor

4

 Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče,
z hlediska zájmů státní památkové péče, souhlasí s návrhem územního
plánu obce Dubicko který se týká k.ú. Dubicko. K návrhu zadání ÚPO
Dubicko poskytl orgán SPP své vyjádření pod SpZn. 26663/2013
VYSLPP/NASM ze dne 6.5.2014, kde požadoval do textové i grafické části
doplnit kulturní památky včetně bližších údajů, doporučil uvést výčet
památek místního významu a upozornil, že se jedná o území s
archeologickým nálezy. K návrhu ÚPO Dubicko poskytl orgán SPP své
vyjádření pod SpZn. 71889/2014 VYSLPP/NASM ze dne 28.8.2014, kde
požadoval v legendě koordinačního výkresu uvádět jen tři symboly a to
„Kulturní památka“, „památka místního významu“ a „území s
archeologickými nálezy“, které jsou v souladu s planou legislativou.
Požadovaná opatření byla akceptována částečně.
 Orgán státní památkové péče požádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona o
státní památkové péči odbornou organizaci státní památkové péče o
písemné vyjádření a kontrolu již stanovených opatření, které obdržel dne
23.4.2015.
 Pro návrh územního plánu obce Dubicko navrhujeme následující opatření:
 1. textová část – odůvodnění str. 26 doplnit pod nadpis „Nemovité
kulturní památky“ tento text: chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, v platném znění
 2. grafická část – koordinační výkres, s ohledem na lepší přehlednost
uvádět v legendě pouze tři symboly a to pro „kulturní památku“,
„památku místního významu“ a „území s archeologickými nálezy“ (celé
katastrální území obce)
 3. doporučujeme zvážit případnou výstavbu východně a severně od
kostela Povýšení sv. Kříže – využití plochy Z15, Z16, Z17, Z18 a Z19 pro
výstavbu rodinných domů, dopravní a technickou infrastrukturu a
související zařízení a stavby v požadovaném rozsahu je neslučitelné s
pietní funkcí toho místa a případná výstavba by mohla narušit pohledy
na dominantní památkově chráněný sakrální areál a homogennost
tohoto prostředí.

Městský úřad
Šumperk, odbor
výstavby, oddělení
státní památkové
péče
Jesenická 31, 787 01
Šumperk
27.04.2015
MUSP 37540/2015
Naděžda Smyčková

Bere na vědomí.

Bere na vědomí.

Bere na vědomí.
Bere na vědomí.

Tyto plochy byly
vymezeny již při
zpracování
dokumentace ke
společnému
jednání.
V předchozím
stanovisku DO
nebyla k těmto
plochám vznesena
žádná připomínka.
Dle § 52 odst. 3
SZ dotčené orgány
uplatní stanoviska
k částem řešení,
které byly od
společného
jednání změněny.
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, v Bere na vědomí.
přenesené působnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném
znění, podle § 77a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, podle § 17a písm. a)
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v
platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle §
27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší sděluje k upravenému návrhu územního plánu Dubicko po
veřejném projednání:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a
zemědělství, nemá připomínek k částem řešení územního plánu Dubicko,
které byly od společného jednání změněny.
 Krajský úřad jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k územně Bere na vědomí.
plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. tříd, podle § 40 odst.
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nemá k předloženému návrhu Územního plánu Dubicko
připomínky.
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V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním Bere na vědomí.
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
platném znění, Vám
sdělujeme, že k oznámení o zahájení projednávání návrhu územního plánu
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zdravotnictví
obce Dubicko (k.ú. Dubicko) nemáme námitky.
Jeremenkova 40a,
 Pouze upozorňujeme na nutnost zajištění funkčnosti dopravní infrastruktury
779 11 Olomouc
pro výjezdy posádek Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
01.04.2015
KUOK 30895/2015
O. Kalusová
Krajská hygienická
 Po zhodnocení souladu předložených podkladů návrhu územního plánu obce
stanice
Dubicko, dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného
Olomouckého
zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
kraje, územní
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
pracoviště
znění, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává Krajská hygienická stanice
Šumperk
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci toto stanovisko: S předloženým
Lidická 56, 787 01
návrhem územního plánu obce Dubicko, pořizovatel MěU Zábřeh, orgán
Šumperk
veřejného zdraví souhlasí.
02.04.2015
 Odůvodnění: Předmětem řešení územního plánu obce Dubicko je správní
KHSOC/07220/2015/S
území obce Dubicko. Návrh územního plánu řeší vymezení následujících
U/HOK
ploch: plochy pro bydlení – venkovské, pro rekreaci, občanského vybavení RNDr. Milan Pur
hřbitov, tělovýchovné a sportovní, dopravní infrastruktury, technické
infrastruktury, veřejná prostranství, veřejnou zeleň, plochy pro výrobu a
skladování – lehký průmysl a drobnou řemeslnou výrobu, zemědělskou
výrobu, vodní a vodohospodářské plochy, lesní plochy, přírodní plochy,
zařízení pro nakládání s odpady a smíšené plochy nezastavěného území. Při
vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z
podkladů, kterými je následující dokumenty: oznámení odboru rozvoje a
územního plánování MěÚ Zábřeh o konání veřejného projednání návrhu
územního plánu obce Dubicko ze dne 25.3.2015 a návrh územního plánu
obce Dubicko vypracovaný p. ing. arch . Radoslavem Špokem v lednu 2015.
Ministerstvo
 Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
obrany ČR
řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
Agentura
republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu
hospodaření
okresů Brno – město, Brno – venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž,
s nemovitým
Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdekmajetkem
Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jíčín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov,
Svatoplukova 84, 662
Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.
10 Brno
 Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru
08.04.2015
ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité Sekce ekonomické a
MOCR 5837-1/2015majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999
6440
Sb., jehož jménem jedná referent společné státní správy a samosprávy
Hana Eliášová
oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany
Hana Eliášová na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze
dne 5. ledna 2015 ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., vydává
stanovisko.
 V grafické části odůvodnění (koordinačním výkrese) požadujeme opravit
textovou poznámku pod legendou koordinačního výkresu. Současně
uvedené znění opravte na text: „Na celém území obce Dubicko je zájem
Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování vyjmenovaných druhů
staveb podle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.“
 Dále požadujeme, aby do textové části odůvodnění byly zapracovány zájmy
Ministerstva obrany podle našeho stanoviska čj. 48001/2014-6440-OÚZ-BR
ze dne 26. srpna 2014, které jsme uplatnili ve společném jednání.
Státní pozemkový
 SPÚ – Pobočka Šumperk nemá zásadních připomínek k Oznámení o konání
úřad, Krajský
veřejného projednání návrhu Územního plánu Dubicko (k.ú. Dubicko) při
pozemkový úřad
dodržení následujících podmínek.
pro Olomoucký
 SPÚ žádá obec Dubicko, případně investora stavební akce, při které dojde
kraj, Odloučené
k záboru nebo dotčení pozemků ve správě SPÚ (pozemky psané na listu
pracoviště
vlastnictví státu – státní pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu),
Šumperk
aby toto předem projednal se Státním pozemkovým úřadem.
Nemocniční 53, 787
 Současně žádáme, aby při veřejném projednání návrhu Územního plánu
01 Šumperk
Dubicko byl dodržen zákon č. 334/92 Sb., a investor konkrétní akce se řídil
08.04.2015
zák.č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
SPU
156580/2015/Tom
Ing. Tomeček
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Bere na vědomí.

Bere na vědomí.

Bere na vědomí.

Bude opraveno.

Bude
zapracováno.
Bere na vědomí.
Bere na vědomí.
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A.8.

Výsledek přezkoumání územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona. Na
základě obsahu kapitol A.4. až A.7. konstatoval, že územní plán je v souladu
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů bude doplněn po společném jednání a
po stanovisku nadřízeného orgánu

A.9.

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V průběhu projednávání návrhu Zadání Územního plánu Dubicko nebyl stanoven požadavek na
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Ve smyslu stanoviska dotčeného orgánu k návrhu Zadání ÚP Dubicko není nutno posoudit návrh
územního plánu Dubicko z hlediska vlivů na životní prostředí a lze vyloučit jeho významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. Proto nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů
ÚP na udržitelný rozvoj území.
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb (vztahující se k obci nebo obecně k ORP) a určení problémů k řešení v územně
plánovací dokumentaci.

Horninové prostředí a geologie
Silné stránky:
- významná ložiska stavebních surovin:
- štěrkopísek (Dubicko – Háj, Zvole) – je ÚP respektováno (viz koordinační výkres)
Slabé stránky :
- možná nestabilita dříve vytěžených prostor
- poddolované území (Dubicko) - je ÚP respektováno (viz koordinační výkres)
- vzhledem k nedostatku ložisek energetických surovin je území v podstatě zcela závislé na
vnějších zdrojích energie
Příležitosti:
- rozvoj těžby surovin může přinést ekonomické výhody
Hrozby:
- zvýšené zatížení životního prostředí dopravní zátěží spojenou s existující těžbou surovin v
území, zvýšená prašnost, hluk, možnost ohrožení podzemních vod, možné ovlivnění záplav
- omezení investičního rozvoje na poddolovaném území – v lokalitě poddolovaného území ÚP
nenavrhuje žádné plochy k zastavění. Jsou zde stávající plochy NL a NZ a návrhové plochy NSp
pro návrhové biokoridory.
- střety ložisek surovin s limity využití území (záplavové území, CHOPAV, ochrana ZPF) omezují
možnosti těžby
Vodní režim
Silné stránky :
- vodní plochy zadržující vodu v území, významné zdroje pitné vody v území – 2 stávající vodní
plochy v Obci Dubicko
- CHOPAV Kvartér řeky Moravy – velké zásoby podzemních vod
Slabé stránky :
- rychlý odtok povrchových vod ze zemědělsky využívaných území
- přetvořená koryta vodních toků v zastavěném území
- CHOPAV omezuje možnosti využití území
- podprůměrný rozsah vodních ploch – ÚP navrhuje nové plochy W (Z01, Z02, Z36)
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Příležitosti :
- budování poldrů, obnova přirozených retenčních prostor v krajině – pro zvýšení retence ÚP
navrhuje nové plochy W (Z01, Z02, Z36), ÚP respektuje území významné pro lokalizaci
protipovodňových opatření (viz koordinační výkres).
Hrozby :
- omezení rozvoje některých obcí při nerealizaci protipovodňových opatření
- zhoršení záplav při nedostatečné údržbě toků
- možné narušení vodního režimu těžbou štěrkopísků v CHOPAV
- vysoká eroze zemědělských půd v záplavových oblastech
Hygiena životního prostředí
Silné stránky :
- absence velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ve větší části území
- v území není žádné úložiště jaderného odpadu, žádná jaderná elektrárna
- obec je napojena na ČOV – je ÚP respektováno
- klidné a čisté prostředí
Slabé stránky :
- domácnosti se vrací k vytápění méně kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší
- znečištění prostředí ze zemědělské výroby – rozlehlé plochy polí, velkokapacitní areály živočišné
výroby (zjm. zápach)
- zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél silnic I. – III. třídy – Vzhledem ke stavebním
úpravám silnice II/315, III/31541 dle stav.povolení stavby „Úprava dopravní infrastruktury
směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku, průtah silnic II/315, III/31541“ lze očekávat
také zmenšení hluku v obci na základě použití nenovějších technologií a materiálů výstavby
Příležitosti :
- rozvoj plynofikace – ÚP navrhuje prodloužení sítí do rozvojových lokalit v plochách , které to
svými podmínkami využití umožňují
Hrozby :
- další zdražování plynu a elektřiny – návrat k vytápění nekvalitním uhlím, dřevem, atd.
- místní znečištění ovzduší
Ochrana přírody a krajiny
Silné stránky :
- množství ploch a linií rozptýlené krajinné zeleně – stávající plochy sídelní i krajinné zeleně jsou
ÚP respektovány
- koeficient ekologické stability (KES) území ORP je poměrně vysoký
Slabé stránky :
- není dosud zpracováno preventivní hodnocení krajinného rázu
Příležitosti :
- doplnit ÚSES o místní skladebné prvky v zemědělsky využívané krajině (biokoridory, biocentra,
interakční prvky plošné a liniové), snížení větrné a vodní eroze – ÚP navrhuje plochy pro ÚSES
Hrozby :
- ÚSES v ÚPD je vymezen chybně, v současně podobě negarantuje vznik uceleného systému
ekologické stability – nový ÚP zapracovává generel ÚSES
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Silné stránky :
- na velké části území se vyskytují převážně nejkvalitnější půdy II. třídy ochrany
- na části zemědělsky využívaných pozemků jsou vybudovány zavlažovací a odvodňovací
systémy – jsou ÚP respektovány (viz koordinační výkres)
Slabé stránky :
- zemědělská půda je obdělávána ve velkých lánech – je náchylnější k větrné a vodní erozi
Příležitosti :
- využití zemědělské půdy k produkci biopaliv
Hrozby :
- rozvojové plochy leží převážně na půdách nejvyšší kvality - podmínku zvýšené ochrany u
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-

pozemků zařazených do II.tř.ochrany ZPF nelze splnit, neboť většina pozemků sousedících se
zastavěným územím obce se nachází v těchto třídách. Tudíž by nebylo možno splnit další
podmínku, aby návrhové plochy navazovaly (a s nimi zároveň nové zastavitelné území) na
stávající zastavěné území. Vznikal by tak nový prstenec zástavby kolem stávající obce
s vynecháním právě těchto ploch II.tř, což je pro rozvoj obce i z urbanistického hlediska zcela
nepřípustné. Návrhové plochy bydlení i výroby, jak je navrhuje ÚP jsou navíc všechny již
schváleny platným ÚP a změnou č.1. Jsou proto opětovně navrženy.
zánik trvalých travních porostů, postupné zarůstání a přeměna na lesní půdní fond
neobdělávání zemědělské půdy s její následnou degradací

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Silné stránky:
- území je obslouženo hromadnou dopravou
- hustá síť pěších stezek KČT a cyklotras
- území je zabezpečeno leteckou záchrannou službou
- obec je zásobována vodou z veřejného vodovodu, je plynofikována a odkanalizována na ČOV
Slabé stránky :
- nejsou dobudovány trasy a další zázemí pro místní cyklistickou dopravu
Příležitosti:
- budování systému cyklistických stezek pro místní i dálkové trasy – ÚP navrhuje plochu DS (Z37)
pro cyklostezku směr Hrabová a DS (Z38) pro cyklostezku směr Bohuslavice
- maximálně využít systémů třídění odpadů – snížit množství odpadů ukládaných na skládky,
využívat nové způsoby likvidace – energetické využití odpadů, kompostárny – ÚP navrhuje
plochu pro kompostárnu VZ (Z35)
Hrozby:
- vyčerpání kapacity stávajících skládek komunálního odpadu
Sociodemografické podmínky
Silné stránky :
- rostoucí počet obyvatel v krátkodobém horizontu
- vyčerpání kapacity stávajících skládek komunálního odpadu
Slabé stránky:
- velký počet malých obcí co do počtu obyvatel
Příležitosti:
- další přistěhovalí
Hrozby:
- stárnutí obyvatelstva a s ním spojené důsledky
Bydlení
Silné stránky:
- nárůst počtu nových bytů v RD v období 1991–2001 v ORP
Slabé stránky:
- podprůměrná intenzita nové bytové výstavby v ORP v letech 2001–2004
Příležitosti:
- posilování výstavby rodinných domů vede ke stabilizaci středních majetkových tříd
obyvatelstva
- využití neobydlených bytů jako druhého bydlení a pro rozvoj turistického ruchu a rekreace
Hrozby:
- posilování výstavby rodinných domu vede k extenzivnímu využívání území a k větší
suburbanizaci
- ve spojení s odlivem obyvatelstva hrozí zánik trvalého bydlení v menších obcích, především
mimo rekreační oblasti
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Rekreace
Silné stránky:
- vhodné podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku, běžecké lyžování, jezdectví
Slabé stránky:
- území není typickým turistickým cílem, vyhledávají ho spíše nenároční zájemci
- obce mohou jen těžko konkurovat velké turistické přitažlivosti Olomouce či Jeseníků, většinou se
v nich jedná pouze o rekreaci místních obyvatel,
Příležitosti:
- doplňovat zázemí pro rekreaci a turistiku (cyklotrasy, ubytování, stravování, služby) v územích
vhodných pro rekreaci – ÚP stabilizuje stávající plochy pro agroturistiku a navrhuje novou
plochu RX (Z06)
- rozvoj stávajících sportovních areálů – ÚP stabilizuje stávající plochy OS a navrhuje plochu pro
dětské hřiště OS (Z03)
Hrozby:
- silná konkurence okolních regionů
- neschopnost vytvořit atraktivní nabídku pro návštěvníky
Hospodářské podmínky
Silné stránky:
- nezaměstnanost v ORP Zábřeh v roce 2006 byla 10,70%, průměr v celém kraji byl 8,97%, míra
nezaměstnanosti měla klesající tendenci (v roce 2005 - 14,04%, v roce 2007 - 7,63%)
- nejnižší nezaměstnanost byla v roce 2007 v obcích Horní Studénky (2,16%), Jedlí (3,15%),
Nemile (4,04%), Dubicko (4,61%), Hrabová (4,94%)
- tradiční zemědělská oblast s úrodnými půdami, ekonomika tradičně postavena na zemědělské
výrobě, potravinářském a strojírenském průmyslu
- rozvoj nových odvětví, s hospodářským růstem ČR roste počet pracovních míst
- nízká cena práce
Slabé stránky:
- většina průmyslových podniků je umístěna v Zábřehu či blízkém okolí
- staré výrobní podniky jsou často v útlumu
Příležitosti:
- najít nové rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu a přilákat investory, podpořit podnikatele
působící v regionu – ÚP navrhuje nové plochy VL (Z29, Z32) a novou plochu VD (Z31)
- nové developerské projekty – administrativní objekty (call centra, strategické služby, outsourcing)
Hrozby:
- nové větší rozvojové plochy pro výrobu a technologie je možné nalézt téměř pouze na půdách
nejvyšší kvality – střet se zájmy ochrany ZPF
Problémy k řešení v ÚP Dubicko :
ZU - 16 – poddolované územní Dubicko – území s nepříznivými geologickými podmínkami r,
respektovat při územně plánovací činnosti – respektováno, v lokalitě poddolovaného území ÚP
nenavrhuje žádné plochy k zastavění. Jsou zde stávající plochy NL a NZ a návrhové plochy NSp pro
návrhové biokoridory.
ZU – 36, 46 – monitorovací vrt ČHMÚ – je ÚP respektován (viz koordinační výkres).
ZH – 23 - negativní vlivy dopravy (hluk, emise) ze silnice II/315, III/31541 – vzhledem ke stavebním
úpravám silnice II/315, III/31541 dle stav.povolení stavby „Úprava dopravní infrastruktury směřující
ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku, průtah silnic II/315, III/31541“ lze očekávat také
zmenšení hluku v obci na základě použití nenovějších technologií a materiálů výstavby. Ve
stávajících i návrhových plochách PV a DS jsou přípustné protihlukové, protipovodňové a protierozní
opatření.
ZH – 48 - areál zemědělské velkovýroby – areály jsou jedním z největších potenciálních zdrojů
narušení kvality životního prostředí zjm. ve venkovských sídlech. V dřívější praxi se v ÚPD vymezilo
pásmo hygienické ochrany – ÚP respektuje OP (viz koordinační výkres).
Areály jsou rizikem i v případě ukončení zemědělské velkovýroby. V řadě případů obsahují staré
ekologické zátěže – ÚP navrhuje v přípustných podmínkách využití ploch VL související stavby a
zařízení sloužící k odstranění ekologických rizik.
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A.10. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ
Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání Zadání Územního plánu Dubicko nebyl vznesen
požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovisko krajského úřadu podle § 50
odst. 5 SZ nebylo vydáno.

A.11. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Vzhledem k tomu, že stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ nebylo vydáno, není dále
sděleno, jak bylo zohledněno.

A.12. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Návrh územního plánu Dubicko je zpracován v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území a Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zejména s přílohou
č.7, která specifikuje obsah grafické a textové části územního plánu.
Návrh územního plánu Dubicko je zpracován v souladu s Metodikou digitálního zpracování územně
plánovací dokumentace pro GIS pro kraje Zlínský, Karlovarský, Moravskoslezský, Olomoucký a
Vysočinu.
Výchozím podkladem pro zpracování ÚP jsou ÚAP, zadání ÚP a skutečnosti zjištěné v terénu.
Řešení je invariantní. Zdůvodnění přijatého řešení je zřejmé z následujícího textu:
Vymezení zastavěného území
Je vymezeno jedno hlavní a 6 dílčích zastavěných území obce (podkladem pro vymezení
zastavěného území se stala hranice současně zastavěného území obce z platného „Územního plánu
obce Dubicko“). Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí, skutečností zjištěných
průzkumem území ve smyslu právní úpravy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb.), aktuálních informací
předaných pořizovatelem a koordinována s údaji z ÚAP pro ORP Zábřeh.
Rozvoj území obce
Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce, zejména doplněním
funkcí bydlení, rekreace, občanského vybavení výroby a skladování s nezbytným rozvojem dopravní
a technické infrastruktury.
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny rovnoměrně pro celé území obce, resp. v těsné
návaznosti na zastavěné území obce. Při stanovování koncepce se vycházelo jak z historicky vzniklé
urbanistické struktury, tak ze zájmu o výstavbu rodinných domů v řešeném území.
Vymezení zastavitelných ploch rekreace, občanského vybavení a ploch pro výrobu a skladování
vychází rovněž ze zhodnocení dosavadního vývoje obce.
Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž
doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území.
ÚP obce Dubicko navrhuje plochu přestavby z výroby na bydlení BV (P01). V zastavěném území se
předpokládá průběžná obnova stavebního fondu v souladu se stanovenými podmínkami pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití.
Zdůvodnění přijatého řešení
a) Obyvatelstvo a bytový fond
Retrospektivní vývoj počtu obyvatel:
Při celkovém počtu obyvatel 1074 (dle ČSÚ k 1. 1. 2012) a katastrální výměře obce 784 ha,
dosahuje obec Dubicko hustoty obyvatelstva 137 obyvatel/km 2, čímž se blíží průměrné hustotě
zalidnění za celou ČR (133,3 osob na km 2).
Průměrná hustota zalidnění v Olomouckém kraji je 121 obyvatel/km 2.
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Vývoj počtu obyvatel (v období 1991 – 2013 k 1.1.):
Rok:
1991

Počet obyvatel:
1005

2001

1067

2011

1076

2012

1074

2013

1064

Grafické znázornění:

Vývoj počtu obyvatel v obci Dubicko v letech 1991 - 2012
1 100

Počet obyvatel

1 080
1 060
1 040
1 020
1 000
980
960

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

940

Zdroj: Český statistický úřad
Z uvedeného populačního vývoje vyplývá, že se počet trvale bydlících obyvatel obce Dubicko
v průběhu 90 let minulého století postupně zvyšoval a že se jedná o demograficky stabilizované
území s výhledově progresivní tendencí.
Věková struktura obyvatel v obci Dubicko (SLDB 2011):
Celkem…………………………..…….1022
0 - 14 let............................................176
15 - 64…………………………………..705
65+………………………………..…….140
nezjištěno………………………..…….. 1
Prognóza počtu obyvatel:
Srovnání počtu obyvatel mezi lety 1991 – 2011 ukazuje nárůst o 71 obyvatel. Od roku 2011 do roku
2013 klesl počet obyvatel obce Dubicko o 12 osob.
Demografická prognóza bude záviset na vývoji věkové struktury a s ní spojené přirozené obměně a
na migračních tendencích. Velmi důležitým bude i faktor přirozeného pohybu obyvatelstva, z nichž
k nejdůležitějším patří pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla, s tím spojené nároky na bydlení a
možnosti nabídky občanské vybavenosti. Zde bude hrát velkou roli i relativní blízkost měst Mohelnice
a Zábřeh.
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Bytový fond:
Nejrozšířenější formou bydlení v obci je bydlení v samostatně stojících rodinných domech či
bývalých zemědělských usedlostech. V malé míře i v bytových domech.
Období:
do roku 1919

Počet obydlených domů,
postavených v daném období:
30

1920 - 1970

78

1971 - 1980

87

1981 - 1990

33

1991 - 2000

32

2001 - 2011

21

Koncepce rozvoje bydlení
Kapacita ploch pro výstavbu ve formě proluk je v obci Dubicko omezená. Je nezbytné navrhnout
dostatečný počet návrhových ploch bydlení. Je to jediná možnost, jak udržet a rozvíjet počet
obyvatel v obci. Počet obyvatel má vliv na občanskou vybavenost, rozvoj školství, podnikatelských
aktivit, péči o mládež, o mladé rodiny, seniory. Navržené plochy bydlení nejsou primárně určeny
pouze pro obyvatele obce Dubicko, ale i pro zájemce z širšího okolí, jelikož i nadále převažuje
poptávka po výstavbě nad nabídkou volných stavebních míst.
Stávající plochy pro bydlení jsou stabilizovány.
Návrhové plochy (Bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV):
1.etapa výstavby (etapizace byla stanovena na základě požadavku dotčeného orgánu po
společném jednání):
Z07, Z09 – Plochy ve střední části katastrálního území obce. Nachází se uvnitř zastavěného území
obce a jsou doplněním zástavby do uzavřeného celku (řeší zastavování proluk v území). Plochy jsou
schváleny již platným ÚP. K dispozici je plynovod (kolem plochy Z09 bude protažen), vodovod a
kanalizace jsou v dosahu a budou řešeny prodloužením stávajících sítí. MK je vybudována.
Z11, Z13 – Plochy ve východní části katastrálního území obce Dubicko. Jsou řešeny již změnou č.1
ÚP Dubicko a jsou proti ní částečně zmenšeny. Jsou logickým pokračováním zástavby a navazují na
stávající zastavěné území. Sítě jsou v dosahu, plochy budou napojeny jejich prodloužením.
Prodloužena bude rovněž MK. Na základě požadavku dotčeného orgánu v rámci společného
jednání byla do ÚP doplněna etapizace a návrhové plochy Z11, Z13 byly upraveny do původní
velikosti schválené změnou č.1 (požadavek obce při společném jednání).
Z18, Z19 – Plochy se nacházejí v místech, kde je logicky očekávatelné jejich zastavění. Vyplňují
prostor mezi stávající zástavbou a místní komunikací vedoucí k fotbalovému hřišti. Uzavírají tak
zastavěnou a zastavitelnou část obce v této lokalitě do uzavřeného celku. Proto jsou již v platném
ÚP schváleny k zastavění a projektant je opětovně navrhuje. MK je vybudována, plochy budou
napojeny prodloužením inženýrských sítí, kde toto prodloužení bude realizováno rovněž pro
navrhovanou zástavbu ploch Z24, Z25, Z26, Z27. Je navržena rovněž přeložka venkovního vedení
VN do kabelového a přeložka trafostanice VN/NN na kabelovou.
Z24, Z25, Z26, Z27 – Plochy tvoří spolu s plochami ZV (Z20, Z21, Z22), PV (Z23, Z28) a stávající
plochu BV s již realizovanou výstavbou uzavřený celek zástavby /lokalita na tvrzi/, který navazuje na
zástavbu Z18, Z19. Jejich realizací v této lokalitě vznikne celistvý blok zástavby obce nenarušující
stávající urbanistický ráz, naopak je jeho logickým pokračováním. Neustále uzavírá obec do
kompaktního celku, není vytahováním obce podél silnic vyšších tříd. Plochy jsou schváleny již
změnou č.1 ÚP, jsou pouze nepatrně zvětšeny ve své jihovýchodní části tak, aby zde mohla podél
návrhové PV Z28 vzniknout oboustranná zástavba - tj.i jižně pod touto PV. Na pozemky ploch Z24,
Z25, a části ploch Z26 a Z27 má již obec vyhotoven geometrický plán na rozdělení těchto pozemků
na stavební místa. ÚP navrhuje prodloužení stávajících sítí, včetně výše jmenované přeložky
venkovního vedení VN do kabelového a související přeložky trafostanice na kabelovou. Na základě
požadavku obce v rámci společného jednání „požadavek o převod návrhových ploch (Veřejná
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prostranství – veřejná zeleň ZV) Z20, Z21 a Z22 do ploch BV bydlení v rodinných domech –
venkovské“ byly o tyto plochy rozšířeny návrhové plochy bydlení BV Z24, Z25, Z26.
P01 – Plocha ve střední části katastrálního území obce. Je plochou přestavby z ploch výroby na
„Bydlení – v rodinných domech – venkovské“ (BV). Je navržena na základě požadavku obce
schválením žádosti o návrh plochy bydlení v této lokalitě. Vzhledem k okolnímu charakteru ploch
(rovněž zejména bydlení) lze tento požadavek podpořit.
2.etapa výstavby (etapizace byla stanovena na základě požadavku dotčeného orgánu po
společném jednání):
Z05 – Plocha ve střední a severní části obce. Navazuje na stávající zastavěné území a je schválena
k zastavění již změnou č.1 ÚP. Plocha byla projektantem znovu prověřena a zhodnocena jako
vhodná k zastavění vzhledem k návaznosti na stávající zástavbu, blízkosti inženýrských sítí a
dopravní dostupnosti. Vzhledem k velikosti plochy i k plánované přeložce sítě VN a výstavbě nové
trafostanice kabelové VN/NN, bude nejvhodnější způsob zastavění, včetně sítí, veřejných
prostranství, průjezdních komunikací a způsobu napojení lokality do dopravního systému obce řešit
územní studie.
b) Občanské vybavení
Stávající plochy občanského vybavení jsou stabilizovány a nachází se v různých částech obce.
Návrhové plochy (Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS):
Z03 – Plocha pro sportovní vyžití (hřiště) schválená již platným ÚP. Pro zachování, stabilizaci a
rozvoj ploch občanského vybavení obce byla zhodnocena jako potřebná a je novým ÚP opět
navržena.
c) Ekonomický rozvoj území
V obci je stabilizována plocha „výroba a skladování - lehký průmysl - VL“ a několik menších ploch
„výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD“. ÚP navrhuje v návaznosti na stávající
plochu VL nové plochy VL (Z32, Z29) a plochu VD (Z31). Plochy jsou umístěny urbanisticky vhodně,
protože jsou rozšířením stávajícího areálu výroby a neomezují funkce bydlení. Jsou schváleny již
platným ÚP a jsou projektantem ÚP opětovně navrženy. Dopravní dostupnost je ze stávající cestní
sítě s doplněním plochy PV (Z30) pro prodloužení místní komunikace. Plocha Z32 byla po
společném jednání na základě požadavku dotčeného orgánu zmenšena na rozsah, který
odpovídá skutečné reálné potřebě území. Stávající plochy výroby v obci jsou již z velké části
vyčerpány a ani jejich intenzifikace nezajistí dostatečný prostor pro udržitelný rozvoj obce,
pro zachování a rozvoj pracovních příležitostí v obci a všestranný rozvoj ekonomického
potenciálu. Obec požaduje zachování návrhové plochy výroby, kterou bude moci nabídnout
případným investorům.
Plné využití plochy Z32 je navíc omezeno existencí stávajících i navrhovaných sítí technické
infrastruktury a jejich OP v její severní a východní části.
ÚP dále navrhuje plochu „výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ (Z35) pro kompostárnu.
d) Rekreace a cestovní ruch
Rozvojové předpoklady a tendence
V řešeném území se nachází stabilizované plochy rekreace RX. Jedna z těchto ploch
(v severovýchodní části řešeného území) je již proti změně č.1 částečně realizována, zbytek je
nadále navrhován k realizaci RX (Z06).
Rekreace krátkodobá - každodenní bude v řešeném území i nadále uspokojována:
-

zahrádkařením na pozemcích u rodinných domků a přilehlých záhumenkách
organizovanou i neorganizovanou činností ve sportovním areálu
neorganizovanou činností na dětských a maloplošných hřištích pro mládež
formou vycházek a vyjížděk do okolí
v zimním období formou běžeckého lyžování
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e) Dopravní infrastruktura
Řešeného území obce Dubicko se dotýkají zájmy dopravy pozemní motorové ve formě silnice II. a
III. třídy, místních komunikací, účelových komunikací, dopravy statické a hromadné, dále dopravy
pěší a cyklistické. Území leží mimo zájmy dopravy letecké, vodní a železniční.
Doprava silniční:
Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace, určená k užití silničními vozidly, jinými vozidly a
chodci. Silnice zajišťuje dopravní spojení s okolními obcemi, přičemž má především místní význam a
v řešeném území plní dopravně obslužnou funkci.
Silnice vedoucí územím obce jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje.
Řešeným územím prochází v současnosti tyto silnice:
- Silnice II/315 Dobříkov - Ústí nad Orlicí - Lanškroun - Zábřeh - Úsov
- Silnice III/31541 Vlachov - Bohuslavice - Dubicko.
- Silnice III/31544 Dubicko – Třeština
Mapa intenzit automobilové dopravy dle celostátního sčítání dopravy z roku 2010:

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká a střední. Nadlimitně je zasažena první a
částečně druhá řada domů okolo silnice III. třídy.
U komunikace II/315 je nadlimitně zatíženo 47 objektů během dne a 59 objektů v noci.
Místní komunikace (MK)
Místní komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce.
O zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací (resp. o vyřazení místní
komunikace z této kategorie) rozhoduje obec, která je podle zákona rovněž jejím vlastníkem.
Řešení místních komunikací je podmíněno stávající i navrhovanou zástavbou a zejména terénními
podmínkami.
Návrhové plochy (Veřejná prostranství – PV) :
Z12 - Veřejné prostranství k realizaci místní komunikace a umístění sítí technické infrastruktury pro
napojení a obsluhu návrhové plochy bydlení BV (Z11, Z13).
Z15 - Veřejné prostranství k realizaci místní komunikace ke hřbitovu a příjezdu k parkovišti Z16.
Z23 - Veřejné prostranství k realizaci místní komunikace vedoucí do vnitřní části plochy BV (Z27).
Z28 - Veřejné prostranství k realizaci místní komunikace a umístění sítí technické infrastruktury pro
napojení a obsluhu návrhových ploch bydlení BV (Z24, Z25, Z26, Z27).
Z30 - Veřejné prostranství k realizaci místní komunikace a umístění sítí technické infrastruktury pro
napojení a obsluhu návrhové plochy výroby a skladování-lehký průmysl VL (Z32).
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Účelové komunikace (ÚK)
Účelové komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro
potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními
komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací je i
pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo
provozovatele. Vlastníkem může být fyzická nebo právnická osoba.
Nové plochy nejsou ÚP navrhovány.
Je navržena ÚK směrem na osadu Háj u Třeštiny. Je navržena ve výkrese dopravní a technické
infrastruktury. V hlavním výkrese není pro ni vyčleněna návrhová plocha, protože je ve všech
stávajících plochách kudy prochází, dle podmínek využití těchto ploch, přípustná.
Hluk z dopravy
Vzhledem ke stavebním úpravám silnice II/315, III/31541 dle stav.povolení stavby „Úprava dopravní
infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku, průtah silnic II/315, III/31541“ lze
očekávat také zmenšení hluku v obci na základě použití nenovějších technologií a materiálů
výstavby.
Doprava hromadná:
Meziměstská autobusová hromadná doprava bude i nadále zajišťována pravidelnými autobusovými
linkami společnosti ARRIVA MORAVA. Nové plochy nejsou navrhovány.
Doprava v klidu:
Dělí se na dva základní druhy – odstavování a parkování osobních vozidel:
a) Odstavování – je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace, po dobu kdy se nepoužívá.
Součástí odstavování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech). V obci se jedná
především o garážování v rámci rodinných domů.
b) Parkování - je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace, po dobu kdy se nepoužívá. Jedná
se zejména o umisťování u objektů občanské vybavenosti, zaměstnání nebo bydlení.
V obci jsou realizovány parkovací plochy u výrobních objektů a objektů občanské vybavenosti.
Další nová parkoviště mohou být vybudována v plochách zastavitelných dle příslušných podmínek
využití ploch.
Návrhové plochy (Dopravní infrastruktura – silniční – DS) :
Z16 – parkoviště u hřbitova
Doprava pěší a cyklistická:
Základní pěší provoz se odehrává na chodnících podél silnic a na vozovkách místních komunikací a
na samostatných stezkách. Nové chodníky budou průběžně budovány v lokalitách, které to
prostorově umožní. Stávající plochy jsou stabilizovány. ÚP navrhuje plochu DS (Z37) pro cyklostezku
vedoucí podél silnice z Dubicka na Hrabovou a plochu DS (Z38) pro cyklostezku vedoucí podél LC
Hosena z Dubicka na Bohuslavice.
Doprava vodní:
Území leží mimo zájmy vodní dopravy.

Doprava drážní:
V řešeném území se nachází pouze ochranné pásmo železnice.

Doprava letecká:
Území leží mimo zájmy letecké dopravy.
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f) Technická infrastruktura
Vodovod
Pro zpracování koncepce zásobování vodou bylo použito informací z materiálu „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“a z ÚAP ORP Zábřeh.
Stávající stav:
Veřejný vodovod v obci (322 - 260 m n.m.) byl budován po etapách podle potřeby zástavby.
Ukončen byl v celém rozsahu v letech 1994 - 1995, kdy začal být využíván nový zdroj vody, vrt HV
202 o kapacitě 13 l/s. Z vrtu byla voda čerpána do vodojemu HTP 2(150 m3 (336,00/332,70 m n.m.)
a z něj pak přepouštěna do vodojemu DTP 2(100 m3 (311,60/307,70 m n.m.). V současné době již
vodovod nevyužívá vrt HV 202 ale jímací území Bohuslavice vrty HV 701 a HV 702 o celkové
vydatnosti 55 l/s. Současný odběr je cca 6,0 l/s. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu DTP2 (100 m3
(311,60/307,70 m n.m.).Ve vodojemu je situována úprava vody ve které dojde k desinfekci. Kapacita
úpravny je 30 l/s. Ve vodojemu DTP je umístěna čerpací stanice, která čerpá vodu do vodojemu HTP
2(150 m3 (336,00/332,70 m n.m.). Vodojem DTP je řídícím vodojemem celé skupiny Vodovodu
Pomoraví (obce Bohuslavice, Lukavice, Zvole, Police, Úsov, Třeština a Stavenice) a dolního
tlakového pásma rozvodné sítě Dubicka. Z vodojemu HTP je zásobeno horní tlakové pásmo Dubicka
a obec Hrabová. Vodovodní síť je z potrubí PVC, profilů DN 200, 100 a 80 a její celková délka je
zhruba 5.900 m. Obec Dubicko leží v blízkosti významné zdrojové oblasti pro „Vodovod Pomoraví“ a
z toho důvodu došlo ke změně v koncepci zásobování obce. V Dubicku měla být v roce 1996
vybudována úpravna vody, ve které se bude upravovat zpočátku voda z jímacího území Bohuslavice
(kapacita 72 l/s) a následně voda z dalších lokalit severní pramenní oblasti zdrojů „Vodovodu
Pomoraví“ (Hrabová, Leština, Zvole a Libivá - kapacita 92 l/s). Protože potřeba vody v zásobované
oblasti „Vodovodu Pomoraví“ je zatím nižší, než se předpokládalo, je výstavba úpravny vody Dubicko
zatím předčasná.
Návrh:
Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S
výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Výhledově je navržena
úprava vody ve vodojemu DTP. Úprava bude spočívat v aerací t.j. odvětráním přebytečného
agresivního CO2 a nasycením vody vzdušným kyslíkem. Úpravna by umožnila využití stávajících
jímacích území Zvole (30 l/s) Lukavice (25 l/s) Leština (25 l/s).
Potřeba takového množství pitné vody v regionu se v nejbližší době nepředpokládá. Výhledově je
však uvažováno o přivedení vody z Moravičan do vodojemu Chudobín u Litovle a následně do
Olomouce a tím výrazně posílit zdroje skupinového vodovodu Olomouc skupinového vodovodu
Litovel a Vodovodu Pomoraví na Olomoucku. V případě přivedení vody z Moravičan do Olomouce
bude možné dále posílit systém o výše popsané zdroje z okolí Dubicka. První etapou by bylo
propojení skupinového vodovodu Olomouc s vodojemem Stráž na Prostějovsku. Druhá etapa bude
možná až po naplnění poměrně optimistických prognóz spotřeb vody ve skupinovém vodovodu
Olomouc a tím vyčerpání vydatnosti stávajících zdrojů na Olomoucku nebo následkem zvýšené
spotřeby dojde ke snížení zabezpečenosti dodávky vody ze zdrojů do vodovodu pod únosnou mez.
Pak vyvstane potřeba nového vydatného zdroje vody a to bude zmíněný přivaděč z Moravičan. Celá
stavba je velice náročná a její potřeba se v nejbližší době nepředpokládá.
Návrhový vodovod k návrhovým plochám bydlení a výroby bude veden ve stávajících či návrhových
plochách (zejména PV), které to svými podmínkami využití umožňují.
Návrhové plochy (Technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI):
ÚP navrhuje plochu pro úpravnu vody (zastavitelná - proto návrh plochy „technické infrastrukturytechnické sítě TI“) – TI (Z34). Je schválena již platným ÚP.
Vzhledem k tomu, že vodovod je infrastruktura liniová (nemusí být pro ni vymezena zastavitelná
plocha, lze ji realizovat věcnými břemeny), nejsou návrhové sítě vodovodu navrženy plochami TI
v hlavním výkrese. ÚP tedy navrhuje pro vodovodní řad skupinový pouze koridor, což je dostačující.
Pozn. :
ZÚR OK navrhuje pro vodovodní řad skupinový veřejně prospěšnou stavbu V1 a V2 a dále prověření
a upřesnění lokalizace koridoru tohoto vodohospodářského zařízení územní studií VP1. Tato byla
zpracována firmou AgPOL s.r.o.a schválena krajským úřadem. Studie koridor výrazně zúžila ze
400m na 30m a do jeho středu upřesnila trasování vodovodního řadu. Bohužel při schvalování této
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územní studie nebylo vzato v úvahu CHLÚ a výhradní ložisko nerostných surovin. Při řešení vzniklé
situace (při zapracování do ÚP Dubicko) s pořizovatelem, projektant zakreslil trasu vodovodního
řadu dle konzultace s krajským úřadem (hlavní výkres, výkres dopravní a technické infrastruktury,
koordinační výkres, výkres VPS, VPO a asanací) tak, aby se co nejvíce vysunula z CHLÚ a
výhradního ložiska nerostných surovin, zároveň aby ale zůstala v koridoru ze ZÚR OK. V místech,
kde není CHLÚ a výhradní ložisko nerostných surovin, zůstává trasa vodovodního řadu v koridoru
dle územní studie AgPOL s.r.o. (a zároveň v koridoru ze ZÚR OK).
Návrhový koridor pro vodovodní řad skupinový spolu s návrhem trasy vodovodního řadu je tedy
téměř v celé délce v souladu s Územní studií VP1 „Návrh vodovodu – napojení vodních zdrojů
Leština, Hrabová, Zvole a Lukavicena úpravnu vody Dubicko a propojení úpravny se skupinovým
vodovodem Litovel“
a VP4 „Územní rezerva – koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice –
Moravičany“. Pouze v části obce, kde je nutné se vyhnout chráněnému ložiskovému území a
výhradnímu ložisku nerostných surovin, se návrhový koridor vodovodního řadu a tím i jeho trasa od
trasy studie mírně odklání (zde je veden po okraji CHLÚ a výhradního ložiska – je z něj co nejvíce
vysunut). Stále se však nachází uvnitř koridoru ze ZÚR OK (pro vodovodní řad skupinový).
Koridor vodovodu je tedy územním plánem zpřesněn. Průměrně má koridor šířku 30m, v nejširším
místě až 40m.
Kanalizace
Pro zpracování koncepce zásobování vodou bylo použito informací z materiálu „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“a z ÚAP ORP Zábřeh.
Stávající stav:
V obci je nově dobudován oddílný kanalizační systém. Délka původní dešťové kanalizace je délky asi
3.690 m a nově je vybudována splašková kanalizace je 3912m. V obci je vzhledem ke morfologii
terénu vybudován kombinovaný systém podtlakové kanalizace v západní části obce a gravitační
systém ve východní části. Obě kanalizační soustavy odvádějí odpadní vodu na místní čistírnu
odpadních vod o kapacitě 160,41 m3/d. a 1095 EO. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské
pozemky. Vyčištěné odpadní vody je vypouštěna do Lužního potoka.
Návrh:
V celé obci je nově dobudovaný oddílný systém. Původní kanalizace odvádí dešťové vody do místní
vodoteče a nově dobudovanou splaškovou kanalizací splaškové odpadní vody na nově vybudovanou
čistírnu odpadních vod. Stávající systém je plně vyhovující i ve výhledu a zůstane zachován.
Návrhový vodovod k návrhovým plochám bydlení a výroby bude veden ve stávajících či návrhových
plochách (zejména PV), které to svými podmínkami využití umožňují.
Nové plochy se nenavrhují.
Protipovodňová ochrana
Respektování území významného pro lokalizaci protipovodňových opatření
(výkres širších vztahů, koordinační výkres). Nové plochy se nenavrhují.

ze ZÚR OK

Protierozní opatření
Funkci protierozního opatření bude částečně, mimo jiné, plnit návrhový IP jihozápadně navazující
na LC V Křížích, stávající IP vedle cesty směr Třeština a návrhové IP východně od této cesty. Dále
IP a také LC severovýchodně od plochy fotbalového hřiště, LC návrhové K03, K04 včetně stávajících
LC, apod. Nové plochy se nenavrhují.
Plynovod
Koncepce zásobování plynem je zachována. Územní plán navrhuje nové trasy plynovodu STL, které
budou sloužit k zásobování plynem nově navržených lokalit pro bydlení. Nové trasy lze umístit ve
stávajících a návrhových plochách dle příslušných podmínek využití ploch. Nové plochy se
nenavrhují.
Zásobování el.energií
Rozvojové lokality budou napojeny ze stávajících rozvodů NN, případně prodloužením stávajících
sítí. Nové trasy elektrických rozvodů NN lze umístit v plochách stávajících a navrhovaných dle
příslušných podmínek využití ploch.
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ÚP navrhuje plochy TI (Z08, Z10, Z17) pro přeložky trafostanic z venkovních na kabelové a plochu
TI (Z04) pro novou trafostanici kabelovou. Nad těmito plochami jsou vymezeny veřejně prospěšné
stavby.
Vzhledem k tomu, že přeložky el.vedení VN a přeložka trafostanice stožárové VN/NN jsou
infrastruktura liniová (a nemusí být tudíž pro ni vymezena zastavitelná plocha – lze ji realizovat
věcnými břemeny), nejsou pro tuto liniovou infrastrukturu vyčleněny plochy TI v hlavním výkrese. ÚP
v tomto případě navrhuje pro přeložky vedení VN a trafostanice stožárové pouze koridor, což je
dostačující. Tento koridor je veřejně prospěšnou stavbou.
Telekomunikace
Územní plán respektuje stávající vedení dálkového telekomunikačního kabelu, radioreleové trasy a
umístění retranslační stanice v řešeném území. Sítě všech hlavních mobilních operátorů jsou
přístupné v dostatečné kvalitě. Pokrytí televizním signálem je přiměřené. Nové plochy se nenavrhují.
Zásobování teplem
V obci Dubicko není centrální systém zásobování teplem zaveden a ÚP s ním výhledově ani
nepočítá. Teplofikace stávající individuální bytové zástavby v jednotlivých částech obce bude
prováděna diverzifikovaně a to jak z hlediska otopných systémů, tak z hlediska použitých energií.
Nová výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. Část bytové
zástavby, případně i některá výrobní zařízení může k vytápění používat také alternativní zdroje
energie. Zásobování lokalit navržených pro výrobní a podnikatelské aktivity bude řešeno v
návaznosti na konkrétní požadavky jednotlivých investorů na zajištění tepla. Nové plochy se
nenavrhují.
Nakládání s odpady
Problematika likvidace tuhých komunálních odpadů bude řešena i nadále separovaným sběrem a
odvozem na řízené skládky mimo řešené území. V obci se nachází sběrný dvůr. Systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Dubicko se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Dubicko č.
05/2011. Současná koncepce odpadového hospodářství vyhovuje a bude zachována. Nové plochy
se nenavrhují.
g) veřejná prostranství
Stávající plochy veřejných prostranství jsou v obci stabilizovány. Veřejným prostranstvím se
v řešeném území obce Dubicko vymezují všechny návesní prostory, ulice, chodníky a další prostory
přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Návrhové plochy (Veřejná prostranství – PV) : Z12, Z15, Z23, Z28, Z30
Slouží k zabezpečení dopravní dostupnosti návrhových ploch bydlení (plocha Z30 k zabezpečení
dopravní dostupnosti návrhové plochy výroby) a k možnosti uložení sítí technické infrastruktury.
Návrhové plochy (Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV) : Z20, Z21, Z22, Z33
Na základě požadavku obce v rámci společného jednání „požadavek o převod návrhových
ploch (Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV) Z20, Z21 a Z22 do ploch BV bydlení
v rodinných domech – venkovské“ byly o tyto plochy rozšířeny návrhové plochy bydlení BV
Z24, Z25, Z26. Zeleň je v plochách BV přípustná.
h) koncepce krajiny a sídelní zeleně
Krajinný ráz
Územní plán Dubicko v maximální míře chrání dochovaný krajinný ráz především respektováním a
ochranou kulturních, přírodních a civilizačních hodnot, zachováním charakteru krajinného celku
C. – Mohelnická brázda (dle ZÚR OK), zachováním tradičního využití pozemků, důslednou ochranou
nezastavěného území a udržením charakteru otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní
funkcí zemědělskou. Při návrhu nových objektů a jejich výstavbě musí být respektovány aleje a
všechny skladebné prvky ÚSES. Nová zástavba v zastavěném území i zastavitelných plochách musí
chránit sídelní strukturu a vycházet z charakteru stávající zástavby, respektovat architektonické a
urbanistické hodnoty v území.
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Způsob ochrany je dán především stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití a podmínkami prostorového uspořádání (viz kapitola F.2. textové části I.). Stávající krajinný
ráz nebude navrhovanými záměry negativně dotčen.
Územní systém ekologické stability
Je navrženo provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně, prvky ÚSES.
Tato základní síť by měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být postupně
navázána další dílčí opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace
navržených opatření by měla mít i kladný vliv na krajinný ráz. Vzhledem k tomu, že se navržené
řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude mít pozitivní vliv na životní prostředí
včetně zvyšování jeho kvality, a současně nijak negativně neovlivní hospodářský ani sociální rozvoj.
Realizace územních systémů ekologické stability je zejména v zemědělsky intenzivně využívané
krajině předpokladem pro obnovu ekologické stability krajiny. Musí být však doprovázena i dalšími
procesy, jako obnova rozptýlené krajinné zeleně, obnova drobných vodních toků v přirozených
korytech a ekologizace zemědělského a lesnického hospodaření.
Soulad ÚSES se ZÚR
Ze ZÚR OK není v katastru obce Dubicko žádný regionální či nadregionální biokoridor, ani
biocentrum.
Lokální (místní) ÚSES
Návrh plánu místních (lokálních) ÚSES, který vychází ze vztahů nadregionálního a regionálního
systému, je zpracován na základě projednaného a platného generelu ÚSES a územně-plánovacích
dokumentací různého stupně (zejména okolních obcí). Biokoridory místního významu představují
trasy kontaktující několik biochor i více typů společenstev.
Interakční prvky
Vzhledem k potřebě doplnit územní systém ekologické stability o další stabilizační, přírodě blízká
společenstva, byly tyto prvky v návrhu umístěny tam, kde mají další, zcela nesporný význam protierozní, doprovodný, izolační, estetický, atd. Důležitou funkcí interakčního prvku v okolí sídel je
"vtažení" systému ekologické stability do zastavěného území, propojení se zelení sídel a posilnění
její stabilizační funkce. Funkci interakčního prvku může plnit doprovodná vegetace vodotečí,
komunikací, protierozní meze, travnaté průlehy, luční enklávy a další přírodě blízké formace.
Po posouzení stávající sítě ÚSES, by (ve sledovaném území) nemělo dojít k vážnějším střetům a
kolizím prvků ÚSES s celospolečenskými zájmy a záměry ve stávajících lokalitách a trasách, které
by nešly vyřešit v konkrétních prováděcích projektech. Jedná se zejména o místa průchodu LBK pod
el. vedením VN, v okolí vodovodních řádů atd. Předpokládá se spíše úprava vegetačního pokryvu v
místech střetu, než uplatnění možného přerušení.
Plochy vodní a vodohospodářské – W :
Stávající vodní plochy jsou stabilizovány.
Návrhové plochy :
Z01 – k realizaci vodní tůňky u komunikace směrem na Hrabovou
Z02 – k realizaci vodní plochy v severní části katastrálního území - část Potůčky
Z36 – k realizaci vodní plochy mezi lesíky v části v Hájích (v jižní části katastrálního území).
Všechny tři plochy jsou odsouhlasené již platným ÚP a jsou pro podporu retence a udržení vody
v krajině opětovně ÚP navrženy.
Zeleň – soukromá a vyhrazená – ZS :
Významné plochy zeleně v sídlech, zejména zahrady – jsou ÚP stabilizovány. Nové plochy se
nenavrhují.
Plochy přírodní – NP:
Všechny plochy přírodní, jsou zároveň prvky ÚSES (LC) a jsou zpřesněním generelu ÚSES
projektantem ÚSES.
Návrhové plochy:
K12 – Plocha přírodní k realizaci lokálního biocentra – je navržena v souladu se schváleným
generelem ÚSES, zpřesněna projektantem ÚSES.
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Plochy zemědělské – NZ:
Stávající plochy zemědělské jsou v katastru obce stabilizovány. Nové plochy nejsou ÚP navrhovány.
Plochy lesní – N :
Stávající plochy lesní jsou v katastru obce stabilizovány. Nové plochy nejsou ÚP navrhovány.
Plochy smíšené nezastavěného území – s funkcí přírodní – NSp:
Stávající plochy v obci jsou stabilizovány a ÚP respektovány.
Návrhové plochy:
K01 – K10, K13 – K21 – Plochy k realizaci lokálních biokoridorů – jsou navrženy v souladu se
schváleným generelem ÚSES, zpřesněny projektantem ÚSES.

Plochy smíšené nezastavěného území – s funkcí zemědělskou – NSz:
Stávající plochy v obci jsou stabilizovány a ÚP respektovány.
Návrhové plochy:
K11 – Je navržena a schválena již změnou č.1 ÚP. Pro udržení a rozvoj ekologické stability území je
opětovně navržena.
Přehledná situace členění obce a rozmístění jednotlivých návrhových ploch a koridorů:
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i) Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich
ochranných pásem
Celé k.ú. Dubicko je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a při realizaci staveb je nutné respektovat
podmínky § 22 a 23 tohoto zákona.
Nemovité kulturní památky
Na území obce Dubicko se nachází tři nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek:
- kostel Povýšení sv. Kříže s márnicí, hřbitovem, křížem a ohradní zdí ( číslo rejstříku 23970/8881), který se nachází v horní části obce, parc.č. 103/1 a 103/2, parc.č. 1677
- smírčí kříž ( číslo rejstříku 45046/8-880), který se nachází v SV vidlici křižovatky na Vítošov,
Polici a Lukavice, parc.č. 1965
- pomník padlých I. světové války ( číslo rejstříku 27016/8-879), který se nachází za mostkem při
cestě z Police, parc.č. 1608/14
Nemovité kulturní památky i území s archeologickými nálezy jsou ÚP respektovány.
Památky místního významu (urbanisticky cenná stavba, architektonicky cenná stavba)
V řešeném území se nachází objekty charakteru památek místního významu, které by měly být
z pohledu zájmů památkové péče zachovány a chráněny na místě samém. Obecně se jedná o
kapličky, Kříže, Boží muka, pomníky, hraniční kameny, ale i větší objekty a stavby, které nejsou
kulturními památkami ve smyslu zákona o státní památkové péči, ale jsou dokladem dějin hmotného
i duchovního života v obci a jsou nositeli hodnot historických, uměleckých, sociálních a technických
místního významu (uvedeno v připomínkách k návrhu zadání od MěÚ Šumperk, Odbor výstavby,
oddělení státní památkové péče) :
- Cihelná boží muka při levé straně silnice do Hrabové, parc.č. 1818/29
- Kovový kříž v kamenném podstavci, parc.č. 1663/4
- P. Maria Immaculata na sloupu před statkem č.p. 22, parc.č. 1608/2
- Socha sv. Jana Nepomuckého v zahradě domu č.p. 12, parc.č. 147/2
- Modlitebna Církve československé husitské, parc.č. 86/2
- Tělocvična TJ Sokol, parc.č. 92
- Mramorová socha Nejsvětější Trojice po levé straně vstupního schodiště do kostela Povýšení
sv. Kříže z roku 1882, parc.č. 1608/22
- Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého po pravé straně vstupního schodiště do kostela
- Povýšení sv. Kříže z roku 1889, parc.č. 1608/22
- Zděná boží muka v místní části Klínek po levé straně silnice do Třeštiny, parc.č. 541
- Zděná boží muka uprostřed polí, parc.č. 647/2
- Pískovcová socha sv. Anny s P. Marií z roku 1913 v zatáčce silnice před č.p. 1, parc.č. 1608/42
- Statek č.p. 22, parc.č. 89/1
- Statek č.p. 24, parc.č. 72
V obci Dubicko se nachází Památný strom
- Vachutkův dub, který se nachází za obcí na mezi za fotbalovým hřištěm, parc. č. 368, (výška
24m, obvod 465cm).

j) VPS, VPO
V ÚP jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit (prvky ÚSES):
- lokální biokoridory: VU01, VU02, VU03, VU04, VU05, VU06, VU07, VU08, VU09, VU10, VU11,
VU12, VU13, VU15, VU16, VU17V, VU18, VU19, VU20
- lokální biocentrum: VU14
V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit (dopravní infrastruktura):
- cyklostezka: VD01, VD03
- parkoviště: VD02
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V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit (technická infrastruktura):
- úpravna vody: VT12
- nová trafostanice VN/NN kabelová (kiosková): VT03
- přeložka trafostanice VN/NN z venkovní na kabelovou (kioskovou): VT04, VT05, VT07
- přeložka el.vedení VN (koridor): VT01, VT06, VT08, VT10
- přeložka trafostanice VN/NN stožárové (koridor): VT02
- vodovodní řad skupinového vodovodu (koridor): VT09, VT11
- trasa vodovodního řadu skupinového vodovodu: VT13, VT14
ÚP nevymezuje stavby a opatření zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Územní plán nevymezuje plochu pro asanace.
k) Požadavky civilní obrany a požadavky Ministerstva obrany
POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY K ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE DUBICKO DLE § 20 VYHLÁŠKY
č.380/2002 Sb. „K PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ OCHRANY OBYVATELSTVA“
a)
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
ÚP v řešeném území respektuje území významné pro lokalizaci protipovodňových opatření ze
ZÚR OK (koordinační výkres). Nové plochy se nenavrhují.
V řešeném území obce se nachází stanovené záplavové území Q 100. V lokalitě Q100 se nenachází
stávající bydlení, ani nejsou navrhovány nové plochy bydlení.
Pro ochranu před nenadálými jevy budou sloužit např. skladebné prvky ÚSES i stávající a navržené
vodní plochy W (Z01, Z02, Z36) - zvýšení retence území.
b)
Zóny havarijního plánování
Nejsou součástí jevů ÚAP pro obec Dubicko.
c)
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
V případě mimořádné události je nutné řešit v současnosti ukrytí cca 1064 obyvatel. Ukrytí bude
zajištěno v improvizovaných úkrytech, které se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného
a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům
zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době
válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.
Doporučujeme zpracování plánu ukrytí a vytipování vhodných objektů (zejména podsklepených RD)
pro vybudování improvizovaných úkrytů. V případě nedostatečné kapacity úkrytů ve stávající
zástavbě je třeba požadovat řešení nových staveb takové, aby bylo možné i v nových rodinných
domech realizovat improvizované úkryty.
d)
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Místa pro ubytování evakuovaných obyvatel
- základní škola, MŠ, sokolovna, fotbalové hřiště
- při menším množství je možné zajistit ubytování v některém hotelu v okolních městech
Stravování evakuovaných obyvatel:
- školní jídelna, ZD
e)
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
- zdravotní středisko, OÚ
f)
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná
území obce
- sběrný dvůr obce.
g)
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události
Vhodné objekty pro dekontaminaci osob, techniky příp. i zvířat (myčky, mycí linky, čistírny, prádelny):
ústřední ošetřovatelská stanice ZD
Raněné osoby se budou shromažďovat : viz bod d)
Nejbližší zdravotnická zařízení a lékárny: zdravotní středisko v obci, všeobecný lékař, dětská lékařka,
zubař.
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h)
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Na území obce se nenalézají sklady nebezpečných látek.
i)
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Obec je zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu.
Náhradní zásobování vodou
- popsáno v kapitole A.12. oddíl f) Technická infrastruktura
Náhradní zdroje elektrické energie: centrála 30kVA
j)
Systém varování obyvatelstva:
- veřejný rozhlas
siréna je funkční, jsou prováděny pravidelné zkoušky
POŽADAVKY MINISTERSTVA OBRANY ČR K ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE DUBICKO (bylo
doplněno na základě požadavku dotčeného orgánu po společném jednání):
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (viz
mapový podklad a CD, dle ÚAP jev 82). Zájmové území je výškově rozčleněno následujícím
způsobem (vyznačeno v koordinačním výkrese):
- Zájmové území MO pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m
n.t. jen na základě závazného stanoviska MO).
- Zájmové území MO pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m
n.t. jen na základě závazného stanoviska MO).
Na celém správním území je zájem MO posuzován i z hlediska povolování níže uvedených druhů
staveb (dle ÚAP jev 119). Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., lze vydat územní
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO:
- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy
- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- Výstavba vedení VN a VVN
- Výstavba větrných elektráren
- Výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice, …)
- Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- Výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

A.13. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Obytná zástavba je v obci Dubicko je převážně nízkopodlažní, tvořená původními zemědělskými
usedlostmi s hospodářským zázemím a novějšími rodinnými domky izolovanými.
Hlavní funkcí je bydlení, které je v některých částech obce doplňované chovem drobného
hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a záhumenků.
Předpokládaná potřeba bytového fondu v obci Dubicko:

Odhadovaný počet obyvatel v r.
Odhadovaný přírůstek obyvatel (2013-2025)

Předpokládané
hodnoty v roce
2025:
1112
48

Odhad průměrného počtu osob na byt
Potřeba bytů
Přirozený úbytek bytového fondu (2011 – 2025)
Celková potřeba nárůstu bytů

2
24
13
37

Posuzovaný parametr:
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Případný nepředvídatelný rozvoj řešeného území
z předpokládaného počtu obyvatel (viz následující tabulka).
Rok:
2025

Předpokládaný počet
obyvatel:
1112

pokryje

Urbanistická rezerva 3%:
34

urbanistická

rezerva

3%

Předpokládaný počet obyvatel,
včetně urbanistické rezervy:
1146

Potřeba bytového fondu včetně zajištění 3% urbanistické rezervy:

Odhadovaný počet obyvatel v r.

Předpokládané hodnoty v roce
2025:
1146

Odhadovaný přírůstek obyvatel (2011-2025)

82

Potřeba bytů

41

Přirozený úbytek bytového fondu (2011 – 2025)

15

Celková potřeba nárůstu počtu bytů pro období 2011-2025

56

Posuzovaný parametr:

Údaje o návrhových plochách pro bydlení :
Číslo
lokality
Z05
Z07
Z09
Z11
Z13
Z18
Z19
Z24
Z25
Z26
Z27
P01
Celkem

předpokládaný počet byt. jednotek
v rod. domech
14
2
1
3
3
5
1
4
7
9
9
3
61

Celkem je tedy v návrhových plochách kapacita 61 rod.domů = 61 b.j.
Bude tak pokryto 100% potřeby 2025 (vč. urbanistické rezervy), tj. všechny návrhové plochy jsou
potřebné, a jsou zároveň dostačující pro tento předpokládaný rozvoj obce.
Závěr :
Hlavním záměrem územního plánu bylo vymezit plochy bydlení (tím podpořit hlavní funkci v obci) a
zajistit plochy pro dobudování dopravní a technické infrastruktury. Obec tvoří kompaktní celek s
malým množstvím proluk, proto musely být navrženy nové zastavitelné plochy zejména pro bydlení,
občanské vybavenosti a plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu. Přitom byla dodržována
zásada, aby nové zastavitelné území nevytvářelo v krajině samostatné satelity, ale navazovalo na
zastavěné území obce, případně byly přednostně navrženy nové plochy bydlení, také uvnitř
zastavěného území a v humnech stávající zástavby. Některé plochy technické infrastruktury musel
převzít projektant ÚP bez možnosti ovlivnění (nebo jen s nepatrným ovlivněním v místě plochy Z05,
která má po změně č.1 jiný tvar než předpokládá podklad ČEZ) - např. plochy TI (Z04, Z08, Z10,
Z17) na základě podkladů ČEZ. Dle podkladů ČEZ projektant navrhl také koridor pro přeložky VN a
koridor pro přeložku trafostanice VN/NN stožárové. Koridor pro vodovodní řad skupinový pro
projektant navrhl tak, aby ležel v koridoru ze ZÚR OK a v maximální možné míře kopíroval zúžený
koridor z územní studie zpracované firmou AgPOL s.r.o.. Všechny navrhované zastavitelné plochy
byly vymezeny v souladu s potřebami obce a s ohledem na její budoucí vývoj.
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B.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh ÚP Dubicko vychází ze schváleného Zadání územního plánu obce Dubicko a ze zápisu
z pracovního výboru ze dne 29.10.2012.
A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE.
A.1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje.
Z hlediska rozvojových ploch nadmístního významu, ploch a koridorů umožňujících umístění staveb
dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, limitů využití území nadmístního významu
a ploch pro veřejně prospěšné stavby je třeba respektovat koridor kapacitní silnice S1. Současně je
nutno respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
(viz kapitola č. 2 PÚR ČR 2008) – je ÚP respektováno
A.2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem.
Pro řešené území vyplývají ze ZÚR OK následující požadavky:
- v západní části území respektovat rozsáhlé území významné pro lokalizaci protipovodňových
opatření – respektováno ve výkresu širších vztahů
- propojení úpravny Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel, napojení vodních zdrojů Leština,
Hrabová, Zvole a Lukavice na úpravnu vody Dubicko (veřejně prospěšné stavby nadmístního
významu - V1, V2) – vzhledem k tomu, že vodovod je infrastruktura liniová (nemusí být pro
ni vymezena zastavitelná plocha, lze ji realizovat věcnými břemeny), nejsou návrhové sítě
vodovodu navrženy plochami TI v hlavním výkrese. ÚP tedy navrhuje pro vodovodní řad
skupinový pouze koridor, což je dostačující. Pozn. : ZÚR OK navrhuje pro vodovodní řad
skupinový veřejně prospěšnou stavbu V1 a V2 a dále prověření a upřesnění lokalizace
koridoru tohoto vodohospodářského zařízení územní studií VP1. Tato byla zpracována
firmou AgPOL s.r.o.a schválena krajským úřadem. Studie koridor výrazně zúžila ze 400m
na 30m a do jeho středu upřesnila trasování vodovodního řadu. Bohužel při schvalování
této územní studie nebylo vzato v úvahu CHLÚ a výhradní ložisko nerostných surovin. Při
řešení vzniklé situace (při zapracování do ÚP Dubicko) s pořizovatelem, projektant
zakreslil trasu vodovodního řadu dle konzultace s krajským úřadem (hlavní výkres, výkres
dopravní a technické infrastruktury, koordinační výkres, výkres VPS, VPO a asanací) tak,
aby se co nejvíce vysunula z CHLÚ a výhradního ložiska nerostných surovin, zároveň aby
ale zůstala v koridoru ze ZÚR OK. V místech, kde není CHLÚ a výhradní ložisko
nerostných surovin, zůstává trasa vodovodního řadu v koridoru dle územní studie AgPOL
s.r.o. (a zároveň v koridoru ze ZÚR OK).
Obec Dubicko není dle ZÚR OK součástí rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Dubicko je
součástí specifické oblasti ST1 – specifická oblast s vysokou koncentrací stávající a očekávané
těžby.
Dubicko patří k území vyznačenému jako „Návrh na vymezení specifických oblastí, ve kterých se
projevují z hlediska vzájemného srovnání obcí Olomouckého kraje problémy z hlediska
udržitelného rozvoje“ .
Žádné další požadavky pro řešené území ze ZÚR OK nevyplývají.
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Základním koncepčním dokumentem v oblasti vodohospodářské politiky je „Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Olomouckého kraje“ – je ÚP respektován
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE
Základním koncepčním dokumentem, který v souladu s principy udržitelného rozvoje stanovuje cíle a
opatření pro nakládání s odpady na území Olomouckého kraje je „Plán odpadového hospodářství
kraje“. – ÚP není v rozporu s tímto dokumentem
MIKROREGION „ZÁBŘEŽSKO“
Obec Dubicko je součástí mikroregionu „Zábřežsko“. Základním požadavkem pro zpracování
územního plánu bude koordinace požadavků budoucího rozvoje obce Dubicko se zájmy
mikroregionu – ÚP není v rozporu s tímto dokumentem
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PLÁN OBLASTI POVODÍ MORAVY
Tento dokument navrhuje opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí.
Dubicka se týká opatření A. Obnova retence údolní nivy Moravy v Mohelnické Brázdě, konkrétně bod
A 16. Ochranné hráze, přeliv, stavidla, propusti Bohuslavice – Dubicko – dokument je ÚP
respektován, podrobnější dokumentace není na oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh
k dispozici.
A.3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů
Řešené území je limitováno ochrannými pásmy a dalšími omezeními (limity využití území), které
vyplývají z právních předpisů, nebo byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp.
vyplývají z vlastností území, a to z důvodů zajištění ochrany veřejných zájmů. V návrhu Územního
plánu Dubicko musí být tyto limity plně respektovány.
Jedná se především o následující limity:
- ochranné pásmo silnic II a III. třídy
- ochranná pásmo vodovodů
- vodojem
- podzemní vodní zdroj
- ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně (malého rozsahu)
- CHOPAV – kvartér řeky Moravy
- ochranné pásmo kanalizace
- čistírna odpadních vod
- vodní plochy a toky - VKP dle § 3 zák. č. 114/1992 Sb.
- oprávněný prostor pro správu vodního toku dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
- investice do půdy – odvodňovací zařízení
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
- regulační stanice plynu
- ochranné pásmo STL plynovodu
- ochranné pásmo el. vedení VN, ochranné pásmo objektu na el. vedení VN
- ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu
- ochranné pásmo radioreléové trasy
- záplavové území vyhlášené
- památný strom
- nemovitá kulturní památka vyhlášená
- ochranné pásmo hřbitova
- území s archeologickými nálezy
- pozemky určené k plnění funkcí lesa - VKP dle § 3 zák. č. 114/1992 Sb.
- ochranné pásmo 50 m od kraje lesa
- revitalizace údolní nivy
Součástí ÚAP je Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro správní obvod ORP
Zábřeh zpracovaný na základě vyhodnocení stavu a vývoje území a analýzy silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb v území, jehož součástí je i stanovení problémů k řešení v územně
plánovací dokumentaci. Na jeho základě byly definovány následující požadavky k řešení:
- Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a
podzemních zdrojů vody a podporovat jejich hospodárné využívání – ÚP navrhuje stabilizuje
stávající a navrhuje nové plochy vodní W (Z01, Z02, Z36).
- Přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku
zemědělské a průmyslové činnosti – ÚP nenavrhuje plochy pro zemědělskou a průmyslovou
činnost v takových lokalitách, kde by hrozilo znečištění vod.
- Prověřit možnost řešení nadlimitního zasažení hlukem objektů u komunikací II/315 a III/31541
- vzhledem ke stavebním úpravám silnice II/315, III/31541 dle stav.povolení stavby „Úprava
dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Dubicku, průtah silnic
II/315, III/31541“ lze očekávat také zmenšení hluku v obci na základě použití nenovějších
technologií a materiálů výstavby. Stávající objekty lze dále chránit pouze doporučením
úpravy nemovitostí (okna a fasáda s odolností proti hluku) a předzahrádek (zvýšení
množství zeleně, která sníží hlukovou odrazivost terénu).
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Při hospodářské činnosti v krajině vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené
zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření – UP stabilizuje a navrhuje některé IP a
BK s protierozní funkcí
Při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních hodnot a krajinného rázu v území. Zajistit
ochranu a rozvoj ekologicky stabilních ploch (VKP, lesy, TTP, vodní plochy), realizace základní
prvků ÚSES, vymezení interakčních prvků v krajině – splněno, ÚP stabilizuje stávající a
navrhuje nové plochy pro ÚSES
Minimalizovat i dočasný zábor lesní půdy, který vždy vyžaduje změnu ve způsobu hospodaření
v lese. Snažit se především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského
půdního fondu. Při dočasných záborech půd je třeba co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF
a po ukončení stavby nebo jiné nezemědělské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci
dotčené půdy – splněno
Rozšířit a vymezit nové plochy pro bytovou výstavbu, vybudování nových sportovně rekreačních
objektů a areálů, popř. rozšíření stávajících – splněno
Zasíťování pozemků (zavedení inženýrských sítí) pro novou výstavbu – ÚP navrhuje nové trasy
inženýrských sítí k rozvojovým lokalitám zejména ve stávajících a návrhových plochách
PV a ostatních typech ploch, které to svými podmínkami využití umožní (výkres dopravní
a technické infrastruktury)
Výstavba nových cyklostezek a cyklotras, úpravy stávajících cyklotras – ÚP stabilizuje stávající
a navrhuje nové cyklotrasy, ÚP navrhuje plochy pro cyklostezku směr Hrabová a směr
Bohuslavice

A.4. Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s
dotčenými orgány a veřejností.
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného
zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva a podle § 20 budou zpracovány „Požadavky civilní ochrany k
územnímu plánu“ – splněno, viz text odůvodnění
V řešeném území se nachází jedno poddolované území. Sesuvné území v řešeném území není.
V případě výskytů projevů větrné a vodní eroze může vzniknout požadavek v další etapě zpracování
ÚPD navrhnout relevantní organizační, agrotechnické a vegetační nebo stavebně-technická
protierozní opatření v postižených oblastech – požadavek nevzniknul, nové plochy nejsou
navrhovány.
V návrhu zadání územního plánu Dubicko z pohledu ochrany nerostného bohatství ve výčtu limitů
území musí být respektovány: výhradní ložisko štěrkopísků Dubicko-Háj (B 3016301), chráněné
ložiskové území Dubicko (ID 016301 OO), poddolované území Dubicko (ID 4028) – splněno,
vyznačeny v koordinačním výkrese.
Další evidovaná ložiska prognózní zdroje nerostných surovin, která se na řešeném katastru Dubicka
vyskytují – prognózní zdroje jsou zakresleny v koordinačním výkresu, nejsou limitem.
A.5. Požadavky na rozvoj území obce
Rozvoj obce a celého řešeného území musí probíhat v souladu se základními principy ochrany
všech hodnot území.
- z urbanistického hlediska je základním požadavkem nového ÚP vymezení optimálního počtu
ploch pro bydlení v rodinných domech při zachování stávajícího urbanistického rázu obce, nové
návrhové plochy pro bydlení budou vymezeny především při okrajích ZÚO v souladu s platným
ÚPO a změnou č.1 ÚPO - splněno
- územním plánem bude dále prověřeno využití stávajících ploch výroby a skladování a v případě
potřeby budou navrženy plochy nové – navrženy dvě nové plochy výroby (v souladu
s platným ÚP a změnou č.1)
- bude prověřena síť pozemních komunikací všech kategorií, případně bude navržena k doplnění,
především v návaznosti na nově vymezené plochy – splněno, ÚP navrhuje plochy PV (Z12,
Z15, Z23, Z28, Z30)
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v územním plánu budou prověřeny možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace (pěší
turistika, cykloturistika apod.) a v případě potřeby budou navrženy nové plochy pro jeho
zabezpečení – splněno, ÚP navrhuje plochu RX (Z06)
územní plán bude respektovat stávající vzrostlou zeleň v jednotlivých částech obce a podle
odborného posouzení navrhne nové plochy zeleně (ÚSES, protierozní opatření…),
v územním plánu bude prověřena možnost vymezení dalších veřejných prostranství v
zastavěném území – prověřeno, nové plochy nejsou navrhovány
budou prověřeny další vhodné plochy pro občanskou vybavenost a podnikatelské aktivity, resp.
další potřebné plochy dle rozvojových záměrů obce – splněno, navrženy plochy OS (Z03), VL
(Z29, Z32) a VD (Z31)
bude zapracována lokalita „na tvrzi“ - splněno
budou zapracovány prvky vodárenské infrastruktury ze ZÚR OK – splněno, navržena plocha
TI (Z34) pro úpravnu vody a koridor pro vodovodní řad skupinový
v zastavěném území a v zastavitelných plochách bude aktualizovaný stávající stav (zapracování
pozemků s platným územním rozhodnutím, stavebním povolením …) - splněno

a) urbanistická koncepce.
Funkční členění řešeného území bude vymezeno pomocí ploch s rozdílným způsobem využití, a to v
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Jedná se zejména o:
- plochy bydlení (zejména plochy bydlení v rodinných domech – venkovské) – jsou ÚP navrženy
- plochy rekreace (jedná se především o plochy staveb pro rodinnou rekreaci) – nejsou ÚP
navrženy
- plochy občanského vybavení (plochy, u kterých je vyloučena funkce bydlení hřbitovy, veřejná
vybavenost, komerční zařízení malá a střední) – prověřeno, navržena pouze plocha OS Z03,
kapacity a množství ostatních typů ploch jsou dostačující
- plochy dopravní infrastruktury (silnice a významné účelové komunikace tvořící základní dopravní
kostru v území) – prověřeno, navrženy plochy PV pro místní komunikace a plocha DS pro
parkoviště
- plochy technické infrastruktury (pozemky vedení, staveb a provozně souvisejících zařízení
technického vybavení), plochy veřejných prostranství (veřejně přístupná zeleň a obslužné místní
komunikace), plochy výroby a skladování (areály výroby a skladování), plochy vodní a
vodohospodářské – navrženy - viz text
- plochy zeleně (plochy zeleně v zastavěném území a zahrady) – nové plochy se nenavrhují
- plochy přírodní (prvky ÚSES) – navržena plocha NP (K12)
- plochy zemědělské (pozemky ZPF a pozemky zemědělské výroby umístěné v krajině, které
nejsou zahrnuty do ploch výroby a skladování), plochy lesní (pozemky určené k plnění funkcí
lesa) – nové plochy se nenavrhují
- při návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce bude ÚP vycházet ze stávající struktury osídlení a
ze schválené územně plánovací dokumentace (platný územní plán a jeho změny), přičemž
budou zachovány kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území - splněno
- budou vymezena území cenná z urbanistického hlediska a historického vývoje obce a stanoveny
podmínky pro jejich další funkční využití – jsou ÚP respektovány (viz koordinační výkres),
záměry ÚP nejsou znehodnocovány
- budou vytvořeny podmínky pro ochranu dochovaného historického stavebního fondu obce,
především nejhodnotnějších staveb lidového stavitelství – jsou ÚP respektovány (viz
koordinační výkres), záměry ÚP nejsou znehodnocovány
- u ploch s rozdílným způsobem využití stanoví ÚP podmínky pro jejich využití (hlavní využití,
přípustné využití, nepřípustné využití, příp. podmíněně přípustné využití) - splněno

-

-

Z hlediska historických a kulturních památek
Návrh ÚP bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.(Na území obce Dubicko se nachází tři
nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR)
V řešeném území se nachází území s archeologickými nálezy a je tak nutné respektovat
podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Požadavkem na zpracování ÚP je definování takového funkčního využití území v okolí památek,
aby nebyla narušena jejich kulturní a umělecká hodnota
Jsou ÚP respektovány (viz koordinační výkres), záměry ÚP nejsou znehodnocovány
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Z hlediska přírodních podmínek
Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny:
při návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992
Sb.,respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny - lesy, vodní toky, rybníky, jezera a jejich ochranná pásma dle platných
právních předpisů
respektovat památný strom „Vachutkův dub“ – respektován
respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty podél vodních toků a
komunikací – zeleň je přípustnou činností v ploše zemědělské – je respektováno
řešení ÚP bude zpracováno v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění. Pořizovatel a projektant se přitom bude řídit
zásadami ochrany ZPF dle § 4 zák. č. 334/1992 Sb. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF
bude provedeno v souladu s platnými prováděcími předpisy o ochraně ZPF, zejména ve smyslu
příl. č. 3 a 4 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF. Zvýšenou ochranu je
třeba zajistit u pozemků, které jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany ZPF. Při změně funkčního
využití na lokalitě o výměře nad 10 ha, bude postupováno dle č. II. odst. 1 Metodického pokynu
MŽP ČR OOLP/1067/96 – podmínku zvýšené ochrany u pozemků zařazených do
II.tř.ochrany ZPF nelze splnit, neboť většina pozemků sousedících se zastavěným územím
obce se nachází v těchto třídách. Tudíž by nebylo možno splnit další podmínku, aby
návrhové plochy navazovaly (a s nimi zároveň nové zastavitelné území) na stávající
zastavěné území. Vznikal by tak nový prstenec zástavby kolem stávající obce
s vynecháním právě těchto ploch I.a II.tř, což je pro rozvoj obce i z urbanistického
hlediska zcela nepřípustné. Návrhové plochy bydlení i výroby, jak je navrhuje ÚP jsou
navíc všechny již schváleny platným ÚP a změnou č.1. Jsou proto opětovně navrženy.
řešením ÚP by nemělo dojít k záboru PUPFL ani jinému dotčení trvalých lesních porostů.
Opodstatněnost případných záborů PUPFL musí být prokázána dle platných legislativních
předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů – k záboru PUPF dochází
pouze v naprosto nepatrné míře a pouze hypoteticky vzhledem k nesouladu tvaru BPEJ a
parcel nové katastrální mapy. Projektant ÚP tento nesoulad neodstranil, protože nebyl
odstraněn ani katastrálním úřadem, který původní BPEJ v nové katastrální mapě
zapracoval beze změny.
zapracovat Generel ÚSES. V případě střetu zájmů bude navrženo alternativní řešení včetně jeho
zdůvodnění autorizovaným projektantem ÚSES – střety vyřešeny, ÚSES zapracován
zpracovat urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny tak, aby nedošlo rozvojem
stavebních aktivit k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu řešeného území, zajistit
základní předpoklady pro dosažení kvalitnějšího, ekologicky stabilnějšího životního prostředí splněno

b) Koncepce veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
- předpokládá se zachování stávající koncepce dopravy, u silniční sítě a sítě místních komunikací
budou prověřeny dopravní záměry obsažené v předchozí ÚPD - splněno
- bude případně navrženo takové rozšíření a úpravy stávající sítě silnic a místních komunikací,
které uspokojí potřeby navrhovaného územního rozvoje obce, se stanovením kategorie,
funkčního zatřídění apod. – ze stávajících prostorových hledisek je ve stávající zástavbě
není možné navrhovat, jsou navrženy pouze nové plochy veřejných prostranství pro
obsluhu návrhových ploch bydlení
- v zastavěném území obce si zpřístupnění rozvojových lokalit pro bydlení vyžádá dobudování
místních a účelových komunikací, podél významnějších místních komunikací, příp. bude
navrženo doplnění sítě chodníků – jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství pro
obsluhu návrhových ploch bydlení, chodníky je možné budovat v plochách, které to svými
podmínkami využití a prostorovým uspořádáním umožní
- aktualizovat stávající počet parkovacích stání a případné doplnění parkovacích ploch navrhnout
pro stupeň automobilizace 1:2,5 (dle požadavků ČSN 73 6110) a dané místní podmínky – ÚP je
navržena plocha parkoviště DS (Z16)

ÚZEMNÍ PLÁN DUBICKO - ODŮVODNĚNÍ

str.42

-

-

v novém ÚP bude řešena síť cyklostezek a cyklotras – je navržena plocha DS (Z37) pro
cyklostezku směr Hrabová, plocha DS (Z38) pro cyklostezku směr Bohuslavice, dále jsou
ÚP navrženy cyklotrasy (viz výkres dopravní a technické infrastruktury a koordinační
výkres)
bude vymezena základní síť účelových komunikací – splněno viz výkres dopravní a technické
infrastruktury a koordinační výkres
v územním plánu budou respektována ochranná pásma silnic II. a III. třídy dle platných právních
předpisů, při navrhování nových zastavitelných ploch bude minimalizován počet napojení na
státní silnice - splněno

Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“ vyplývá, že má obec vybudován
veřejný vodovod, přičemž zůstane stávající systém zásobování pitnou vodou zachován i do
budoucna. Plánuje se vybudování nové úpravny vody a napojení této úpravny na vodní zdroje
Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice
Základní požadavky:
- respektovat trasy a objekty stávajících vodovodních řadů a jejich ochranná pásma dle platných
právních předpisů, kolem vodních toků a vodních ploch respektovat oprávněný prostor pro
správu vodních toků dle platných právních předpisů, respektovat investice do půdy (plocha
odvodněná) – je ÚP respektováno
- navrhnout prodloužení vodovodní sítě do všech rozvojových lokalit, případně i ve stávající
zástavbě – splněno, viz výkres dopravní a technické infrastruktury a koordinační výkres
navržení nových vodovodních tras převzatých ze ZÚR - splněno, je navržen návrhový koridor
pro vodovodní řad skupinový. Vzhledem k tomu, že vodovod je infrastruktura liniová
(nemusí být pro ni vymezena zastavitelná plocha, lze ji realizovat věcnými břemeny),
nejsou návrhové sítě vodovodu navrženy plochami TI v hlavním výkrese. ÚP tedy
navrhuje pro vodovodní řad skupinový pouze koridor, což je dostačující.
Pozn.: ZÚR OK navrhuje pro vodovodní řad skupinový veřejně prospěšnou stavbu V1 a V2
a dále prověření a upřesnění lokalizace koridoru tohoto vodohospodářského zařízení
územní studií VP1. Tato byla zpracována firmou AgPOL s.r.o.a schválena krajským
úřadem. Studie koridor výrazně zúžila ze 400m na 30m a do jeho středu upřesnila
trasování vodovodního řadu.
Bohužel při schvalování této územní studie nebylo vzato v úvahu CHLÚ a výhradní ložisko
nerostných surovin. Při řešení vzniklé situace (při zapracování do ÚP Dubicko)
s pořizovatelem, projektant zakreslil trasu vodovodního řadu dle konzultace s krajským
úřadem (hlavní výkres, výkres dopravní a technické infrastruktury, koordinační výkres,
výkres VPS, VPO a asanací) tak, aby se co nejvíce vysunula z CHLÚ a výhradního ložiska
nerostných surovin, zároveň aby ale zůstala v koridoru ze ZÚR OK. V místech, kde není
CHLÚ a výhradní ložisko nerostných surovin, zůstává trasa vodovodního řadu v koridoru
dle územní studie AgPOL s.r.o. (a zároveň v koridoru ze ZÚR OK).
Odkanalizování a čištění odpadních vod
Odkanalizování obce bude probíhat v souladu s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje“. Tento dokument shrnuje, že stávající systém je plně vyhovující i ve výhledu a
zůstane zachován.
Základní požadavky:
- respektovat trasy a objekty stávající kanalizační sítě a jejich ochranná pásma dle platných
právních předpisů, navrhnout prodloužení kanalizační sítě do všech rozvojových lokalit, případně
i ve stávající zástavbě – splněno, viz výkres dopravní a technické infrastruktury a
koordinační výkres
Zásobování plynem
- respektovat trasy a objekty stávající plynovodní sítě a jejich ochranná a bezpečnostní pásma dle
platných právních předpisů, navrhnout prodloužení plynovodní sítě do všech rozvojových lokalit,
případně i ve stávající zástavbě – splněno, viz výkres dopravní a technické infrastruktury a
koordinační výkres

ÚZEMNÍ PLÁN DUBICKO - ODŮVODNĚNÍ

str.43

Zásobování elektrickou energií
- respektovat trasy a objekty stávající elektrické sítě a jejich ochranná pásma dle platných
právních předpisů, dle potřeby navrhnout prodloužení elektrické sítě do všech rozvojových
lokalit, případně i ve stávající zástavbě – splněno, viz výkres dopravní a technické
infrastruktury a koordinační výkres (jsou navrženy přeložky linek VN, přeložky trafostanic
VN/NN a nová trafostanice VN/NN - na základě návrhu ČEZ Distribuce)
Spoje a telekomunikace
respektovat trasy a objekty stávající telekomunikační sítě a jejich ochranná pásma dle platných
právních předpisů - respektováno
Odpadové hospodářství
problematika likvidace tuhých komunálních odpadů bude řešena i nadále separovaným sběrem a
odvozem na řízené skládky mimo řešené území – respektováno, nové plochy se nenavrhují
Občanské vybavení
- koncepce občanského vybavení zůstane zachována – respektováno
- budou prověřeny záměry rozvoje občanské vybavenosti obsažené ve schválených ÚPD,
případně budou navrženy plochy pro rozšíření občanské vybavenosti, budou posouzeny kapacity
a možnosti rozvoje sportovních a rekreačních zařízení, v případě potřeby budou vymezeny
plochy pro tato zařízení – nové plochy občanské vybavenosti nejsou nezbytné a nejsou
tedy navrhovány, pouze plocha OS (Z03) schválená již platným ÚP
Veřejná prostranství
- v případě potřeby vymezit plochy veřejných prostranství a stanovit podmínky pro jejich využití,
respektovat stávající plochy veřejné zeleně, případně posoudit možnosti jejich rozšíření – ÚP
vymezuje nové plochy veřejných prostranství PV (Z12, Z15, Z23, Z28, Z30) a ZV (Z33).
c) Koncepce uspořádání krajiny.
- bude posouzena možnost umístění nových vodních ploch v krajině – počet vodních ploch
navržených platným ÚP je dostatečný, nový ÚP je opětovně navrhuje
- územní plán prověří síť účelových komunikací a případně navrhne jejich doplnění s ohledem na
potřeby zemědělství, lesního hospodářství, turistiky apod. – splněno, viz výkres dopravní a
technické infrastruktury a koordinační výkres (je navržena ÚK směrem na osadu Háj – je
navržena pouze liniově ve výkrese dopravní a technické infrastruktury, ne plošně
v hlavním výkrese protože je v ploše zemědělské přípustná)
- bude navrženo řešení lokálního ÚSES - splněno
- bude prověřen návrh protierozních opatření – nové plochy nejsou navrhovány, stávající i
návrhové IP a některé BK mají částečně i protierozní funkci (viz text v odpovídajících
kapitolách)
- dle potřeby bude územním plánem navržena zeleň podél stávajících vodotečí a účelových
komunikací – splněno – stávající a návrhové IP viz koordinační výkres
B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT.
V rámci nového ÚP se nepředpokládá vymezení koridorů územních rezerv – splněno. ÚP vymezuje
plochy územních rezerv.
- plochy územních rezerv:
vymezena R01 BV (rezerva bydlení),
vymezena R02 VL (rezerva výroby a skladování)
vymezena R03 DS (rezerva dopravní infrastruktury silniční)
C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO.
Projektant ve spolupráci s určeným zastupitelem dle potřeby vymezí plochy pro veřejně prospěšné
stavby (stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce), veřejně
prospěšná opatření (opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji
anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví) a asanace - splněno
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D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI.
Nový územní plán v případě potřeby vymezí (v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., §43, odst. 2)
plochy nebo koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením:
- územní studie – vymezena S01 pro návrhovou plochu BV (Z05)
- regulačního plánu – není ÚP vymezena
- dohodou o parcelizaci – není ÚP vymezena
E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ.
Zpracování více variant se nepředpokládá. Po řádném projednání a schválení zadání bude
vypracován „návrh“ ÚP Dubicko (podle zákona č. 183/2006 Sb., §47, odst. 5) – ÚP není řešen
variantně
F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ.
-

splněno

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.
-

C.

není požadováno posouzení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí,
je vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,
návrh územního plánu Dubicko nemá mít vliv na území Natura 2000

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
(§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
V ÚP nejsou vymezeny záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje.

D.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
Kapitola “Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa“ slouží orgánům ochrany ZPF k posouzení předpokládaného
odnětí půdy pro účely územního rozvoje obce Valašská Bystřice.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL je zpracováno
zejména podle Společného metodického doporučení MMR a MŽP (srpen 2013) a dále dle
zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, Vyhlášky č. 13 Ministerstva ŽP ČR ze dne 29. 12. 1993
a Metodického pokynu Ministerstva ŽP ČR ze dne 1. 10. 1996.
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Souhrnný přehled a výměra jednotlivých kultur a ostatních ploch v řešeném území:
druh pozemku

výměra [ha]

podíl na celkové výměře k.ú. [%]

ZPF celkem

654.1

83,44

z toho:

orná půda

603,1

76,93

zahrady

20,4

2,60

ovocné sady

0,3

0,04

trvalý travní porost

30,3

3,87

PUPFL

70,8

9,03

vodní plochy

4,3

0,55

zastavěné plochy

17,0

2,17

ostatní plochy

37,7

4,81

celková výměra k.ú.

783,9

100

Agrotechnická kvalita půd
Pro účely ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti se vychází z dat bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ). Pětimístný kód vyjadřuje konkrétní vlastnosti BPEJ takto:
 1. číslice – klimatický region;
 2. a 3. číslice – hlavní půdní jednotka;
 4. číslice – kód kombinace sklonitosti a expozice;
 5. číslice – kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Jednotlivým kódům BPEJ jsou přiřazeny třídy ochrany. V řešeném území jsou BPEJ zastoupeny
v pěti třídách ochrany zemědělské půdy:
 V I. třídě ochrany jsou zařazeny nejcennější půdy. Ze ZPF je možno odejmout pouze výjimečně,
většinou ve veřejném zájmu.
 Do II. třídy patří půdy (BPEJ) s nadprůměrnou produkční schopností. Jsou vysoce chráněny a
pouze podmíněně odnímatelné.
 Ve III. třídě ochrany jsou půdy (BPEJ) s průměrnou bonitou, využitelné pro výstavbu.
 Ve IV. třídě ochrany jsou půdy (BPEJ) s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou
ochranou.
 Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty BPEJ s velmi nízkou produkční schopností a s nízkou třídou
ochrany.
Zastoupení BPEJ v řešeném území:
3.08.10
3.12.00
3.12.10
3.22.12
3.22.13
3.22.42
3.26.14
3.27.14
3.37.56
3.55.00
3.58.00
3.64.01
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II. třída ochrany ZPF
II. třída ochrany ZPF
II. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
V. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
V. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
II. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF

3.70.01
3.72.01
5.08.42
5.12.10
5.15.10
5.22.13
5.26.11
5.26.14
5.26.41
5.55.00
5.56.00

IV. třída ochrany ZPF
V. třída ochrany ZPF
III. třída ochrany ZPF
II. třída ochrany ZPF
II. třída ochrany ZPF
V. třída ochrany ZPF
III. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
IV. třída ochrany ZPF
I. třída ochrany ZPF
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Hlavní půdní jednotka (HPJ):
Hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou
určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy,
stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím
opatřením (je vyjádřena třetí číslicí číselného kódu BPEJ).
V řešeném území se nachází tyto HPJ:
HPJ 08: Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než
50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve
vyšší sklonitosti.
HPJ 12: Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i
stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách)
s mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně
skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období.
HPJ 15: Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách
s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze
s krátkodobým převlhčením.
HPJ 22: Půdy jako HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína
s vodním režimem poněkud příznivějším než HPJ 21.
HPJ 26: Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až
středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry.
HPJ 27: Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském
kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné.
HPJ 37: Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou
slabě až středně deltovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na
srážkách.
HPJ 55: Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na
lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné.
HPJ 56: Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé.
HPJ 58: Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění
příznivé.
HPJ 64: Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně
těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité.
HPJ 70: Gleje modální, gleje fluvické a fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě
s podložím teras, při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, při zvýšené
hladině vody v toku trpí záplavami.
HPJ 72: Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvickéhistické na nivních uloženinách, středně těžké až
velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku.
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Klimatická charakteristika
Klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj
zemědělských plodin. (Je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu BPEJ).
Kód
regionů

Symbol
regionů

Charakteristika
regionů

3

T3

teplý, mírně vlhký

5

MT 2

mírně teplý, mírně
vlhký

Suma
teplot
nad 10ºC
2500 2800
2200 2500

Průměrná
roční
teplota ºC
(7) 8 - 9
7-8

Průměrný
roční úhrn
srážek v
mm
550 - 650
(700)
550 – 650
(700)

Pravděpodobnost suchých
vegetačních
období

Vláhová
jistota

10 - 20

4-7

15 - 30

4 - 10

Charakteristika sklonitosti a expozice
Sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku a je
vyjádřen čtvrtou číslicí číselného kódu BPEJ, která je výsledkem jejich kombinace.
Sklonitost
Kód

Kategorie

Charakteristika

0

0 - 1 st.

úplná rovina

1

1 - 3 st.

rovina

2

3 - 7 st.

mírný sklon

3

7 - 12 st.

střední sklon

4

12 - 17 st.

výrazný sklon

5

17 - 25 st.

příkrý sklon

6

25 st.

sráz

Expozice
Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích označených kódy 0 – 3.
Kód

Charakteristika

0

se všesměrnou expozicí

1

jih (jihozápad až jihovýchod)

2

východ a západ (jihozápad až severozápad, jihovýchod až severovýchod)

3

sever (severozápad až severovýchod)

ZDŮVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
Převážná část pozemků sousedících se zastavěným územím obce se nachází ve II. třídě
ochrany ZPF. Nové rozvojové plochy zejména pro bydlení jsou navrhovány v návaznosti na
zastavěné území. Vyhnout se záboru půdy vysoce chráněné není možné, situováním ploch na
půdy v nižší třídě ochrany by vznikla proluka mezi stávající a novou zástavbou, což je
z urbanistického a ekonomického hlediska, ale i pro celkový rozvoj obce zcela nepřípustné.
Návrhové plochy bydlení i výroby byly převzaty a jsou již schváleny platným ÚP a
změnou č. 1.
Plochy jsou navrženy tak, aby byla odnímána pouze nejnutnější část ZPF a PUPFL. Díky
respektování sítě komunikací nedojde k zamezení přístupu na okolní pozemky, ani ke ztížení
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obhospodařování okolních pozemků ZPF. Navrženým řešením nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů v území.
K záboru PUPFL dochází pouze v naprosto nepatrné míře a pouze hypoteticky vzhledem
k nesouladu tvaru BPEJ a parcel nové katastrální mapy. Projektant tento nesoulad neodstranil,
jelikož nebyl odstraněn ani katastrálním úřadem, který původní BPEJ v nové katastrální mapě
zapracoval beze změny.
Podrobné údaje týkající se záboru – viz tabulka „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL“ na konci této kapitoly.
Zastavitelné plochy:
BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ (BV)
1.etapa výstavby (etapizace byla stanovena na základě požadavku dotčeného orgánu po
společném jednání):
Z11, Z13 – plochy byly převzaty ze změny č. 1, přičemž jejich rozsah byl zmenšen. Plochy přímo
navazují na stávající plochy bydlení při východním okraji zastavěného území a logicky je doplňují.
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné prodloužením stávajících sítí, k plochám
je navrženo prodloužení místní komunikace na ploše Z12. Plochy jsou vymezeny na půdě
v převážně III. třídě, plocha Z13 zasahuje svým okrajem půdu ve II. třídě ochrany ZPF. Na základě
požadavku dotčeného orgánu v rámci společného jednání byla do ÚP doplněna etapizace a
návrhové plochy Z11, Z13 byly upraveny do původní velikosti schválené změnou č.1
(požadavek obce při společném jednání).
Z18, Z19 – plochy byly převzaty z dosud platného ÚP. Plochy jsou vymezeny v návaznosti na
stávající místní komunikaci při jihovýchodní hranici zastavěného území a logicky doplňují zástavbu
v této lokalitě. Stabilizovaná komunikace je využita také pro navrhované prodloužení stávajících sítí.
Dotčená půda je zařazena do II. třídy ochrany, část plochy Z19 je vymezena v zastavěném území.
Z24, Z25, Z26, Z27 – plochy byly převzaty ze změny č. 1 a mírně rozšířeny jihovýchodním směrem
kvůli doplnění na oboustrannou zástavbu podél plochy veřejného prostranství Z28. Plochy jsou
vymezeny v návaznosti na stávající komunikaci, na návrhové plochy bydlení Z18, 19 a na návrhové
plochy veřejných prostranství Z20, 21, 22, 28, se kterými dotváří uzavřený celek a logicky rozšiřují
zástavbu v této lokalitě v souladu s urbanistickým rázem sídla. Realizací dojde k uzavření zástavby
do kompaktního celku. Prodloužení sítí k plochám je navrženo. Plochy jsou vymezeny na půdách ve
II. třídě ochrany ZPF. Na základě požadavku obce v rámci společného jednání „požadavek o
převod návrhových ploch (Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV) Z20, Z21 a Z22 do ploch
BV bydlení v rodinných domech – venkovské“ byly o tyto plochy rozšířeny návrhové plochy
bydlení BV Z24, Z25, Z26.
Z07, Z09, P01 - plochy pro bydlení se v zastavěném území z hlediska záboru ZPF
nevyhodnocují.
2.etapa výstavby (etapizace byla stanovena na základě požadavku dotčeného orgánu po
společném jednání):
Z05 – plocha byla převzata ze změny č. 1. Jedná se o rozsáhlou plochu přímo navazující na severní
hranici zastavěného území, díky tomu je plocha dobře dopravně dostupná, inženýrské sítě jsou
v dosahu. V ploše je plánována přeložka el. vedení VN. Lokalita bude řešena komplexně územní
studií. Dotčená půda je zařazena do II. a IV. třídy ochrany ZPF.
Plocha je vymezena na 0,0007ha lesa, který do ní zasahuje nepatrným výběžkem. Vykácení porostu
se tedy lze vyhnout, k záboru však pravděpodobně vůbec nedojde.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (OS)
Z03 – plocha navazující na severozápadní hranici zastavěného území byla převzata z dosud
platného ÚP. Jedná se o jedinou rozvojovou plochu občanského vybavení, rozsah plochy je
umírněný, nutný pouze pro vybudování hřiště. Dotčená půda je zařazena do II. třídy ochrany ZPF.
ÚZEMNÍ PLÁN DUBICKO - ODŮVODNĚNÍ

str.49

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (VL)
Z29, Z32 – plochy byly převzaty z dosud platného ÚP. Plochy rozšiřují stávající výrobní areál v jižní
části zastavěného území, plocha Z29 je vymezena uvnitř ZÚO. Jedná se o nejvhodnější vymezení
těchto ploch výroby (z urbanistického i ekonomického hlediska) při minimalizaci vlivů na plochy
bydlení a s dobrou dopravní dostupností při silnici II. třídy. Podél části plochy Z32 prochází
stávající místní komunikace, ÚP navrhuje její prodloužení. Dotčení půdy jsou zařazeny do II. třídy
ochrany ZPF. Plocha Z32 byla po společném jednání na základě požadavku dotčeného orgánu
zmenšena na rozsah, který odpovídá skutečné reálné potřebě území. Stávající plochy výroby
v obci jsou již z velké části vyčerpány a ani jejich intenzifikace nezajistí dostatečný prostor
pro udržitelný rozvoj obce, pro zachování a rozvoj pracovních příležitostí v obci a všestranný
rozvoj ekonomického potenciálu. Obec požaduje zachování návrhové plochy výroby, kterou
bude moci nabídnout případným investorům.
Plné využití plochy Z32 je navíc omezeno existencí stávajících i navrhovaných sítí technické
infrastruktury a jejich OP v její severní a východní části.
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA (VD)
Z31 – plocha byla převzata z dosud platného ÚP a vhodně svým funkčním využitím doplňuje
proluku mezi stávajícím výrobním areálem a stabilizovanou místní komunikací, resp. návrhovou
plochou Z32. Zábor se týká půdy ve II. třídě ochrany ZPF.
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ)
Z35 – plocha je navržena pro kompostárnu jihozápadně od hlavního zastavěného území, plocha je
dobře dopravně dostupná. Zábor se týká půdy s nízkou produkční schopností v V. třídě ochrany
ZPF.
REKREACE – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM (RX)
Z06 – plocha severovýchodně od hlavního zastavěného území navazuje na stávající plochu RX.
Plocha je převzata ze změny č. 1 a částečně je již využita. Jedná se o jedinou rozvojovou plochu
rekreace. Dotčená půda je zařazena do III. třídy ochrany a je tedy využitelná i pro výstavbu.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV)
Z12 – plocha je navržena za účelem zajištění dopravní a technické obsluhy nově vymezených ploch
pro bydlení v lokalitě Z11 a Z13. Zábor je zde pouze minimální pro vybudování liniové stavby na
půdě ve III. třídě ochrany ZPF.
Z23 – plocha je navržena pro realizaci místní komunikace k obsluze plochy pro bydlení Z27. Zábor
se týká půdy ve II. třídě ochrany ZPF.
Z28 – plocha je navržena pro zajištění obsluhy rozvojových ploch bydlení Z24, Z25, Z26, Z27.
V ploše je navrhována místní komunikace a prodloužení sítí technické infrastruktury. Dotčená půda
se nachází ve II. třídě ochrany ZPF.
Z30 – plocha je prodloužením stávající místní komunikace a zajistí obsluhu návrhové plochy výroby
v lokalitě Z32. Zábor půdy ve II. třídě ochrany je pouze nezbytně nutný pro vybudování liniové
stavby.
Z15 – plocha nepodléhá záboru ZPF.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (ZV)
Z20, Z21, Z22 – tyto plochy určené pro výsadbu zeleně jsou vymezeny v návaznosti na návrhové
plochy bydlení a stávající místní komunikaci. Dotčená půda se nachází ve II. třídě ochrany ZPF.
Na základě požadavku obce v rámci společného jednání „požadavek o převod návrhových
ploch (Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV) Z20, Z21 a Z22 do ploch BV bydlení
v rodinných domech – venkovské“ byly o tyto plochy rozšířeny návrhové plochy bydlení BV
Z24, Z25, Z26. Zeleň je v plochách BV přípustná.
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Z33 – jedná se o izolační zeleň vymezenou jihovýchodně od zastavěného území, která oddělí
navrhovanou plochu bydlení od plochy vymezené pro realizaci úpravny vody v lokalitě Z34. Zábor se
týká půdy ve II. třídě ochrany ZPF.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ (DS)
Z16 – plocha nepodléhá záboru ZPF.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝSKÉ SÍTĚ (TI)
Z04 – plocha je vymezena pro realizaci nové trafostanice v návaznosti na navrhovaný koridor pro
přeložku el. vedení VN procházející návrhovou plochou bydlení Z05. Zábor ve II. třídě ochrany ZPF
je pouze nezbytně nutný pro vybudování trafostanice kabelové /kioskové/.
Z34 – plocha byla převzata z dosud platného ÚP a je vymezena pro vybudování úpravny vody.
Tato navazuje na návrhovou trasu skupinového vodovodního řadu, jehož vymezení vyplývá
z požadavku ZÚR OK. Dotčená půda se nachází ve II. třídě ochrany ZPF. Plocha je navržena
v návaznosti na stávající komunikaci a zastavitelné ploch, nedojde ke ztížení obhospodařování
okolních pozemků.
Z08, Z10 – v zastavěných územích se zábor lokality do výměry 2 000 m2 nevyhodnocuje.
Z17 – plocha nepodléhá záboru ZPF.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
Z01, Z02, Z36 – plochy jsou navrženy pro realizaci drobných vodních ploch, které přispějí ke zvýšení
retenčních schopností krajiny. Dotčená půda se nachází ve II., IV. a V. třídě ochrany ZPF.
Plochy změn v krajině:
Zábor ZPF pro ÚSES se nevyhodnocuje, realizací navržených ploch dojde ke zlepšení ekologické
funkce v území. Zlepší se uspořádání krajiny, zvýší se retenční schopnost území a sníží se tak
negativní účinky povodní a nenadálých jevů, vhodná výsadba zabrání vzniku erozních procesů.
Vymezení ÚSES je popsáno v kap. A.12. této textové části a v kap. E.5. textové části Návrh.
PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP)
K12 – plocha pro realizaci lokálního biocentra Loučovec.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – S FUNKCÍ PŘÍRODNÍ (NSp)
K01 – K10, K13 – K21 – plochy pro realizaci lokálních biokoridorů. Plochy K07, 15, 16, 20 a 21
svými okraji nepatrně zasahují do PUPFL, k vykácení porostu však nedojde.
PLOCHY SMÍŠENÉHO NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – S FUNKCÍ ZEMĚDĚLSKOU (NSz)
K11 – plocha byla převzata ze změny č. 1 a znovu navržena pro její podporu a rozvoj ekologické
stability území. Plocha navazuje na hranici zastavěného území. Zábor se týká půdy ve IV. a
částečně ve II. třídě ochrany ZPF.
Eroze půdy a navrhovaná protierozní opatření
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EROZI
1. Sklon svahu jako dlouhodobý až trvalý faktor ovlivňuje erozní procesy významnou měrou. Jako
podklad byl proveden jeho rozbor.
2. Dalším faktorem ovlivňujícím erozní procesy je délka svahu jako nepřerušená délka povrchového
odtoku. Tento faktor má charakter krátkodobý, protože se do něj promítají technická a organizační
opatření. Je to tedy jeden z regulovatelných prvků a možných nástrojů protierozní ochrany
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3. a 4.Faktory ochranného vlivu vegetace a účinnosti protierozních opatření mají rovněž
krátkodobý charakter a proto jsou také chápány jako nástroje regulace a protierozní ochrany.
5. a 6.Faktory dešťový a půdní jsou naopak charakteru dlouhodobého a trvalého. Faktor dešťový
můžeme navíc chápat pro celé zájmové území jako prakticky konstantní. Faktor půdní vykazuje
relativně nejmenší rozpětí hodnot pro různé půdy.
Nebezpečí eroze dle sklonu svahu:
I. plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu od 5 do 12% - střední erozí ohrožené zemědělské
půdy. Na půdách patřících do tohoto stupně je třeba změnit agrotechniku (vrstevnicová orba),
použít i dalších organizačních opatření, např. pásové střídání plodin, změna tvaru pozemků, dále
se vyhnout plodinám náchylným k erozi, případně použít stavebně technických opatření (viz „Typy
protierozních opatření“ na konci kapitoly).
II. plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu od 12 do 18% - silné ohrožení zemědělské půdy.
Na těchto pozemcích je nutné provést pozemkové úpravy a pozemky protierozně zabezpečit. Je
nutné změnit agrotechniku, případně vyloučit intenzivní hospodaření a pokud je to možné,
pozemky zatravnit nebo je alespoň rozčlenit technickými opatřeními jako pozemky drobné držby.
III. plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu nad 18% - velmi silné ohrožení zemědělské půdy,
tyto pozemky je nutné zatravnit nebo zalesnit.
TYPY PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ
1. Organizační – dotýkají se vždy celých ploch řešených pozemků. Lze uvažovat tato konkrétní
opatření:
- zatravnění
- zalesnění
- protierozní osevní postup
- pásové střídání plodin
- změna velikosti a tvaru pozemků (i jako důsledek stavebně-technických opatření a zahuštění
cestní sítě)
2. Agrotechnická a vegetační – dotýkají se vždy celých ploch, proto jsou tato opatření navrhována
vždy společně s opatřeními organizačními:
- vrstevnicová orba
- výsev do ochranné plodiny
- důlkování, hrázkování, brázdování
- dlátování, hloubkové kypření
- organizace pastvy
- obnova drnu
- mulčování
3. Stavebně-technická – se dotýkají buď konkrétních kritických ploch, nebo pomocí liniových
zařízení nedovolují koncentraci povrchového odtoku vody:
- terénní urovnávky
- terasy
- průlehy (s ozeleněním jako základ budoucích mezí)
- nádrže a suché poldry
- příkopy – případně společně se zpevněnými cestami
- zasakovací drény
- ochranné hrázky
Při aplikaci protierozních opatření jednoznačně preferujeme ta, která odstraňují příčiny eroze a
zvyšují odolnost půdy proti erozi. Opatření odstraňující nebo eliminující škody způsobené erozní
činností se doporučuje použít až v případě nedostatečnosti opatření proti příčinám.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL:
v
I. třída
VÝMĚRA z toho v
PUPFL v ZPF [ha] ochrany
[ha]
ZÚO [ha]
[ha]
ZPF [ha]

z toho
v ZÚO

II. třída
ochrany
ZPF [ha]

z toho
v ZÚO

III. třída
ochrany
ZPF [ha]

IV. třída
V. třída
ochrany
ochrany Lokalita
ZPF
ZPF [ha]
[ha]

0,0969
0,8537

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0969
0,8149

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0814

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,4309

0,0969
0,3026

Z01
Z02

0,1469
0,0196
4,0534
0,7256
0,2333
0,0264
0,0798
0,0196
0,4057
0,1391
0,6224
0,0419
0,0113
0,0164
0,6458
0,2945
0,0784
0,7035
0,9488
1,2642
1,0391
0,6413
0,2349
0,0937
1,1568
4,5890
0,0670
0,5642

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2333
0,0264
0,0798
0,0196
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0219
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2349
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0007
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1469
0,0196
3,9953
0,7256
0,2333
0,0264
0,0798
0,0048
0,3946
0,1391
0,6224
0,0000
0,0000
0,0000
0,6458
0,2945
0,0435
0,6811
0,9270
1,2365
1,0391
0,6351
0,0786
0,0851
1,1568
4,5890
0,0670
0,5233

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1469
0,0196
3,0812
0,0000
0,2333
0,0264
0,0798
0,0048
0,0000
0,0000
0,0084
0,0000
0,0000
0,0000
0,6458
0,2945
0,0435
0,6811
0,9270
1,2365
1,0391
0,6351
0,0786
0,0851
1,1568
4,5890
0,0670
0,5233

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2333
0,0264
0,0798
0,0048
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0219
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0786
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0084
0,7256
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3946
0,1391
0,6140
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,9057
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z12
Z13
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
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Název plochy RZV

Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy vodní a vodohospodářské
Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení
Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Rekreace - se specifickým využitím
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Veřejná prostranství
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Veřejná prostranství
Dopravní infrastruktura - silniční
Technická infrastruktura - inženýrské sítě
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Veřejná prostranství
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Veřejná prostranství
Výroba a skladování - lehký průmysl
Veřejná prostranství
Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
Výroba a skladování - lehký průmysl
Veřejná prostranství - veřejná zeleň
Technická infrastruktura - inženýrské sítě

Označení
plochy
RZV

W
W
OS
TI
BV
RX
BV
TI
BV
TI
BV
PV
BV
PV
DS
TI
BV
BV
PV
BV
BV
BV
BV
PV
VL
PV
VD
VL
ZV
TI
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0,1210
0,3118
1,4395
0,2586
0,1031

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1031

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1210
0,3118
1,4276
0,1694
0,0408

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,3118
1,0622
0,1694
0,0408

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0408

0,0000
0,0000
0,2861
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1210
0,0000
0,0793
0,0000
0,0000

Z35
Z36
Z37
Z38
P01

0,9994

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K01

0,6997

0,0000

0,0000

0,6997

0,0000

0,0000

0,6997

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K02

0,4746

0,0000

0,0000

0,4323

0,0000

0,0000

0,3736

0,0000

0,0000

0,0587

0,0000

K03

0,2590

0,0000

0,0000

0,1397

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1397

0,0000

K04

0,1786

0,0000

0,0000

0,1786

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1786

0,0000

0,0000

K05

0,6278

0,0000

0,0000

0,6278

0,0000

0,0000

0,0083

0,0000

0,0000

0,6195

0,0000

K06

0,3773

0,0000

0,0066

0,3707

0,0000

0,0000

0,1723

0,0000

0,0000

0,1984

0,0000

K07

0,3496

0,0000

0,0000

0,3496

0,0000

0,0000

0,3496

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K08

0,4127

0,0000

0,0000

0,4127

0,0000

0,0000

0,4127

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K09

0,0144

0,0000

0,0000

0,0144

0,0000

0,0000

0,0144

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K10

1,1755
1,5655

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

1,1755
1,5621

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0142
1,0531

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

1,1613
0,0115

0,0000
0,4975

K11
K12

0,1878

0,0000

0,0000

0,1878

0,0000

0,0000

0,0915

0,0000

0,0963

0,0000

0,0000

K13

0,9832

0,0000

0,0000

0,7885

0,0000

0,0000

0,6542

0,0000

0,0000

0,1343

0,0000

K14

0,0640

0,0000

0,0029

0,0611

0,0000

0,0000

0,0611

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K15

0,4075

0,0000

0,0030

0,4045

0,0000

0,0000

0,3668

0,0000

0,0000

0,0377

0,0000

K16

0,0342

0,0000

0,0000

0,0342

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0342

0,0000

K17
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Výroba a skladování - zemědělská výroba
Plochy vodní a vodohospodářské
Dopravní infrastruktura - silniční
Dopravní infrastruktura - silniční
Bydlení - v rodinných domech - venkovské
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
zemědělskou
Plochy přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní

VZ
W
DS
DS
BV
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
NSz
NP
NSp
NSp
NSp
NSp
NSp
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0,0340

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K18

0,9044

0,0000

0,0000

0,9044

0,0000

0,0000

0,5149

0,0000

0,0000

0,3895

0,0000

K19

0,7942

0,0000

0,0002

0,7940

0,0000

0,0000

0,7940

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

K20

0,9966
33,5873

0,0000
0,7190

0,0010
0,0144

0,9966
31,5067

0,0000
0,0000

0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 22,8488 0,4856

0,0000
2,4427

0,8935
5,0149

0,1031
1,2004

K21
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Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území - s funkcí
přírodní
CELKEM

NSp
NSp
NSp
NSp
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E.

Postup při pořízení územního plánu
V souvislosti s novými požadavky na rozvoj území obce rozhodlo Zastupitelstvo obce Dubicko o
pořízení nového územního plánu dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Pořízení Územního plánu Dubicko schválilo
Zastupitelstvo obce Dubicko na svém 10. zasedání dne 17.05.2012. Následně obec požádala
Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování o pořízení Územního plánu Dubicko.
Určeným zastupitelem obce Dubicko pro spolupráci s pořizovatelem byl dne 17.05.2012 pověřen
starosta obce, pan Josef Sobotík.
Návrh zadání územního plánu byl zpracován v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona ve
spolupráci s určeným zastupitelem. V souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona zahájil
pořizovatel projednání návrhu zadání Územního plánu Dubicko. Pořizovatel zaslal dopisem ze dne
28.03.2013 návrh zadání územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a
sousedním obcím a zajistil zveřejnění návrhu zadání veřejnou vyhláškou na úřední desce obce
Dubicko a Městského úřadu Zábřeh v období od 03.04.2013 do 17.05.2013 a jeho vystavení
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení. V uvedené lhůtě mohl každý
uplatnit své připomínky. Pořizovatel zaslal návrh zadání též obci, pro kterou územní plán pořizuje. Do
30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě
mohly uplatnit své podněty i sousední obce. Na základě uplatněných požadavků a podnětů
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předložil jej ke schválení
Zastupitelstvu obce Dubicko. Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Dubicko na svém
17. Zasedání usnesením č. 17-279 dne 15.08.2013.
Na základě schváleného zadání zpracoval projektant Ing. arch. Radoslav Špok návrh ÚP Dubicko
pro společné jednání. Společné jednání bylo oznámeno dopisem ze dne 31.07.2014 dotčeným
orgánům, krajskému úřadu, obci Dubicko a sousedním obcím. Společné jednání se uskutečnilo dne
20.08.2014 na Městském úřadu Zábřeh. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve
lhůtě 30 dní ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit připomínky. Návrh
územního plánu byl rovněž doručen veřejnou vyhláškou. Do 30 dní ode dne doručení této vyhlášky
mohl každý uplatnit písemné připomínky. Na základě doručených stanovisek dotčených orgánů byl
návrh ÚP Dubicko upraven a krajskému úřadu byly doručeny stanoviska a připomínky dle § 50 odst.
7 stavebního zákona.
Dne 05.03.2015 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor strategického
rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, ve kterém nesouhlasí s návrhem ÚP Dubicko.
Důvodem byl nesoulad dokumentace se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění
jejich 1. Aktualizace v části výkresu širších vztahů, kde byla použitá neaktualizovaná verze ZÚR OK.
Na základě tohoto stanoviska došlo k úpravě dokumentace a dne 18.03.2015 bylo vydáno krajským
úřadem potvrzení o odstranění nedostatků návrhu ÚP Dubicko.
Dne 25.03.2015 bylo vypsáno veřejné projednání. To bylo oznámeno dopisem dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci Dubicko a sousedním obcím. Dále bylo oznámeno veřejnou vyhláškou.
Veřejné jednání se uskutečnilo dne 27.04.2015 na Obecním úřadu Dubicko. Nejpozději do 7 dnů od
konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky. Ve stejné
lhůtě mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny. V uvedené lhůtě nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

F.

Rozhodnutí o námitkách
Při pořizování ÚP Dubicko nebyla uplatněna žádná námitka.
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Vyhodnocení připomínek

G.

Při pořizování ÚP Dubicko byly uplatněny následující připomínky:
1

Česká geologická
služba, Správa
oblastních geologů
Klárov 131/3, 118 21
Praha
15.09.2014
ČGS441/14/1152*SOG441/463/2014
Mgr. Jan Vít, Dr

ÚZEMNÍ PLÁN DUBICKO - ODŮVODNĚNÍ

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby
v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením MěÚ
Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování (č.j. 2014/773/RÚP-MUZB
ze dne 31. července 2014) informována o veřejném projednávání návrhu
Územního plánu Dubicko, který vypracoval Ing. arch. Radoslav Špok.
Zpracovávané území se týká k. ú. Dubicko.
Připomínky:
Text
 kap. E. 8. Dobývání ložisek nerostných surovin – lze doporučit
jednotlivé objekty (CHLU, ložiska a poddolované území) specifikovat
jejich číslem a názvem
Odůvodnění
 kap. A.1 – Širší vztahy – pokud je zde uveden výčet ložisek, bylo by
vhodné jej doplnit i o nebilancované ložisko cementářské korekční
sialické suroviny Dubicko (N 5083900) a prognózní zdroj štěrkopísků
Dubicko-Háj (Q 9357100).
Grafické přílohy
 V legendě (Koordinační výkres) je nutné změnit text „Nevýhradní
bilancované ložisko nerostných surovin“ na „Evidované ložisko
nerostných surovin“ a touto značkou doplnit zákres ložiska
cementářské korekční sialické suroviny Dubicko (N 5083900), které se
téměř kryje s poddolovaným územím. Ložiska subregistrů D a N nejsou
vedena ve státní bilanci, tudíž nemohou být označena jako
bilancovaná.

Vzhledem k tomu, že návrh Územního plánu Dubicko není z hlediska
zákonem definované ochrany horninového prostředí, včetně podzemních
vod a geologických rizik v kolizi s ochranou geologických fenoménů,
neuplatňuje ČGS k předkládanému návrhu Územního plánu Dubicko žádné
připomínky nad rámec výše uvedených.

Bere na vědomí.

Toto není
předmětem
výrokové části ÚP.
Dané informace se
nachází v části
Odůvodnění.
Tato data nebyla
poskytnuta do ÚAP.

Z popisu v legendě
bude vypuštěno
slovo „bilancované“.
Ložisko však
nemůže být
zakresleno, pokud
nebyla
poskytovatelem
dodána prostorová
data.
Bere na vědomí.
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