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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
ÚP
ÚSES
VTL
ČOV
IP

územní plán
územní systém ekologické stability
vysokotlaký plynovod
čistírna odpadních vod
Interakční prvek

OP
ZPF
PUPFL
LBC
LBK

k. ú.

katastrální území

ZÚR OK

ÚPD
PRVK
BP
m
kV
VN
VTL
D-O-L
EVSK
ORP

územně plánovací dokumentace
PÚR
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SKAO
bezpečnostní pásmo
OP
metr
ha
kilovolt
STL
vysoké napětí
VUSS
vysokotlaký plynovod do 40 barů
VVN
vodní cesta Dunaj – Odra - Labe
IP
ekologicky významný segment krajiny BPEJ
obec s rozšířenou působností
POU
chráněná oblast přirozené akumukace
OP ZPMV
vod

CHOPAV
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ochranné pásmo
zemědělský půdní fond
pozemky určené k plnění funkcí lesa
lokální biocentrum
lokální biokoridor
zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje
Politika územního rozvoje
stanice katodové ochrany
ochranné pásmo
hektar
středotlaký plynovod
vojenská ubytovací a stavební správa
velmi vysoké naoětí
Interakční prvek
bonitovaná půdní ekologická jednotka
pověřený obecní úřad
ochranné pásmo II.stupně II B zdrojů
přírodních minerálních vod

A. Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska
širších vztahů v území
VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY
NA KOORDINACI
tab. 1

Základní údaje

řešené území

k.ú. Bochoř

kód obce

512532

počet obyvatel

1014

rozloha řešeného území

945 ha

kraj

Olomoucký

obec s rozšířenou působností

Přerov

obec s pověřeným obecním úřadem

Přerov

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ:
Řešené území se nachází v jižní části Olomouckého kraje, v okrese Přerov.
Statutární město Přerov zastává funkci obce s rozšířenou působností (ORP) a zároveň je obcí
s obecním úřadem (POÚ). Jako spádové území lze označit území přilehlých sídel náležících
do správního obvodu ORP a POÚ, s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami jako
je dojížďka za prací, školstvím, kulturou a zdravotnickými zařízeními, státní správou apod., dále,
napojení na technickou infrastrukturu, svoz komunálního odpadu atd.
Obec Bochoř sousedí na severní straně katastru s městem Přerov.
Spádovým centrem řešené oblasti je město Přerov, a to především z pohledu pracovních příležitostí,
občanského vybavení apod. Poloha obce v blízkosti města Přerova vytváří, v kombinaci s kvalitním
prostředím a zároveň velmi dobrou dopravní dostupností, předpoklady především pro rozvoj bydlení.
Územní plán Bochoř se pro rozvoj těchto potenciálů snaží vytvářet optimální podmínky.
tab. 2
obec

Sousedící obce
k. ú.

Troubky Troubky
nad
Bečvou

Doprava
OP silnice III/4348;
OP letiště Přerov;

Technická
infrastruktura
telekomunikační
vedení

zájmové území
koridor vodní cesty D-O- MO ČR
L (územní rezerva) - na
západním okraji
katastrálního území;
návrh rozšíření letiště
Přerov
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ÚSES
NRBK 104 – Chropyňský luh – část
nadregionálního biocentra na jihozápadě
katastru

Přerov

Přerov

silnice II/436 vč. OP;
silnice III/0557 vč. OP;
letiště Přerov včetně
OP;
návrh dálnice D1;
návrh silničního
propojení Lověšice –
Přerov;
návrh rozšíření letiště
Přerov;
návrh logistických
center

telekomunikační
vedení
kanalizační výtlak
zájmové území
MO ČR
podzemní vedení
vn
nadzemní vedení
VVN a VN

lokální biokoridor LBK 9, LBK 11, LBK 12–
zajišťuje vymezení ÚSES v severovýchodní
části katastru, koordinace v území
s chystanou trasou dálnice D1, přesahy na
k.ú. Přerov
Lokální biocentrum LBC 4 a lokální
biokoridory LBK 5 a LBK 8 jsou vymezeny
podél východní hranice areálu bývalého
letiště Přerov – hraniční vymezení na
katastru obce Bochoř.

vodovodní řad
VTL plynovod
záplavové území
OP ZPMV

Přerov

Lověšice
u Přerova

silnice III/0557 vč. OP;

záplavové území

celostátní železniční trať zařízení SKAO
č. 300 Brno – Přerov vč. včetně OP
OP;
STL plynovod
návrh dálnice D1;
VTL plynovod
návrh modernizaci trati
vodovodní řad
č. 300 Brno – Přerov;

LBC 5 – lokální biocentrum vymezeno na
východní hranici katastru Bochoř –
Lověšice - hraniční vymezení s k.ú.
Lověšice.

návrh přeložky silnice
II/436;
návrh silničního
propojení Lověšice –
Přerov;
návrh silničního
propojení Bochoř Lověšice;
návrh logistických
center;
návrh cyklotrasy Bochoř
– Vlkoš / Horní
Moštěnice
Věžky

Věžky u
Přerova

silnice II/436 vč. OP;

záplavové území

celostátní železniční trať nadzemní vedení
č. 300 Brno – Přerov vč. VN
OP;
telekomunikační
návrh modernizace trati vedení
č. 300 Brno – Přerov;
vodovodní řad
návrh přeložky silnice
II/436;
OP letiště Přerov;
návrh cyklotrasy Bochoř
– Vlkoš / Horní
Moštěnice
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LBC 5 – lokální biocentrum vymezeno na
východní hranici katastru Bochoř – Vlkoš návaznost na ÚSES v k.ú. Vlkoš.

Vlkoš

Záříčí

Vlkoš u
Přerova

Záříčí

OP silnice III/4348;

záplavové území

OP celostátní železniční telekomunikační
trati č. 300 Brno –
vedení
Přerov;
zájmové území
OP letiště Přerov
MO ČR

OP silnice III/4348;
OP letiště Přerov;
koridor vodní cesty D-OL (územní rezerva) - na
západním okraji
katastrálního území

telekomunikační
vedení

LBC 1– lokální biocentrum vymezeno
v rámci Bochořského lesa
LBC 2 – lokální biocentrum vymezeno
v rámci Bochořského lesa
LBK 6 - lokální biokoridor vymezený podél
svodnice východně od Bochořského lesa

LBK 2 - lokální biokoridor vymezený podél
svodnice západně od Bochořského lesa

meliorace

Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci
jsou zejména v dopravní a technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability.


V řešeném územím je záměr realizace dálnice D1 a souvisejících přeložek silniční sítě. Návrhové
plochy dopravní infrastruktury byly zpracovány na základě projektové dokumentace pro stavební
povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).
Návaznosti na sousední obce vychází z této dokumentace. Územním plánem se nově vymezují
plochy pro modernizaci tratě č. 300 Brno – Přerov a plochy pro logistická centra. Na sousední obce
navazuje záměr cyklotrasy (k.ú. Věžky, Lověšice).



Jsou navrženy koridory pro přeložku nadzemního vedení VN, přeložku VTL plynovodu, které
zasahují do k.ú. Přerov, koridor pro přeložku vodovodního řadu, který zasahuje do k.ú, Lověšice
u Přerova.



Prvky nadregionálního ÚSES jsou na území zastoupeny v jihozápadní části katastru obce,
a to částí nadregionálního biocentra NRBC 104 – Chropyňský luh. Při vymezování lokálního ÚSES
byly respektovány podklady z ÚAP a byla převzata koncepce z předchozí ÚPD a plán společných
zařízení komplexní pozemkové úpravy Bochoř. Návaznost ÚSES na okolní obce byla řešena.
Provedena byla koordinace skladebných částí ÚSES v území s připravovanou realizací dálnice D1
a regionálního logistického centra.

B. Vyhodnocení
splnění
požadavků
popřípadě vyhodnocení souladu

zadání,

1.
SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA
2.
S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
3.
POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54
ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
4.
S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM
OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA

B. 1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Návrh ÚP Bochoř je zpracován na základě „ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOCHOŘ“, které bylo
schváleno Zastupitelstvem obce dne 17.12. 2012. Požadavky vyplývající ze zadání byly respektovány.
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V rámci prací na návrhu územního plánu se uskutečnily pracovní jednání, na kterých byly jednak
konkretizovány požadavky obce, jednak koordinovány jednotlivé záměry.
A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ.
Řešené území obce Bochoř leží v rozvojové ose a koridoru dopravní infrastruktury vymezené Politikou
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 a to:
 OS 11 Rozvojová osa Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice
ČR/Rakousko – je respektováno návrhem ploch změn
 R55 – koridor kapacitní silnice úsek Olomouc – Přerov a dále Napajedla – Uherské Hradiště –
Hodonín – Břeclav – hranice ČR – je respektováno návrhem ploch pro realizaci dálnice D1
(v úseku Přerov - Hulín povede R55 peaží po trase dálnice D1)

ŽD Koridor konvenční železniční dopravy – koridor Brno – Přerov (stávající trať č.300) s větví
na Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice, stávající trať č.280 (Hranice na Moravě – Horní
Lideč – hranice ČR/SR – Púchov), možné využití úseků stávajících tratí č.303 Kroměříž –
Hulín, č.330 Hulín – Otrokovice, č.331 Otrokovice – Zlín – Vizovice – je respektováno návrhem
ploch pro homogenizaci železniční trati č. 300 pro zvýšení cestovní rychlosti a kapacity
 VI.B-S TEMMK silniční – transevropský multimodální koridor – je respektováno návrhem
ploch pro realizaci dálnice D1
Řešení bude respektovat obecné zásady rozvoje území stanovené v kapitole 2. Republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. – je respektováno
Z hlediska obecných zásad se na řešení změny vztahuje zejména podmínka v čl. (20) Rozvojové
záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního pro-středí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné
krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování
a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro
využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině). – v obecné rovině respektováno.
Jednotlivé konkrétní body viz kap. E. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
A.2. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÁ KRAJEM
1. aktualizace Zásady územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje byla vydána usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. dubna 2011 formou opatření obecné
povahy pod čj. KUOK 28400/2011 (KÚOK/28400/2011/OSR/495), které nabylo účinnosti 14.07.2011. Zpracování územního plánu je v souladu s aktualizací Zásad územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého
kraje.
Pro územní plán Bochoř z nich vyplývají tyto územní požadavky:
•
Obec Bochoř je zařazena do rozvojové osy OS11 Lipník nad Bečvou-Přerov-Uherské
Hradiště-Břeclav-hranice ČR/Rakousko. Úkolem ÚP je upřesnit koridor úseku dálnice D1 (pro
vymezení koridoru se stanovují šířkové parametry uváděné od osy na obě strany dálnice – 300 m)
a řešit územní souvislosti upřesněného koridoru D1 Kroměříž – Lipník nad Bečvou. - Územní plán
navrhuje plochy pro rozvoj a dále respektuje koridor dálnice D1. Ve východní části katastru je navržena
plocha dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1, stavbu 0136 Říkovice – Přerov. Územní plán
navrhuje dle požadavku ŘSD ČR plochu dopravní infrastruktury v šířce trvalého záboru.
•
Obec Bochoř je zařazena do rozvojové oblasti RO 6 Přerov (Bochoř, Brodek u Přerova,
Lhotka, Přerov, Rokytnice) a katastr obce je součástí plochy nadmístního významu D1, určené
k prověření územní studií, kde je nutno řešit:
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a)

Řešit územní souvislosti

b)

Optimalizace řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslových zón

c)

Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy
v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských (zejména průmyslových zón)

d)

Koordinovat rozvojové záměry s exploatací ložisek nerostných surovin

Úkolem je v ÚP respektovat Územní studii I.Veřejné logistické centrum Přerov včetně terminálu
kontejnérové dopravy, II. Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti
nadregionálního významu Přerov (R06) a upřesnit územní souvislosti. – Studie je zapracována
do územního plánu Bochoř.
•
Respektovat plochu koridorové železnice – trať č.300 – je respektováno návrhem ploch
pro homogenizaci železniční trati č. 300 pro zvýšení cestovní rychlosti a kapacity
•
Respektovat koridor vodní cesty D-O-L – je respektováno, v západní části katastrálního území
obce je držena ochrana územního koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe
•
Respektovat stanovenou plochu veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy VPS D041 Vlkoš
– Bochoř (Věžky, Bochoř, Lověšice, Vlkoš) – územní plán navrhuje plochu pro přeložku silnice II/436
v souběhu se železniční tratí č. 300 (Brno – Přerov), plocha dopravní infrastruktury je navržena v šířce
trvalého záboru.
•
Respektovat ložisko nevyhrazených nerostů a prognózních zdrojů –na území obce Bochoř
se nenachází ložisko nevyhrazených nerostů ani prognózní zdroj.
•
Obec se nachází v krajinném celku A. (Haná), úkolem ÚP je udržet charakter otevřené
kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ
krajiny). respektováno, územní plán nenavrhuje, nad míru nutnou, změny ve využití území, které by
narušily stávající charakter území. Mírou nutnou jsou např. neopomenutelné záměry nadmístního
charakteru (trasa dálnice D1) nebo vymezení ÚSES.
•

Respektovat obecné zásady ZÚR OK zejména:

- návrh ploch pro novou bytovou výstavbu stanovit přiměřeně s ohledem na očekávanou
koupěschopnou poptávku v území obce i spádového území (rozvoj obcí a sídel) a možnosti
optimálního využití území (nároky na vyvolané investice ve veřejné infrastruktuře), - splněno,
podrobněji viz kapitola M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
- při bilanční prognóze vývoje počtu obyvatel a bydlení v jednotlivých obcích v rámci zpracování ÚP
obce vycházet z bilancí založených na hodnocení: vývoje počtu obyvatel, odhadu odpadu bytů
a vývoje druhého bydlení a odhadu poklesu zalidněnosti bytů. ), - splněno, podrobněji viz kapitola M.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch
A.3. KRAJSKÉ KONCEPCE
V územním plánu je dále třeba zohlednit tyto koncepční rozvojové materiály a územně plánovací
podklady Olomouckého kraje:
•
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a následné aktualizace (aktualizace
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje 02/2006), - respektováno
•
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje vydaný ve formě obecně závazné
vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004, - respektováno
•

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje - respektováno

•
Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje vydaný nařízením Olomouckého
kraje v r.2004 a následné aktualizace; Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje, respektováno
•
Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje, v platném znění, respektováno

10

•
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. s r. o., srpen
2004) a následné aktualizace, - respektováno
•
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological
Consulting, spol. s r. o., Olomouc, duben 2004). - respektováno
•
Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území významného vodního toku Bečva v
km 0,000 – 53,960 (od soutoku s Moravou po hranici Zlínského kraje – tj. na území Olomouckého
kraje) – aktualizace záplavového území a stanovení jeho aktivní zóny. (Krajský úřad Olomouckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (v rozsahu dle mapových podkladů – situace
záplavového území (výkresy AZ.12 – AZ.14, A.2.7. – A.2.11., datum zpracování srpen 2011), které
jsou nedílnou součástí tohoto opatření „KÚOK“). - respektováno
A.4. DALŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY
•
Řešení územního plánu koordinovat s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
ORP Kroměříž – obec Záříčí, ORP Přerov – obce Troubky, Vlkoš, Věžky u Přerova a města Přerova
(místní části Přerov I – město, Přerov III – Lověšice). – respektováno, podrobněji viz kapitola A.
Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v území
•
Propojení cyklostezek s územím sousedních obcí a dalších obcí mikroregionů Moštěnka
a zajištění návaznosti na systémy cyklotras těchto mikroregionů a hlavní trasy. Je respektováno,
je navržena cyklotrasa z centrální části obce po stávající účelové komunikaci směrem na Vlkoš
a Horní Moštěnice.
•
Vzhledem ke schváleným Komplexním pozemkovým úpravám na území obce Bochoř je nutné
požadavek na koordinaci ÚSES, komunikací případně dalších ploch dle KPÚ uplatnit vůči území
sousedních obcí, které dosud KPÚ řešenou nemají. – území obce Bochoř má vše územně fixováno
v schválených Komplexních pozemkových úpravách a okolní obce, které dosud nemají schváleny
Komplexní pozemkové úpravy se napojí na území obce Bochoř.
B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALITICKÝCH PODKLADŮ
Pro obec s rozšířenou působností (ORP) Přerov, jehož součástí je i správní území obce Bochoř, byly
zpracovány územně analytické podklady. Z Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) ORP
Přerov, aktualizace 2012, pro řešení Územního plánu Bochoř vyplývají požadavky:
ochrany přírody a krajiny:


významné krajinné prvky za zákona – pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, vodní toky a plochy a nivy toků,
jsou respektovány



vymezené (stávající) části ÚSES
jsou respektovány



lokalita Natura 2000
je respektována



solitérní vzrostlá zeleň v obci
údaje o soliterní vzrostlé zeleni byly využity při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití
a byly zohledněny při koordinaci záměrů v územním plánu.



liniová zeleň s krajinotvornou funkcí
údaje o liniové zeleni byly zohledněny při koordinaci záměrů v územním plánu a vymezení
interakčních prvků.



migračně významné území
nerespektováno, byla zapracovaná trasa dálnice D1 a podmínky pro migraci je nutno řešit
v rámci technických opatření této stavby.



ložisko nevyhrazených nerostů a prognózních zdrojů
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v území se nenachází
ochrana vodního režimu:


ochranné pásmo II. st. přírod. léčivých zdrojů a přírod. min. vod – respektováno, podmínky
budou stanoveny v následných řízeních, a to Ministerstvem zdravotnictví



CHOPAV – je respektována



vnější ochranné pásmo zdrojů pitné vody 2. stupně (prameniště Tovačov – Troubky) –
nezasahuje do řešeného území



záplavové území Q100 řeky Bečvy – do záplavového území nejsou navrhovány zastavitelné
plochy; jsou navrženy pouze dopravní plochy – jedná se o nezbytné stavby dopravní
infrastruktury



manipulační prostor vodoteče – 6 m od břehové hrany – je respektován

ochrany kulturních hodnot:


území s archeologickými nálezy - respektováno



nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
kostel sv. Floriána - respektováno
kříž z roku 1887 – není zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek
respektováno



válečné hroby:
památník k poctě obětem obou světových válek – respektováno

dopravní infrastruktury:


koridor dálnice D1 a ochranné pásmo – respektováno, navrženy plochy DS



silnice II/436, koridor navrhované přeložky II/436 a jejich ochranná pásma – respektováno,
navrženy plochy DS



železniční trať a její ochranné pásmo – respektováno, navrženy plochy DZ



koridor vodní cesty D-O-L – respektováno, navržena územní rezerva



ochranná pásma vzletové a přistávací dráhy Letiště Přerov (zájmové území MO ČR) respektováno

technické infrastruktury:


ochranná pásma hlavních vodovodních řadů



ochranná pásma hlavních stok kanalizace



ochranná a bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů



ochranná pásma středotlakých plynovodů



ochranná pásma vedení VVN 220 kV



ochranná pásma vedení VN a trafostanic



ochranná pásma radioreléových tras

Jsou respektována, případné zásahy jsou uvedeny konkrétně u zastavitelných ploch – kap. L.3
Urbanistická koncepce.
RESPEKTOVAT NEBO PROVĚŘIT ZÁMĚRY UVEDENÉ V ÚAP:
•

vytvořit dobré podmínky pro zemědělství – dobré podmínky pro zemědělství jsou územním
plánem podpořeny nástroji územního plánování. Tedy návrhem organizace a využití ploch,
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zejména návrhy eliminující špatně obhospodařovatelné plochy a enklávy ZPF a zajištěním
dopravní dostupnosti a prostupnosti území.
•
podpora rozvoje drobného podnikání a živností, hlavně v oblasti služeb – podpořeno tím, že
byly vymezeny a navrženy plochy smíšené obytné podporující variabilnost území a vznik občanské
vybavenosti
•

možnost rozšíření lázní – bylo prověřeno a po konzultaci s obcí se od záměru upustilo

•

smíšený provoz letiště – pracovní příležitosti pro občany obce – respektováno

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI:
•

řešení protipovodňové ochrany – nejsou navrhována protipovodňová opatření, záplavové
území neohrožuje nemovitosti v obci, zasažena je pouze místní část Včelín, kde se nachází cca
9 RD

•
•

vodní cesta D-O-L – navržena územní rezerva pro vodní cestu D-O-L
nedostatek rozvojových ploch pro bydlení – je navrženo dostatečné množství ploch smíšených
obytných viz kapitola M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

PROBLÉMY K REALIZACI:
•

kanalizace a ČOV – je navržena koncepce odkanalizování včetně likvidace odpadních vod

•

výstavba dálnice a přeložka silnice II. tř. – navrženy plochy dopravní infrastruktury pro realizaci
dálnice D1 a související přeložky silniční sítě

C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE
V územním plánu zajistit kontinuitu se schváleným územním plánem, respektovat Komplexní
pozemkové úpravy, změněnou koncepci protipovodňové ochrany a prověřit zejména plochy: –
Územní plán navazuje na předchozí územně plánovací dokumentaci a změnu koncepce
protipovodňové ochrany. Zapracovává Komplexní pozemkové úpravy, konkrétně územní systém
ekologické stability, který v nutných případech dále koordinuje s novými záměry v území. Dále prověřil
zejména plochy:
PLOCHY BYDLENÍ


prověřit navržené plochy ve schváleném územním plánu obce – plochy byly prověřeny
a upřesněny. Viz tab. 6 Přehled navržených ploch smíšených obytných

PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI


prověřit možnost rozšíření plochy občanské vybavenosti u hasičská zbrojnice – je navrženo
rozšíření hasičské zbrojnice (OV P2)

PLOCHY REKREACE


prověřit možnost rozšíření plochy rekreace a sportu – rekreace je podpořena návrhem ploch
smíšených obytných, které ji umožňují, dále je navrženo rozšíření sportovního areálu (OS P4)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ


prověřit intenzitu využití areálu bývalého zemědělského družstva – je navrženo rozšíření
plochy výroby a skladování se specifickým využitím (VX P1)

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY


upřesnit koridor dálnice D1 – návrhové plochy dopravní infrastruktury byly zpracovány
na základě projektové dokumentace pro stavební povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice
– Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).

13






upřesnit koridor přeložky silnice II/436 – návrhové plochy dopravní infrastruktury byly
zpracovány na základě projektové dokumentace pro stavební povolení „Dálnice D1, stavba
0136 Říkovice – Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).
upřesnit koridor vodní cesty D-O-L – v západní části katastrálního území obce je držena
ochrana územního koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe, který je chráněn
ve smyslu usnesení Vlády České republiky č.368 ze dne 24.5.2010 a ZÚR Olomouckého
kraje.
respektovat plochu koridorové železnice – trať č.300, včetně zdvoukolejnění - územním
plánem se nově vymezuje modernizace tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě, v souladu
s návrhem Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Modernizace úseku tratě na území
obce Bochoř se uskuteční ve stávající trase.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY


vymezit plochu čistírny odpadních vod – plocha ČOV je vymezena (Z9)

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ


vymezit nové plochy veřejných prostranství v návaznosti na návrh zastavitelných ploch – jsou
navrženy nové plochy veřejných prostranství pro obsluhu nově navržených ploch smíšených
obytných viz tab. 8 Přehled navržených ploch veřejných prostranství

PLOCHY ZELENĚ


zachovat plochu zeleně za lázněmi – plocha je respektována vymezením stabilizované plochy
veřejného prostranství do kterého patří veřejná zeleň.

D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU
KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY)
D.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE:
Vytvářet podmínky pro rozvoj území, zabezpečit soulad jednotlivých činností v území, přitom omezit
na přípustnou míru jejich negativní vlivy, zajistit předpoklady pro zlepšení kvality životního prostředí,
umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů. - Územní plán rozvíjí
všechny tři pilíře udržitelnosti – ekologický - environmentální, sociální a ekonomický. Environmentální –
ochranou krajiny a životního prostředí. Sociální – v návrhu je předcházeno sociální segre-gaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel tím, že nejsou navrženy takové plochy, které by
umožnily oddělení nějaké skupiny lidí od jiné. Dále územní plán Bochoř podporuje sociální soudržnost
obyvatel vymezením jak stávajících ploch tak navržených ploch veřejného prostranství a stávajících
ploch občanského vybavení. Navrhuje plochy veřejných prostranství k dalším sociálním kontaktům
obyvatel. Ekonomický – jsou vytvářeny podmínky pro pracovní příležitosti. Území obce Bochoř má
velký potenciál v blízkosti statutárního města Přerova a atraktivního mikroregionu Moštěnka. Byly
vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití různých pracovních příležitostí vymezením ploch smíšených
obytných venkovských, kdy přípustné funkce umožňují jak rozvoj podnikání tak cestovního ruchu.


Respektovat charakter obce – kompaktní zástavba v otevřené, převážně zemědělské krajině.
– Respektováno.



Stanovit zásady pro ochranu cenných částí urbanistické struktury obcí – centrální části,
případně ploch, které jsou s ní v optickém kontaktu (půdorysná stopa, typická hanácká zástavba,
hladina zástavby, dominanta kostela, lázně) - Pro cenné části řešeného území je vymezeno území
zásadního významu pro ochranu hodnot se stanovenými podmínkami ochrany. Tato diferenciace
území z hlediska ochrany a rozvoje hodnot území byla vymezena na základě syntézy ochranných
režimů, kvality a charakteru prostředí.



Umisťovat zastavitelné plochy ve vazbě na zastavěné území. - Plochy pro rozvoj jsou umístěny
v návaznosti na zastavěné území sídla a v zastavěném území. Kromě ploch pro dopravní
infrastrukturu u kterých je žádoucí aby nenarušovaly svými vlivy kvalitu bydlení. Taktéž i plocha
lehkého průmyslu a inženýrských sítí.
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D.2. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY:


Respektovat komplexní pozemkové úpravy.
Komplexní pozemková úprava byla respektována v oblasti řešení ÚSES v jižní a jihovýchodní části
katastru obce. V severní části bylo nutné vymezení ÚSES koordinovat s navrhovanou trasou
dálnice D1 a souvisejícími plochami dopravní infrastruktury.



Respektovat podmínky stanovené pro krajinnou oblast A – Haná, krajinnou podoblast A.1 Přerovské Pomoraví a jihovýchodní části A.4 – Niva Moravy – podpořit zastoupení doprovodné
zeleně podél komunikací, která navodí dojem členitějšího území v ploché krajině.
Územní plán nenavrhuje změny ve využití území, které by narušily stávající otevřený charakter
území. Posílení rozptýlené zeleně v krajině je řešeno vymezením skladebných částí ÚSES
(biocentra a biokoridory). Drobná a rozptýlená zeleň (např. ve formě interakčních prvků) je ideově
vymezena v koordinačním výkresu. Realizace interakčních prvků je přípustná v rámci přípustných
podmínek nezastavitelných ploch v krajině (NZ, NSp, NSz). A to z toho důvodu, aby bylo možné
reagovat na iniciativní podněty realizace zeleně v krajině i mimo ideově vymezené interakční prvky.

E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
E.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:


Z hlediska silniční dopravy dochází k podstatným změnám, respektovat a upřesnit navržený
koridor v ZUR OK – dálnice D1 – návrhové plochy dopravní infrastruktury byly zpracovány
na základě projektové dokumentace pro stavební povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice
– Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).



Upřesnit koridor navrhované přeložky II/436 – návrhové plochy dopravní infrastruktury byly
zpracovány na základě projektové dokumentace pro stavební povolení „Dálnice D1, stavba
0136 Říkovice – Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).



Řešit místní komunikace pro obsluhu navržených zastavitelných ploch – pro obsluhu
stabilizovaného území a rozvojových zastavitelných ploch jsou v rámci územního plánu
navrženy plochy veřejných prostranství – PV. Jejich součástí jsou místní komunikace, popř.
jejich doplnění či rozšíření.



Prověřit směrové trasování stávající silnice II/436 v jižní části zastavěného území – směrové
trasování stávající silnice II/436 bylo prověřeno. Trasa stávající silnice II/436 je na celém
území obce Bochoř územně stabilizovaná. Vzhledem k připravované přeložce silnice II/436
je stávající stav a průtah silnice II/436 vyhovující.



V územním plánu vyhodnotit kapacity statické dopravy ve vztahu ke stávajícím zařízením
občanského vybavení a podle potřeby navrhnout územní zajištění potřebné kapacity –
Parkování v obci je možné v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury
a veřejného prostranství, není třeba navrhovat samostatné plochy pro parkoviště.



V územním plánu vymezit - stabilizovat páteřní trasy účelových komunikací v koordinaci
s Komplexní pozemkovou úpravou – respektováno, síť účelových komunikací byla v územním
plánu vymezena v koordinaci s Komplexní pozemkovou úpravou, situace je dlouhodobě
stabilizována.



V územním plánu uplatnit připravovanou cyklostezku do Vlkoše – navržena cyklotrasa Bochoř
– Vlkoš / Horní Moštěnice

Železniční doprava:


Respektovat ochranná pásma viz kap.B. – respektováno
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Jiné druhy dopravy:


Upřesnit koridor vodní cesty D-O-L – v západní části katastrálního území obce je navržena
územní rezerva pro průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe, který je chráněn ve smyslu
usnesení Vlády České republiky č.368 ze dne 24.5.2010 a ZÚR Olomouckého kraje.

E.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zásobování vodou
Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací OK je stávající systém zásobování obce pitnou vodou
vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se
v řešeném období neuvažuje.
Požadavky na řešení územního plánu:



Respektovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.
Vyhodnotit možnosti stávající vodovodní sítě s ohledem na vymezení zastavitelných ploch
a podle potřeby navrhnout její doplnění.

PRVK Olomouckého kraje je respektován, stávající vodovodní síť umožňuje napojení zastavitelných
ploch a ploch přestaveb.
Kanalizace a ČOV




Respektovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.
Respektovat zpracovanou dokumentaci odkanalizování obce Bochoř (Inex Kroměříž, 2011)
S ohledem na vymezení zastavitelných ploch a podle jejich potřeby navrhnout doplnění
kanalizační sítě.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK včetně aktualizace 2012 je respektován – je navržena
splašková kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Kanalizace a umístění ČOV je navrženo
dle zpracované dokumentace. Návrh dle dokumentace je doplněn o kanalizační sběrače
pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb.
Zásobování plynem



Respektovat stávající systém zásobování obce ze středotlaké plynovodní sítě.
Vyhodnotit možnosti stávající sítě STL plynovodu pro zásobování navržených ploch a podle
potřeby navrhnout její doplnění.
Stávající systém zásobováním plynem je respektován ,na plynovodní řady s dostatečnou kapacitou
lze napojit navržené zastavitelné plochy, systém je doplněn o rozvody pro zastavitelné plochy.
Elektrorozvody



Zachovat stávající systém zásobování obce elektřinou ze stávajících trafostanic.
Vyhodnotit potřebu zásobování nových zastavitelných ploch elektřinou a podle potřeby
navrhnout případné zvýšení kapacity trafostanic, eventuálně potřebu vybudování nové
trafostanice. Nutná dohoda s ČEZ Přerov – distribuce.
Stávající systém je zachován a respektován, potřeba el. příkonu pro zastavitelné plochy a plochy
přestaveb u bydlení je vyhodnocena, nejsou navrhovány nové vedení či trafostanice. Eventuální
potřebu nových trafostanic lze řešit v rámci stanovených podmínek ploch s rozdílným způsobem
využití, a to na základě konkrétních potřeb.
Spoje, telekomunikace, radiokomunikace



V územním plánu respektovat trasy přenosové sítě telekomunikačních operátorů.
Připojení jednotlivých objektů bude řešeno na základě žádostí investorů a nebude v územním
plánu specifikováno.
Trasy přenosových sítí jsou respektovány, připojení jednotlivých objektů není řešeno.
E.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ


Požadavky viz kap. C. - Respektováno viz kap. C.

E.4. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
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Požadavky viz kap. C. - Respektováno viz kap. C.

F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
E.3. ARCHEOLOGIE, HISTORICKÉ, KULTURNÍ A URBANISTICKÉ HODNOTY
Celé řešené území je možno kvalifikovat jako území archeologického zájmu, na němž se vyskytují
doložené i předpokládané archeologické lokality – nutno respektovat. – Respektováno.


Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek viz. kap.B – Respektováno.



Respektovat památky místního významu



1. kamenný kříž - ústřední na hřbitově, pozemek parc.č. 159



2. kamenný kříž - na křižovatce u č.p. 269 (kamenný kříž z r. 1896), pozemek parc.č. 1009



3. kamenný kříž - u polní cesty na Vymyslov (kamenný kříž z r. 1884), pozemek parc.č. 1534



4. kamenný kříž - v polích, pozemek parc.č. 1339

– Památky místního významu jsou respektovány a doplněny o další:


5. kamenný kříž s textem „Ukřižovaný Ježíši synu Panny Marie, smiluj se nad námi“



6. kamenný kříž – před kostelem sv. Floriána

F.2

PŘÍRODNÍ HODNOTY

Ochrana vod


Jsou respektovány stávající vodní toky.

Ochrana ovzduší


Žádné zvláštní požadavky se nepředpokládají.

Zeleň


Je respektována krajinotvorná funkce alej místního významu (Bochoř-Věžky, vymezena je jako
interakční prvek. Jsou respektovány stávající plochy veřejné zeleně, soliterní zeleň v obci.
Pro řešení nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu.

Chráněná území, významné krajinné prvky


Na území katastru obce Bochoř se nacházejí výhradně zákonem obecně vyjmenované
krajinné prvky - lesy (lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa
dle zákona č. 289/1995 Sb.), vodní toky (tok přírodní dle KN a drobné toky bez vlastní parcely.
Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona nejsou v území nezastoupené. Žádné
zvláštní požadavky se nepředpokládají.
zákonem obecně vyjmenované krajinné prvky - lesy (lesní porosty s jejich prostředím a pozemky
určené k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.), vodní toky (tok přírodní dle KN a drobné
toky bez vlastní parcely jsou respektovány. Územní plán nenavrhuje zábor ploch PUPFL,
nenavrhuje přeložky vodních toků. Oproti tvrzení v zadání, však v území nejsou zastoupeny
registrované významné krajinné prvky.

Evropsky významné lokality


V katastru obce se nachází část území evropsky významné lokality CZ0714085 Morava Chropyňský luh(součást soustavy Natura 2000). Jedná se o rozlehlou lokalitu soustavy Natura
2000 (s rozlohou 3205,3 ha) vymezenou od Olomouce až po město Kroměříž. Jejími předměty
ochrany je osm typů přírodních stanovišť a pět evropsky významných živočišných druhů.
Respektováno.
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Územní systém ekologické stability krajiny
 V územním plánu Bochoř bude vymezen územní systém ekologické stability krajiny.
respektováno
 Budou respektovány Komplexní pozemkové úpravy a Plán společných zařízení.
Komplexní pozemková úprava byla respektována v oblasti řešení ÚSES v jižní a jihovýchodní části
katastru obce. V severní části bylo nutné vymezení ÚSES koordinovat s navrhovanou trasou
dálnice D1 a souvisejícími plochami dopravní infrastruktury.


Komplexní pozemkové úpravy v souvislosti s ekologickou stabilitou krajiny respektovat, jen
pokud je v nich řádně vymezen ÚSES. V zájmovém katastru se nachází část nadregionálního
biocentra 104 Chropyňský luh (v západní části katastru). Toto biocentrum dále pokračuje
na sousedních katastrech a je zároveň evropsky významnou lokalitou Morava-Chropyňský luh
(součást soustavy Natura 2000, kód lokality CZ0714085). Další zvláštní požadavky
se nepředpokládají.
respektováno, vymezení ÚSES je koordinováno (plán společných zařízení, řešení dle ZUR
Olomouckého kraje, podkladů z ÚAP ORP Přerov, záměry v území na změnu využití území)

Ochrana zemědělského půdního fondu


V návrhu bude zpracováno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na ZPF.
respektováno

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
 Zábor lesních pozemků ani dotčení ochranného pásma lesa se nepředpokládá.
G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
A ASANACE
V územním plánu uplatnit veřejně prospěšné stavby a opatření vyplývající ze Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje:
Respektovat stanovenou plochu veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy VPS D041.
V územním plánu vymezit na základě návrhu způsobu využití ploch, dopravní a technické infrastruktury
a ÚSES po dohodě s obcí, pro stavby a opatření, které nebude možno realizovat na pozemcích Obce
Bochoř, Olomouckého kraje a České republiky (kromě Pozemkového fondu), další veřejně prospěšné
stavby a veřejně prospěšná opatření, případně plochy pro asanaci území, pro které je možné práva
k pozemkům vyvlastnit dle § 170 stavebního zákona, nebo pro které lze uplatnit předkupní právo dle §
101 stavebního zákona. U staveb a opatření, pro které bude uplatněno předkupní právo, bude
uvedeno, v čí prospěch bude uplatněno.
VPS D014 je respektována. Pro zajištění obsluhy řešeného území dopravní a technickou
infrastrukturou byly vymezeny stavby dopravní a technické infrastruktury.
Jako veřejně prospěšná opatření budou vymezeny všechny návrhové plochy pro ÚSES.
Jako asanace nebyly vymezeny žádné plochy.
Podrobněji viz I. textová část kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
DALŠÍ POŽADAVKY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

H)

Ochrana proti hluku


V rámci návrhu územního plánu budou respektovány požadavky na ochranu zdravých
životních podmínek, které je možno uplatnit na úrovni územního plánu, a dále vyhodnocení
míry zátěže obyvatelstva rizikovými faktory životního prostředí se zaměřením na problematiku
hluku. - ochrana veřejného prostranství včetně ochrany před škodlivými účinky hluku
a vibracemi vyplývá ze současné legislativy, tj. nařízení vlády č. 272/2011 sb., která je v ÚP
Bochoř respektována.
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Požadavky z hlediska protipožární ochrany


V rámci návrhu územního plánu nejsou žádné speciální požadavky, respektovat zájmy
požární ochrany a civilní ochrany způsobem, který je možno uplatnit na úrovni územního
plánu. - Splněno.

Civilní ochrana


V územním plánu respektovat zájmy požární ochrany a civilní ochrany způsobem, který
je možno uplatnit na úrovni územního plánu. - Splněno.

Obrana a bezpečnost státu


Respektovat ochranné pásmo stavby zajišťující letecký provoz – celé území obce (zájmové území
MO ČR - OP radarů letiště Přerov, závaznému stanovisku VUSS Brno podléhají stavby: výstavba,
rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., ll. 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) – není respektováno, bylo zrušeno.


Respektovat ochranná pásma vzletové a přistávací dráhy Letiště Přerov – respektováno.



Respektovat zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby - respektováno.



Respektovat zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní
práce - respektováno.



Respektovat ochranná pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva
obrany - není respektováno, bylo zrušeno.



Respektovat ochranná pásma Letiště Přerov - respektováno.



Respektovat objekt důležitý pro obranu státu (včetně zájmového území ve vzdálenosti 250 m
od hranice areálu letiště) - není respektováno, bylo zrušeno.

Ochrana ložisek nerostných surovin
 Respektovat ložisko nevyhrazených nerostů a prognózních zdrojů. – Na řešeném území
se nenachází ložisko nevyhrazených nerostů a prognózních zdrojů.
Poddolovaná a sesuvná území


V řešeném území nejsou vymezena.

Ochrana před povodněmi


V souladu s Komplexními pozemkovými úpravami řešit protipovodňovou ochranu.



Respektovat záplavové území Q100 řeky Bečvy

Požadavek ze zadání není respektován, a to z důvodu přehodnocení navržených protipovodňových
opatření (ohrázování celé obce, dohodnuto na vstupním jednání na obci) - nejsou navržena
protipovodňová opatření. Záplavové území je respektováno, nejsou do něj navrhovány zastavitelné
plochy a plochy přestaveb, pouze nezbytné dopravní stavby pro obsluhu území a dopravní stavby
navržené podrobnější dokumentací.
Větrná a vodní eroze


V řešeném území nejsou známy plochy ohrožené větrnou a vodní erozí.
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Radonové riziko
 Určit radonové riziko z prognózní mapy zpracované Českou geologickou službou
pro zastavěné území – Kategorie radonového indexu je dle Mapy radonového indexu v měř.
1: 50 000 (ČGS - Geofond) nízké. Podle radonové databáze ČGS a Asociace Radonové Riziko
je nejbližší měření evidováno v lokalitě Včelíny (č. 9353) se zjištěnou hodnotou indexu v kategorii
„střední“.
Odstraňování odpadů domovních a průmyslových


Nejsou stanoveny speciální požadavky.

I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ
Územní plán bude řešit vyváženost územních podmínek ve vztahu pro životní prostředí, hospodářský
rozvoj a sociální soudržnost. - Územní plán rozvíjí všechny tři pilíře udržitelnosti – životní prostředí,
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.
Řešení problémů v území











protipovodňová opatření na katastru obce – nejsou navrhována opatření, záplavové území
je mimo objekty, zasažena je pouze místní část
trasování dálnice, přeložky silnice II. třídy a koridoru vodní trasy D-O-L – návrhové plochy
dopravní infrastruktury byly zpracovány na základě projektové dokumentace pro stavební
povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).
V západní části katastrálního území obce je držena ochrana územního koridoru průplavního
spojení Dunaj - Odra - Labe, který je chráněn ve smyslu usnesení Vlády České republiky č.368
ze dne 24.5.2010 a ZÚR Olomouckého kraje.
odkanalizování obce – je navrženo dle podrobnější dokumentace
intenzifikace využití areálu bývalého zemědělského družstva – Na ploše areálu bývalého
zemědělského družstva je vymezena plocha výroby a skladování se specifickým využitím, což
vede k její intenzifikaci.
umožnit vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a funkčními regulativy variabilnost
využití území – Jsou vymezeny plochy smíšené obytné venkovské, které zahrnují bydlení,
občanskou vybavenost a drobnou výrobu nenarušující kvalitu bydlení. Tím je umožněna
variabilnost ve využívání území.
problematika ÚSES v návaznosti na Komplexní pozemkové úpravy – vymezený ÚSES,
respektované realizované části ÚSES západně od zastavěného území.
dopravní prostupnost území cyklostezkami – navržena cyklotrasa Bochoř – Vlkoš / Horní
Moštěnice
zachování stávajících hodnot území – splněno

Řešení střetů v území


půda I. a II. třídy ochrany – zohlednit plochy I. a II. třídy ochrany ZPF při vymezení ploch
pro bydlení (smíšenou funkci), dopravní a technickou infrastrukturu – V řešeném území
se nenachází půdy I. třídy ochrany. Většina navržených ploch smíšených obytných je navržena
na půdách III třídy.

J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM
NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO
ROZVOJOVÉ OSE.
 Upřesnit navržený koridor v ZUR OK – dálnice D1 – návrhové plochy dopravní infrastruktury
byly zpracovány na základě projektové dokumentace pro stavební povolení „Dálnice D1, stavba
0136 Říkovice – Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).
 Respektovat Územní studii I. Veřejné logistické centrum Přerov včetně terminálu kontejnerové
dopravy, II. Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního
významu Přerov (R06) a upřesnit územní souvislosti. – Respektováno.
 Vymezit plochy bydlení, které budou sloužit pro potřebu obyvatel obce i širšího okolí, zejména
Přerova. – Splněno viz kap. L. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch.
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 Určit podmínky pro zachování kvality obytného prostředí. – Viz návrhová textová část kapitola
F. 2. Podmínky využití území
K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
Případné požadavky na prověření využití ploch a koridorů územní studií vyplynou ze zdůvodněné
potřeby při řešení návrhu územního plánu. Nejsou navrženy plochy, které by byly podmíněny územní
studií pro rozhodování.
L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY
PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM
Požadavek na zpracování regulačního plánu se nepředpokládá - Návrh nestanovuje podmínku
pro žádné území na katastru obce vyhotovení regulačního plánu.
M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ,
POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK
NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NEBO POKUD
NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST
V katastrálním území obce se nachází okraj evropsky významné lokality CZ0714085 Morava Chropyňský luh. Jedná se o rozlehlou lokalitu soustavy Natura 2000 (s rozlohou 3205,3 ha) táhnoucí
se od města Olomouc až po město Kroměříž. Jejími předměty ochrany je osm typů přírodních
stanovišť a pět evropsky významných živočišných druhů.
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se nepožadují
s odůvodněním:
Předmětem pořízení územního plánu jsou nové rozvojové plochy bydlení, občanské vybavenosti,
rekreace, výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství, zeleně
apod. Požadavky v územním plánu jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv
jednotlivých funkčních využití území ve smyslu 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.
Krajský úřad také přihlédl ke skutečnosti, že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv
na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit ani ptačí oblasti,
jak vyplývá ze stanoviska krajského úřadu, orgánu ochrany přírody.
N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ
VARIANT
Zpracování konceptu se nepředpokládá.
O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ
A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
Návrh územního plánu bude v grafické i textové části respektovat požadavky stanovené zákonem
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a prováděcími právními
předpisy v platném znění. - Splněno viz textová a grafická část.
Územní plán bude obsahovat :
Textovou část - Splněno viz textová část.
Grafickou část
I/1 Výkres základního členění území

1 : 5 000

I/2 Hlavní výkres

1 : 5 000

I/3 Koncepce dopravní infrastruktury

1 : 5 000

I/4 Koncepce technické infrastruktury

1 : 5 000

I/5 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

1 : 5 000

I/6 Výkres pořadí změn v území (v případě potřeby)

1 : 5 000

Výkresy I/2 – I/5 mohou být podle potřeby sloučeny.
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Splněno u výkresů I./3.a I./4. Došlo ke sloučení podnázvem I/3 Koncepce dopravní a technické
infrastruktury viz grafická část. Výkres veřejné prospěšných staveb, opatření a asanací je pak označen
I./4 místo I./5. U výkresu I./6. nevyvstala potřeba na jeho zhotovení.
Odůvodnění územního plánu bude obsahovat :
Textovou část - Splněno viz textová část.
Grafickou část
II/1 Koordinační výkres

1 : 5 000

II/2 Výkres širších vztahů

1 : 100 000

II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

Splněno, pouze u výkresu II/3 došlo ke změně měřítka z 1 : 25 000 na 1 : 100 000 z důvodu
sjednocení měřítka výkresu s grafickou částí Zásad územního rozvoj Olomouckého kraje.
Návrh územního plánu bude vypracován ve dvou vyhotoveních a před veřejným projednáním bude
návrh upraven dle požadavků. Po vydání územního plánu bude návrh vypracován ve čtyřech
vyhotoveních (4 x tisk + 2x na CD nebo DVD nosiči) dle metodiky Olomouckého kraje - MINIS
digitálně. Bude odevzdán i ve formátu *pdf. a textová část ve formátu *doc. (Microsoft Word) pro
zveřejnění na internetových stránkách obce. Grafická část i ve formátu *dwg. (*dgn.) v souřadném
systému S-JTSK, včetně popisu datových vrstev.
Splněno viz CD nosič, jednotlivá pare, textová a grafická část.

B. 2. Vyhodnocení souladu
1.
SE
SCHVÁLENÝM
VÝBĚREM
NEJVHODNĚJŠÍ
VARIANTY
A PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nebylo požadováno vyhotovení návrhu ve variantním řešení.

2.
S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ
POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Bude doplněno v průběhu projednávání územního plánu.

3.
POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nebylo postoupeno dle § 54 odst. 3 SZ.

4.
S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY
A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Nebylo postoupeno dle § 55 odst. 3 SZ.
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C. Výčet záležitostí nadmístního významu, které
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
Nejsou navrženy žádné záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v nadřazené
dokumentaci – ZÚR OK, v platném znění.

D. Vyhodnocení
předpokládaných
důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa
VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
POUŽITÁ METODIKA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu
zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993,
kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady
č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Zařazení BPEJ
do jednotlivých tříd ochrany odpovídá vyhlášce č. 48/2011 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne
22.února 2011.
BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
V řešeném území jsou zastoupeny zemědělské půdy začleněné do kategorií následujících hlavních
půdních jednotek:
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 59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry
nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu
HPJ 61 - Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních uloženinách, sprašových hlínách,
spraších, jílech i slínech, těžké i velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Členěny jsou:
Z - lokality záboru ZPF - zastavitelné plochy
P - lokality záboru ZPF – zastavitelné plochy - plochy přestavby
K *) – lokality změn v krajině
pozn.: *)plochy vymezené pro územní systém ekologické stability (ÚSES) nejsou vyhodnoceny jako
lokality záboru ZPF (viz metodické doporučení MŽP a MMR červenec, 2011).
Součástí vyhodnocení záboru ZPF nejsou kalkulovány lokality pro ÚSES a lokality, které jsou
vymezeny na nezemědělské půdě. Pro přehlednost o navrhovaných změnách ve využití území jsou ale
uvedeny v grafické části dokumentace a identifikovány shodně v celé dokumentaci územního plánu.
Pro jednoznačnost a přehlednost tedy nejsou pro vymezení ploch záboru ZPF zavedeny nové číselné
řady.

23

Údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF
viz tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Na západním okraji zastavěného území obce se nachází bývalý zemědělský areál, který prošel
restrukturalizací a změnou ve využití území. Původní charakter zaměřený pouze ne zemědělskou
výrobu se částečně změnil a ve využití se uplatňují i objekty pro skladování a výrobní služby.
Obhospodařování zemědělské půdy je v katastru obce zajišťováno z okolních středisek zemědělské
výroby. Chovy intenzivní živočišné výroby se na katastru obce nenachází.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
V řešeném území jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy, které jsou respektovány. Jedná
se zejména o stávající síť obslužných komunikací.
Opatření k zajištění ekologické stability
Území je silně zorněno, v jihozápadní části území jsou zastoupeny lesní porosty, které jsou součástí
širších reliktů lužních lesů řeky Moravy. I vzhledem ke kvalitě zemědělské půdy v území a jejímu
intenzivnímu využití jsou přechodové formy mezi lesní a intenzivní zemědělskou krajinou zastoupeny
velmi okrajově. Z důvodu posílení ekologické stability je vymezena územní systém ekologické stability,
který je v severní a východní části katastru převážně navržen k realizaci na zemědělské půdě.
Územní plán vymezuje lokality změn v krajině (K) vymezené pro realizaci územního systému
ekologické stability (ÚSES). Plochy biocenter jsou navrženy jako plochy přírodní (K20, K25 a K26).
Plochy pro realizaci biokoridorů jsou navrženy jako plochy smíšené nezastavěného území – přírodní
(krajinná zeleň).Plochy pro ÚSES nejsou dle společného metodického doporučení Odboru územního
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP a MMR (2011) vyhodnoceny
jako zábor ZPF. Pro orientační přehled jejich dopadu do ploch ZPF jsou jednotlivé plochy změn
v krajině, které jsou navrženy pro ÚSES uvedeny a vyčísleny v následující tabulce:
tab. 3

Návrhové plochy prvků ÚSES

identifikace
lokality

navrhovaný
způsob
využití

část ÚSES
výměra lokality
celkem (ha)

z toho ZPF
(ha)

NSp

lokální biokoridor LBK 9

2,4082

2,4082

K2

NSp

lokální biokoridor LBK 12

1,9338

1,9338

K3

NSp

lokální biokoridor LBK 11

1,2500

1,2500

NSp

lokální biokoridor LBK 10

2,9528

2,9528

NSp

lokální biokoridor LBK 10

0,3155

0,3155

NSp

lokální biokoridor LBK 7

0,4408

0,4408

NSp

lokální biokoridor LKB 7

0,2682

0,2682

NSp

lokální biokoridor LBK 6

0,7160

0

NSp

lokální biokoridor LBK 1

0,4035

0

K17

NSp

lokální biokoridor LBK 1

0,5777

0

K18

NSp

lokální biokoridor LBK 1

0,5147

0

NP

lokální biocentrum LBC 6

3,4672

3,4672

NSp

lokální biokoridor LBK 5

1,7882

1,7882

NP

lokální biocentrum LBC 4

0,8136

0,8136

NP

lokální biocentrum LBC 4

2,9944

2,9944

NSp

lokální biokoridor LBK 8

1,3911

1,3911

K28

NSp

lokální biokoridor LBK 8

0,4408

0,4408

K29

NSp

lokální biokoridor LBK 2,

0,8303

0

23,5068

20,4646

K1

K4
K5
K7
K9
K15
K16

K20
K24
K25
K26
K27

Celkem:
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Síť zemědělských účelových komunikací
V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů
je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.
Návrh respektuje základní sít.
Investice do půdy
V řešeném území jsou realizovány odvodňovací systémy v jihozápadní a jižní části katastru obce,
v menším rozsahu v severovýchodní části katastru. Plochy s navrženou změnou využití jsou navrženy
převážně mimo tyto odvodněné plochy. Odvodněné plochy jsou dotčeny zejména trasou pro těleso
dálnice D1.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami
Z hlediska koncepčního řešení je zachována kontinuita s platným územním plánem, hlavní rozvojové
plochy jsou převzaty a doplněny o nové záměry, které spočívají zejména v návrhu nadmístních záměrů
vyvolaných koncepcí řešení v nadřazené ÚPD (ZUR Olomouckého kraje po 1. aktualizaci). Jedná se
o plochy plánovaného logistického centra ve vazbě na chystanou trasu dálnice D1 a úpravu využití
přerovského letiště a jeho civilním využitím. Rozsah těchto nadmístních ploch vychází z podkladu
zpracované územní studie řešící problematiku rozvoje jihozápadního okraje města Přerova (logistické
centrum) z r. 2010.
Koncepce řešení rozvoje zastavitelných ploch v obci v platném územním plánu byla výrazně ovlivněna
reakcí na povodně roku 1997. Navrženo bylo ohrázování zastavěného území a vymezení
zastavitelných ploch mezi zastavěným územím a navrženými hrázemi. Aktualizovaná koncepce řešení
protipovodňové ochrany již s ohrázováním obce nepočítá a rozsah zastavitelných ploch tak byl upraven
dle aktuálních podmínek a požadavků.
Všechny plochy pro rozvoj bydlení jsou situovány v logické návaznosti přirozeného urbanistického
rozvoje sídla na zastavěné území obce. Nejsou navrhovány enklávy osídlení v krajině, které by
narušovaly obhospodařování nebo organizaci zemědělských ploch, či znemožňovaly dostupnost
zemědělských ploch technikou. Většina ploch je převzata z platného ÚP. Územní plán tak ctí
dlouhodobou kontinuitu koncepce rozvoje bydlení. Nezbytný rozsah vymezených ploch pro bydlení ve
výhledu následujících let
je vyčíslen v kapitole "M" odůvodnění. Plochy jsou navrženy na
severozápadní a severní hranici zastavěného území. Navrhovaný územní plán redukuje rozvojové
plochy ve východní části zastavěného území, oproti platnému územnímu plánu a tyto plochy
vymezuje jako plochy územních rezerv, k případné výstavbě až po vyčerpání návrhových
ploch.Z hlediska kvality zemědělské půdy jsou v celém územním obvodu obce zastoupeny zemědělské
půdy pouze II. nebo III. třídy ochrany. Navrhované plochy pro bydlení Z1, Z5, Z8, které tvoří základní
koncepční plochy pro bydlení obce (6,3 ha), jsou vymezeny na zemědělských půdách III. třídy ochrany,
tedy nejméně kvalitních v řešeném území. Pro tyto lokality je tak jednoznačně a prokazatelně
doloženo, že nelze využít pro plochy bydlení výhodnější plochy z hlediska kvality ZPF. Plochy pro
bydlení Z20 a P3 jsou vymezeny v jihovýchodní a jižní části obce. Plocha P3 (plocha přestavby) je
navržena k využití pro bydlení jako enkláva zemědělské půdy v zastavěném území. Je tedy
vyhodnocena jako výhodnější než vymezovat nutný rozsah ploch (viz kap. "M - Vyhodnocení účelného
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch") pro zajištění
optimálního rozvoje sídla v plochách, které by narušovaly celistvé hony. Avšak z hlediska kvality
zemědělské půdy je vhodnější využít severní část lokality územní rezervy R3 (III. třída ochrany ZPF).
Z hlediska rozsahu plochy je, vzhledem k doloženým výpočtům v kap. M, odůvodnitelné pouze využití
části územní rezervy, nikoliv celé plochy. Využitím severní části lokality R3, která přiléhá k ploše
veřejného prostranství by mohlo dojít ke vzniku nevhodné enklávy zemědělské plochy mezi
zastavěnými plochami a vodním tokem. Tím by k enklávě v místě návrhové ploch P3 přibyla další
enkláva ZPF (jižní část územní rezervy R3). Druhým důvodem, proč byla volena varianta návrhu ploch
Z20 a P3, nikoliv pozemky v lokalitě územní rezervy R3 je ten, že obestavěním severní části lokality
R3, v návaznosti na stávající veřejné prostranství by vzniklo riziko možné nedostupnosti navazujících
pozemků a tím jejich obtížného obhospodařování.
Popřípadě výhledově i znehodnocení z hlediska další výstavby po vyčerpání navržených ploch Z1, Z8
nebo Z5. Z tohoto důvodu upřednostnil projektant využití enkláv ZPF nad kvalitu zemědělské půdy a
vymezil rozvojové plochy P3 a Z20. Toto zdůvodnění je tedy subjektivním názorem projektanta a nelze
jednoznačně a prokazatelně dokladovat, zda je z hlediska zásad ochrany ZPF zvoleno nejvýhodnější
řešení.
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Plochy pro výrobu a skladování: Územní plán vymezuje plochy pro výrobu a skladování, které jsou
navrženy pro rozvoj ekonomické základny a podnikání v obci a plochy pro skladování regionálního
významu (plochy veřejného logistického centra). Plocha přímo řešící rozvoj podnikání v rámci obce P1
je převzata z platného územního plánu. Navazuje ze severu na historický areál v západní části
zastavěného území obce. Stávající areál ploch výroby a skladování je postupně transformován
z bývalého zemědělského areálu nabídka volných ploch v rámci stávajícího areálu je omezena.
Z důvodu nabídky disponibilních lokalit pro rozvoj plochy výroby a skladování je tedy využito enklávy
zemědělské půdy v zastavěném území a nebyly pro potřeby rozvoje ploch drobného podnikání
vymezovány plochy mimo zastavěné území obce na zemědělské půdě, které by narušovaly
stabilizované obhospodařované hony nebo by zakládaly nová centra výroby nebo výrobních služeb
a zvyšovaly by riziko zatížení obytného prostředí negativními vlivy. Při posuzování kvality zemědělské
půdy nelze vymezit území pro výrobu na zemědělských půdách nižší kvality Z hlediska kvality
zemědělské půdy, aniž by nebyly v rozporu s dalšími zásadami ochrany zemědělské půdy (např.
narušení celistvosti intenzivně obhospodařované zemědělské půdy). Z tohoto pohledu je nejvýhodnější
varianta využití enklávy ZPF P1. Plocha P1 je převzata z platného územního plánu (označeno KV-42).
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vymezily severně až severovýchodně od Bochoře
plochy pro podnikatelské aktivity nadmístního významu. Důvodem pro vymezení těchto ploch je
zásadní sociálně ekonomický problém kraje, a to, velmi vysoká míra nezaměstnanosti, která má
z územního hlediska poměrně stabilní rozložení. Dalším problémem je podprůměrná úroveň
hospodářského výkonu – hrubého domácího produktu a to i přes poměrně dobrou vzdělanostní úroveň
kraje. Hospodářský potenciál kraje není přiměřeně využit. Tyto závěry jsou jednoznačně
a prokazatelně formulovány v ZUR Olomouckého kraje a korespondují i s ostatními krajskými
dokumenty (např. Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje ). Výměra vymezených
ploch pro podnikatelské aktivity činila v ZUR OLK, v rámci definované rozvojové oblasti R06 v území
jihozápadně od Přerova, 100 ha.
V souladu s podmínkami vymezenými v ZUR OLK byla zpracována územní studie I. Veřejné logistické
centrum Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy ,II. Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity
v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (R 06) viz následující výřez území severně
od Bochoře.

obr.: Územní studie I. Veřejné logistické centrum Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy ,II. Rozvojové
plochy pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (R06)
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obr.: Detail severní části katastru Bochoř – rozsah lokality Z22 a její srovnání s lokalitou č. 13 z územní studie.
Plochy změn využití území a plochy změn v krajině, navržené územním plánem, jsou vyznačeny červeným
obrysem.

obr.: Detail severovýchodní části v návaznosti na katastr Lověšice u Přerova – rozsah lokality Z23 a srovnání
s lokalitou č. 22 z územní studie. Plochy změn využití území a plochy změn v krajině, navržené územním
plánem, jsou vyznačeny červeným obrysem.
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Návrh řešení územní studie byl zohledněn v 1. aktualizaci ZUR OLK. Aktualizace ZUR OLK
aktualizovala vymezení ploch pro podnikatelské aktivity nadmístního významu a veřejné logistické
centrum (dále VLC). V 1. aktualizaci ZUR OLK bylo vyznačeno orientační směrování plochy R6/10 na
k.ú. Přerov (na k.ú. Bochoř nezasahuje).
Plochy č. 12 a 21 vymezené v ÚS nejsou návrhem ÚP akceptovány. Důvodem je, že nebyly dohodnuty
v ZUR Olomouckého kraje. Územní plán Bochoř respektuje vymezení plochy č. 13 (identifikace dle
ÚS) a upřesňuje a koordinuje její vymezení jako plochu č. Z22 ( identifikace dle ÚP Bochoř). Důvodem
pro vymezení této plochy je její význam pro rozvoj ploch pro výrobu, doplňuje zástavbu mezi letištěm,
dálnicí a navrhovaným VLC, navazuje na zastavěné území (Přerov), netříští plochy ZPF. Tato
rozvojová plocha logicky dotváří strukturu města Přerova a limitní hranici tvoří plocha pro dálnici D1.
Z důvodů značného omezení využití ploch na území Přerova (s ohledem na OP letiště - pásma
vzletová a přistávací u plochy letiště), která omezují možnost zástavby jsou tyto plochy ponechány pro
možnost využití v návaznosti na rozvoj areálu Přerovských strojíren jako plochy výroby (např. obslužné
a dopravní, resp. manipulační plochy v rámci výrobního areálu). Plocha č. 24 vymezená v ÚS je
převzata územním plánem jako plocha územní rezervy, dle vymezení v ZÚR Olomouckého kraje.
V rámci aktualizace č. 1 ZUR OLK byla na základě výstupu z územní studie RO 06 Přerov upřesněna
plocha pro lokalitu VLC terminál kombinované dopravy Přerov. S ohledem na úpravu trasy dálnice D1
z toho vyplývá částečná redukce rozvojové plochy terminálu. Zpřesněním řešení v ÚS dochází ke
snížení záborů ZPF o 18,5 ha. Územní plán vymezuje na k.ú. Bochoř plochu pro VLC pod označením
Z 23.
Na následujícím obrázku je znázorněno řešení trasy dálnice D1 (č.1), lokality VLC (č. 9) a rozšíření
letiště Přerov.

Rozvoj ploch pro sport rekreaci je řešen z důvodu vazby na stávající infrastrukturu a plochu hřiště
v bezprostřední návaznosti na něj. Západně od stávajícího hřiště je vymezena plocha (P4) pro
případné rozšíření stávajícího areálu o další sportoviště. Cílem je vytvořit soustředěný areál
s odpovídajícím vybavením a škálou poskytovaných příležitostí pro sportovní využití a koncentrovat tak
plochy pro sport a rekreaci do míst, kde je možno využít enklávu zemědělské půdy mezi zastavěným
územím a vodním tokem. Toto řešení je z hlediska ZPF vhodnější, než vymezovat potřebné plochy pro
sport a rekreaci v rámci ucelených ploch ZPF.
Rozvoj ploch dopravní infrastruktury: plochy obslužné dopravní infrastruktury jsou navrženy
v návaznosti na plochy změn (zastavitelné plochy). Územní plán vymezuje plochy dopravní
infrastruktury pro dopravu leteckou, silniční a železniční.
V jihozápadní části katastru je vymezena plocha dopravní infrastruktury - doprava letecká (Z10).
Plocha vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a navazuje na areál letiště. Rozsah
plochy je upřesněn dle územní studie „Veřejné logistické centrum Přerov včetně terminálu
kontejnerové dopravy (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 08/2009).
V severní, severovýchodní a západní části katastru jsou vymezeny zastavitelné plochy nadmístního
významu pro dopravní infrastrukturu silniční. Jedná se o plochy pro dálnici D1, a to včetně napojení na
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stávající silnice). Pro tento záměr vymezuje územní zastavitelné plochy Z11 a Z12. Z důvodu
rozpracovanosti záměru do již podrobnějších fází územního řízení je v územním plánu respektováno
vymezení ploch dle této podrobnější dokumentace, která již plochu pro dálnici D1 a napojení na
stávající silnice vymezila v plošně reálném dopadu do území. Plocha pro dálnici D1 je již samostatně
vymezena v katastrální mapě.
Na východní hranici katastru jsou vymezeny plochy pro silniční dopravu Z13 a Z14 pro plánované
silniční propojení Lověšice – Přerov. Jedná se o stavbu související se stavbou dálnice D1.
V jižní části řešeného území je v souběhu se železniční tratí č. 300 (Brno – Přerov) vymezena plocha
pro silniční dopravu Z15 pro přeložku silnice II/436. Jedná se o stavbu související se stavbou dálnice
D1. Územní plán navrhuje dle požadavku ŘSD ČR plochu dopravní infrastruktury v šířce trvalého
záboru, jehož plochu představují pozemky parcelně vymezené v katastru nemovitostí. Trasa stávající
silnice II/436 je v současném stavu na celém území obce Bochoř územně stabilizovaná.
Vymezení návrhových ploch dopravní infrastruktury pro stavbu dálnice a související staveb bylo
upřesněno na základě projektové dokumentace pro stavební povolení „Dálnice D1, stavba 0136
Říkovice – Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).
Plochy pro dopravní infrastrukturu železniční (Z16, Z17, Z18, a Z19) jsou vymezeny na východní
a jihovýchodní hranici řešeného území. Jedná se o plochy pro homogenizaci železniční trati Přerov –
Brno. Tyto plochy jsou převzaty z nadřízené územně plánovací dokumentace a koordinovány v návrhu
územního plánu Bochoře.
Z důvodu vysoké rozpracovanosti záměru jsou vymezené plochy pro dopravu vyhodnoceny jako zábor
ZPF celém rozsahu plochy pro dopravu, nikoliv jako koridor, kde by se plocha pro dopravu měla
upřesňovat.
Na základě vyjádření ŘSD po společném jednání byly na úkor zastavitelných ploch Z22 a Z23
a částečně i na úkor nových ploch ZPF rozšířeny plochy pro dopravu Z11 a Z12. Celkové rozšíření
představuje výměru cca 0,88 ha nad rámec výměry předkládané ke společnému jednání. Důvodem
rozšíření je požadavek ŘSD (vyjádření ze dne 30.4.2014, zn.001103/11300/2014) rozšířit vymezené
plochy pro dopravu Z11 a Z12 z důvodu zamezení rizika nesouladu územního plánu a aktualizované
DSP, kde může, dle vyjádření ŘSD, dojít k okrajovému zasažení ploch mimo trvalý zábor pozemků.
Rozvoj ploch technické infrastruktury: plocha Z9 je vymezena pro čistírnu odpadních vod. Umístění
plochy respektuje zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro kanalizaci a ČOV
Bochoř, včetně vydaných příslušných stavebních povolení. Tato dokumentace řešila odkanalizování
obce a likvidaci odpadních vod jako ucelený systém. Při umístění plochy pro ČOV byly zohledňovány
mimo jiné, následující kritéria: gravitačně dostupné území, dostatečná vzdálenost od zastavěného
území, z důvodu dodržení hygienických limitů ale přitom optimální vzdálenost od obce z důvodu
nákladnosti délku přívodního řadu kanalizace a dostupnost vodního toku pro odvedení splaškových
vod.
Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná
pro rozvoj zastavitelného území je v koncepci využita zejména vymezením ploch přestaveb (P).
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy
v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána
především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované
zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují.
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: zastavěné území obce je kompaktně zastavěno.
V jihozápadní části zastavěného území obce byla realizována výstavba ploch pro hromadné bydlení
formou revitalizace již zastavěného území.
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní
schválené dokumentaci: Území má zpracován územní plán, v jehož koncepční kontinuitě je navrhován
nový územní plán. Z odsouhlasených ploch v platném územním plánu je převzata ploch Z1,Z5, Z8
a P1. Oproti schválenému územnímu plánu je redukován rozsah ploch pro bydlení a technickou
infrastrukturu (hráze).
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy
zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení
a výrobních aktivit jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné
enklávy osídlení.
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Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení
návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.
Kvalita zemědělské půdy dle tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části.
Etapizace výstavby: není navržena.

VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
ÚDAJE O DOPADU DO PUPFL
Navržené řešení územního plánu nemá dopad do ploch PUPFL.
Do pásma 50m od okraje lesa navržené zastavitelné plochy nezasahují
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Pozn. Všechny návrhové plochy se nacházejí v k. ú. Bochoř.

tab. 4

Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF

způsob využití katastrální
číslo
plochy
území
DK - plochy
dopravní
infrastruktury Z23
Bochoř
kombinovaná
- logistická
centra
DK - plochy
dopravní
infrastruktury Z24
Bochoř
kombinovaná
- logistická
centra
DK - plochy dopravní
infrastruktury kombinovaná logistická centra celkem
DL - plochy
dopravní
Z10
Bochoř
infrastruktury letecká
DL - plochy dopravní
infrastruktury - letecká
celkem
Z11

Z12

Z13

DS - plochy
dopravní
Bochoř
infrastruktury silniční
DS - plochy
dopravní
Bochoř
infrastruktury silniční
DS - plochy
dopravní
Bochoř
infrastruktury -

zábor
celkem
(ha)

orná půda

13,8591

13,8591

0,1889

0,1889

14,0480

Třída ochrany ZPF

Druh pozemku
TTP

vinice

zahrada

sad

I.

II.

3,9072

III.

IV.

V.

11,1777

0,1889

14,0480 0,0000 0,0000

3,5180

3,5180

3,5180

3,5180 0,0000 0,0000

5,3152

5,3152

9,6304

9,6269

0,4486

0,4486

0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000

3,9072

11,3666 0,0000

3,4211

0,0969

3,4211

0,0969 0,0000

0,0000

investice
do půdy

12,0608

13,8591

0,1889

0,1889

12,2497

14,0480

3,7225

0,0000

0,0000

5,3152

0,0035
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3,0967

výměra
celkem
(ha)

3,7225

5,3152

6,5337

6,1857

9,8829

0,4486

0,4486

0,4910

číslo

způsob využití
plochy
silniční

DS - plochy
dopravní
Z14
infrastruktury silniční
DS - plochy
dopravní
Z15
infrastruktury silniční
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
celkem
DZ - plochy
dopravní
Z16
infrastruktury železniční
DZ - plochy
dopravní
Z17
infrastruktury železniční
DZ - plochy
dopravní
Z18
infrastruktury železniční
DZ - plochy
dopravní
Z19
infrastruktury železniční
DZ - plochy dopravní
infrastruktury železniční celkem
OS - plochy
občanského
vybavení P4
tělovýchova a
sportovní
zařízení
OS - plochy
občanského vybavení -

katastrální
území

zábor
celkem
(ha)

orná půda

Bochoř

0,1774

0,1774

Bochoř

2,5724

2,5724

18,1440

Třída ochrany ZPF

Druh pozemku
TTP

vinice

zahrada

sad

I.

II.

III.

IV.

V.

0,1774

investice
do půdy

0,1774

2,5724

18,1405 0,0000 0,0000

0,0035 0,0000 0,0000

10,9843

výměra
celkem
(ha)

0,1774

2,5724

7,1597 0,0000

0,0000

6,8117

18,4389

0,3124

0,5551

Bochoř

0,5551

0,5551

Bochoř

0,3844

0,3844

0,3844

0,3844

Bochoř

0,6768

0,6768

0,6768

1,2979

Bochoř

2,5444

2,5444

2,5444

2,5794

4,1607

4,1607 0,0000 0,0000

Bochoř

0,3110

0,4428

0,4428

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

0,3110

0,4428

0,4428

0,4428 0,0000 0,0000

0,4428

0,2441

3,8497 0,0000

0,0000

0,3124

4,8168

0,4428

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

0,4428

způsob využití
číslo
plochy
tělovýchova a sportovní
zařízení celkem
PV - veřejná
P8
prostranství
PV - veřejná
P9
prostranství
PV - veřejná
P10
prostranství
PV - veřejná
Z2
prostranství
PV - veřejná
Z4
prostranství
PV - veřejná
Z6
prostranství
PV - veřejná
Z28
prostranství
PV - veřejná
prostranství celkem
SV - plochy
smíšené
P3
obytné venkovské
SV - plochy
smíšené
Z1
obytné venkovské
SV - plochy
smíšené
Z5
obytné venkovské
SV - plochy
smíšené
Z8
obytné venkovské
SV - plochy
smíšené
Z20
obytné venkovské
SV - plochy smíšené

katastrální
území

zábor
celkem
(ha)

Třída ochrany ZPF

Druh pozemku
orná půda

TTP

vinice

zahrada

sad

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy

výměra
celkem
(ha)

Bochoř

0,0518

0,0518

Bochoř

0,0070

0,0070

Bochoř

0,0128

0,0128

Bochoř

0,0429

0,0429

0,0429

0,0429

Bochoř

0,0765

0,0765

0,0765

0,1813

Bochoř

0,1836

0,1836

0,1836

0,5162

Bochoř

0,0204

0,0204

0,0204

0,0204

0,3950

0,3362 0,0000 0,0000

0,0588 0,0000 0,0000

0,0183

Bochoř

0,6911

0,3079

0,3832

0,6911

Bochoř

2,8349

2,8349

Bochoř

2,6253

2,1369

Bochoř

0,8268

0,8268

Bochoř

0,2785

0,2785

7,2566

6,3850 0,0000 0,0000

0,0055

0,0518

0,1027

0,0015

0,0201

0,0128

0,4884

0,1708

0,3767 0,0000

0,0000

0,0000

0,6911

2,8349

2,8349

2,6253

2,6253

0,8268

0,8268

0,2785
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0,8716 0,0000 0,0000

0,9696

1,0544

0,2785
6,2870 0,0000

0,0000

0,0000

7,2566

způsob využití katastrální
číslo
plochy
území
obytné - venkovské
celkem
TI - plochy
technické
Z9
infrastruktury - Bochoř
inženýrské
sítě
TI - plochy technické
infrastruktury inženýrské sítě celkem
VL - plochy
výroby a
Z22
Bochoř
skladování lehký průmysl
VL - plochy výroby a
skladování - lehký
průmysl celkem
VX - plochy
výroby a
P1
skladování se Bochoř
specifickým
využitím
VX - plochy výroby a skladování se
specifickým využitím celkem
CELKOVÝ SOUČET

zábor
celkem
(ha)

Třída ochrany ZPF

Druh pozemku
orná půda

TTP

vinice

0,4313

0,4313

0,4313

0,4313 0,0000 0,0000

zahrada

sad

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy

0,4313

13,0764

13,0764

13,0764

13,0764 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,4313 0,0000

0,4313

0,0000

0,0000

13,0764

0,6420

0,0000 0,0000 0,0000

13,0764

výměra
celkem
(ha)

0,4313

13,0764

0,0000 0,0000

0,6420

0,1543

0,4877

0,0000

0,0000

13,0764

0,6720

0,6420

0,0000 0,0000 0,0000

0,6420 0,0000 0,0000

0,1543

0,4877 0,0000

0,0000

0,0000

0,6720

62,1148

60,0961 0,0000 0,0000

2,0187 0,0000 0,0000

33,2850

30,0556 0,0000

0,0000

19,3738

63,9597

Pozn: Územní plán vymezuje lokality změn v krajině ( ozn. K a číslice) vymezené pro realizaci územního systému ekologické stability (ÚSES). Plochy biocenter
jsou navrženy jako plochy přírodní (K20, K25 a K26). Plochy pro realizaci biokoridorů jsou navrženy jako plochy smíšené nezastavěného území – přírodní
(krajinná zeleň).Plochy pro ÚSES nejsou dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového
a půdního prostředí MŽP a MMR (2011) vyhodnoceny jako zábor ZPF. V podkapitole „Opatření k zajištění ekologické stability“ jsou z důvodu přehledu
o plochách ÚSES uvedeny výměry jednotlivých ploch změn v krajině, které jsou pro něj navrženy.
Součástí vyhodnocení záboru ZPF nejsou kalkulovány lokality pro ÚSES a lokality, které jsou vymezeny na nezemědělské půdě. Pro přehlednost
o navrhovaných změnách ve využití území jsou ale uvedeny v grafické části dokumentace.
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E. Vyhodnocení
souladu
územního
plánu
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE:
Územní plán Bochoř je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace
č.1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015.
(14) v navrženém ÚP Bochoř jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Je zachován ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, dále prověřil rozvoj obce
(14a) Při plánování rozvoje obce byla zohledněna ochrana kvalitní zemědělské, především orné
půdy a ekologických funkcí krajiny.
(16) při stanovení způsobů využití území byla dána přednost komplexnímu řešení před uplatněním
jednostranných hledisek a požadavků
- byl zohledněn požadavek na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území tím,
že byly vymezeny plochy smíšené obytné podporující variabilnost území a vznik občanské vybavenosti,
- při návrhu bylo spolupracováno s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením
a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR
(20) rozvoj není navržen tak, aby výrazně ovlivnil charakter krajiny, navazuje na zastavěné území
a nebo je uvnitř něho
(20a) Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny.
-územní plán vymezil plochy pro doplnění prvků lokálního systému ekologické stability a v rámci
koncepce vymezení ÚSES včetně interakčních prvků vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability
a obnovu rozmanitosti i estetické hodnoty
(22) byly vytvořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, vymezením ploch smíšených, jsou
navrženy cyklotrasy napojující obec na síť stávajících cyklotras, stávající hipostezky jsou respektovány
(24a) V řešeném území nedochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. Uspořádáním ploch v území obcí jsou vytvořeny
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení.
- řešené území neleží v rozvojové oblasti České republiky,
- řešené území leží na rozvojové ose OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště - Břeclav
– hranice ČR/Rakousko – je respektováno návrhem rozvojových ploch
- řešené území neleží ve vymezených specifických oblastech,
- řešeného území se dotýká vymezený koridor ŽD1 Koridor Brno-Přerov – je respektováno, koridor
VRT prochází jižně mimo řešené území.
- řešeného území se dotýká rychlostní silnice R55 Úsek Olomouc–Přerov a dále Napajedla–Uherské
Hradiště–Hodonín–Břeclav–hranice ČR (–Wien) – je respektováno návrhem ploch pro realizaci dálnice
D1 (v úseku Přerov - Hulín povede R55 peaží po trase dálnice D1)
- řešené území se dotýká tras vymezených záměrů transevropských multimodálních koridorů
(TEMMK), IV.B-S – je respektováno návrhem ploch pro realizaci dálnice D1
Dále už řešené území neleží v další trase vymezených záměrů transevropských multimodálních
koridorů (TEMMK), koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů
elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody (je součástí stávajících koridorů
VI.B TEMMK silniční a VI.B TEMMK železniční).
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SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:
Území obce Bochoř je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
(dále jen ZÚR OK) a jejich aktualizací vydanou Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením
č. UZ/19/44/2011 dne 22. 04. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj.: KUOK 28400/2011, které
nabylo účinnosti dne 14. 07. 2011.
Ze ZÚR OK vyplývají pro řešení Územního plánu Bochoř tyto požadavky na respektování:
6. Na území Olomouckého kraje respektovat tyto rozvojové oblasti:
6.2.3. RO 6 Přerov - respektováno, v této oblasti je navržen rozvoj
6.2.3.1. vymezení (seznam obcí): Bochoř, Brodek u Přerova, Lhotka,
Přerov, Rokytnice; – je navržen rozvoj obce Bochoř návrhem rozvojových ploch.
6.2.3.2. úkoly pro územní plánování obcí:
a) řešit územní souvislosti:
- průchodu dálnice D 1 a silnice R 55; - jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury pro dálnici D1
a řešení související silniční sítě. Silnice R 55 bude v řešeném území vedena po dálnici D1
- modernizace koridoru železniční tratě č. 300; - jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury
pro modernizaci železniční trati č. 300 Brno - Přerov
- ochrany územní rezervy pro vodní cestu D-O-L, včetně přístavu; - je navržena územní rezerva
pro vodní cestu D-O-L
- ochrany územní rezervy pro VRT; - koridor VRT je veden mimo řešené území
- doplnění sítě koridorů distribuční soustavy VTL – jsou navrženy přeložky VTL plynovodů
v návaznosti na vymezené dopravní plochy dle podrobnější dokumentace
b) optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslových zón; - plochy
výroby jsou napojeny na dostatečně kapacitní síť dopravní infrastruktury
c) minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy
v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón); respektováno, pozitivní vliv na životní prostředí představují návrhové plochy dopravní infrastruktury
pro dálnici D1 a související stavby. Tranzitní doprava bude odvedena mimo zastavěné území
obce.
d) koordinovat rozvojové záměry s exploatací ložisek nerostných surovin – v řešeném území
se nenachází ložiska nerostných surovin
D47 modernizace žel. tratě 331 v parametrech koridorové tratě – jsou navrženy plochy dopravní
infrastruktury pro modernizaci železniční trati č. 300 Brno - Přerov
D018 Úprava polohy koridoru a označení stavby D1,hranice kraje (Říkovice – Lipník n/B) – jsou
navrženy plochy dopravní infrastruktury pro dálnici D1 a související řešení silniční sítě
D041 II/436 Vlkoš – Bochoř – jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury pro přeložku silnice II/436
D045 Dostavba letiště Přerov – je navržena plocha pro rozšíření letiště Přerov
Územní plán Bochoř je zpracován v souladu se ZÚR OK.
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNÍMI STUDIEMI A JINÝMI KRAJSKÝMI KONCEPČNÍMI
STRATEGICKÝMI MATERIÁLY:
Územní plán Bochoř zohlednil tyto koncepční rozvojové materiály a územně plánovací podklady
Olomouckého kraje:
•
Územní studie I. Veřejné logistické centrum Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy, II.
Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov
(R06) - územní plán Bochoř respektuje tuto studii viz kapitola L. Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení včetně vybrané varianty
•
Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (září 2009), - pro územní plán
Bochoř nevyplývají žádné požadavky
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•
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (srpen 2004)
požadavky vyplývající z této dokumentace jsou splněny a zapracovány.

v platném znění –

•
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky
Olomouckého kraje č. 2/2004, - pro územní plán Bochoř nevyplývají žádné požadavky
•
Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje – ze studie nevyplývají
požadavky pro řešení ÚP.
•
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje v platném znění (poslední aktualizace
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22.09.2011, usnesením UZ/21/38/2011)
Respektováno.
•
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting,
spol. s r. o., Olomouc, duben 2004) – pro ÚP vyplývá požadavek na respektování ochrany lokality
Natura 2000. Lokalita je územním plánem respektována a je součástí ochrany
•
Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje v platném znění
(poslední III. aktualizace - 2012), - z programu nevyplývají žádné požadavky
•
Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje (2003), - z programu nevyplývají
žádné požadavky
•
Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje, – Z „Územního
generelu dopravy, silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje vyplývá v řešeném území
požadavek na řešení související dopravní infrastruktury se stavbou dálnice D1. Jedná se zejména
o přeložku silnice II/436 a silniční propojení obcí Bochoř a Lověšice a silniční propojení Lověšice –
Přerov. Územní plán požadavky respektuje a pro požadované stavby navrhuje plochy dopravní
infrastruktury.
•
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, ze studie nevyplývají konkrétní
požadavky na řešení ÚP
•
Územně energetická koncepce Olomouckého kraje – z koncepce nevyplývají konkrétní
požadavky na řešení ÚP
•

Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje.

VYHODNOCENÍ SOULADU S DALŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešení územního plánu koordinovat s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. ORP
Kroměříž – obec Záříčí, ORP Přerov – obce Troubky, Vlkoš, Věžky u Přerova a města Přerova (místní
části Přerov I – město, Přerov III – Lověšice). – Je respektováno
Propojení cyklostezek s územím sousedních obcí a dalších obcí mikroregionů Moštěnka a zajištění
návaznosti na systémy cyklotras těchto mikroregionů a hlavní trasy. Je respektováno, je navržena
cyklotrasa z centrální části obce po stávající účelové komunikaci směrem na Vlkoš a Horní Moštěnice.
Vzhledem ke schváleným Komplexním pozemkovým úpravám na území obce Bochoř je nutné
požadavek na koordinaci ÚSES, komunikací případně dalších ploch dle KPÚ uplatnit vůči území
sousedních obcí, které dosud KPÚ řešenou nemají.- požadavek na koordinaci návazností je řešen
přehledně v tabulce 2 Sousedící obce, kde jsou uvedeny prvky ÚSES, komunikace a další plochy,
které je nutno zohlednit a prověřit přu zpracování ÚPD okolních obcí.
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F. Vyhodnocení souladu 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
F. 1. Soulad územního plánu s cíli a úkoly


ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu
a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel



komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky
pro dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů



rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti sídla, souvisejícím kapacitám veřejné
infrastruktury a hospodářským podmínkám



ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného území

F. 2.

Ochrana a rozvoj hodnot území

A) OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU:




podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z důvodu ochrany
krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení), včetně prolínání krajinné a sídelní
(městské) zeleně s vazbou na ÚSES, ochrany přírodních horizontů a přírodních dominant.
Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou:
o

lokalitu Natura 2000

o pásmo 50 m od okraje lesa
Přírodní charakter prostředí je dán:
o charakteristikami krajinného rázu, rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými
formacemi, prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich diverzifikací
B) OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT:
Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu
uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území.
Jsou stanoveny obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot. Vymezené v části I. Územní plán kapitola
B. 3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území - Podmínky ochrany, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot.
ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZUJE OCHRANU DALŠÍCH KULTURNÍCH HODNOT:


Pro nejkvalitnější části řešeného území je vymezeno území zásadního významu pro ochranu
hodnot se stanovenými podmínkami ochrany. Tato diferenciace území z hlediska ochrany
a rozvoje hodnot území byla vymezena na základě syntézy ochranných režimů, kvality
a charakteru prostředí.



v rámci návrhu ÚP byly vymezeny další kulturní hodnoty (památky místního významu) Viz kapitola
B. 1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání bod f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
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ÚZEMNÍ PLÁN RESPEKTUJE KULTURNÍ HODNOTY S LEGISLATIVNÍ OCHRANOU:
Archeologie
Celé k.ú. Bochoř je území s archeologickými nálezy. Při jakýchkoliv zásazích do terénu, je třeba
respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický průzkum.
Jsou evidovaná tři stávající archeologická naleziště. Dvě prvního typu a jedno druhého typu.
tab. 5

Území s archeologickými nálezy – typ I
Místo

Arch. zóna
25-13-17/9

Cca 1100m severovýchodně od centra obce

25-13-17/8

Cca 900m východně od centra obce

tab. 6

Území s archeologickými nálezy – typ II

Arch. zóna
25-13-17/10

Místo
4 km jihozápadně od Přerova

Nemovité kulturní památky
V obci se nachází jeden objekt zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.
tab. 7

Nemovité kulturní památky

Číslo rejstříku
38106/8-382

Památka
kostel sv. Floriána

Válečné hroby
V obci je evidován jeden válečný hrob. Památník k poctě obětem obou světových válek číslo VH: CZE7109-22088. Pozemek parc.č. 139.
C) OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT:


řešením ÚP Bochoř jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území,
spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí,
v dopravní dostupnosti, v dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny
k zemědělským účelům apod.)

D) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:


navržené podmínky zajistí pohodu bydlení v obci i s ohledem na případné budoucí záměry, popř.
změnu legislativy
Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách
s rozdílným způsobem využití tak, aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území.
Rozvoj urbanistické struktury obce je navržen především v návaznosti na zastavěné území a jako
plochy přestavby (plochy smíšené obytné, plocha tělovýchovná a sportovní zařízení, plocha výroby
a skladování se specifickým využitím, veřejná prostranství). Plocha lehkého průmyslu je navržena
v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území a tak nenarušuje kvalitu bydlení. Severovýchodní
návrhové plochy jsou navrženy a upřesněny dle územní studie I. Veřejné logistické centrum Přerov
včetně terminálu kontejnerové dopravy, II. Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity v rámci
rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (R06).
E) POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí
a koncepcí řešení krajiny:
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ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu
při respektování krajinného rázu



s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším způsobem využití
zastavěného území (vymezení ploch smíšených) a dále využitím nezastavěných ploch (proluk)
v zastavěném území



zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území



navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající
urbanistickou strukturu; rozvojové plochy jsou situovány převážně v severozápadní části obce.

Další požadavky a podmínky vyplývající z úkolů územního plánování jsou podrobně popsány v kapitole
L. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.

G. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů
ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ). S vyhláškou
o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. a vyhláškou o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
č. 500/2006 Sb.

H. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Z hlediska požadavků ostatních zvláštních předpisů je problematika řešena a je součástí kap.L.
Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání o návrhu územního plánu a pokynů pro úpravu
návrhu územního plánu po společném jednání byly zapracovány požadavky dotčených orgánů.

I.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyly uplatněny, a proto
se vyhodnocení nezpracovávalo.

J. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
Stavebního zákona
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 Stavebního zákona nebylo uplatněno.
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K. Sdělení jak bylo Stanovisko krajského úřadu podle
§ 50 odst. 5 zohledněné, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 Stavebního zákona nebylo uplatněno.

L. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně
vybrané varianty
L. 1. Odůvodnění vymezení zastavěného území
Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s § 58 stavebního zákona k 31. 7. 2013 a vychází
z hranice intravilánu a dále zahrnuje pozemky zastavěných stavebních pozemků, stavebních proluk,
pozemních komunikací nebo jejich částí, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného
území, veřejná prostranství a další pozemky.

L. 2. Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany
a rozvoje jeho hodnot
Základní koncepce vychází z cíle vytvořit územní předpoklady pro ochranu přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty a vytváří pro ně takové podmínky, aby se mohly dále rozvíjet.
Spočívá jednak v intenzivnějším a variabilnějším způsobu využití zastavěného území (vymezení ploch
smíšených obytných) a dále ve využití nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území. Navržené
zastavitelné plochy vesměs navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou
strukturu. Koncepce vychází z doplňujících průzkumů a rozborů území, z nadřazené územně plánovací
dokumentace, územně plánovacích podkladů a předchozí schválené dokumentace.
Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán:
o

o
o
o

charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm
uzavřenosti a celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná,
kompaktní, měřítko prostoru, koeficient zastavění)
strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace,
tvary a orientace střech k uličním prostorům)
obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým
mobiliářem
pohledovou exponovaností – průhledy, pohledově exponované svahy

L. 3. Odůvodnění urbanistické koncepce
NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE BYL OVLIVNĚN:


respektováním záměrů ze schválené územně plánovací dokumentace – je zachována kontinuita,
prověřené a vyhovující rozvojové plochy jsou převzaty a doplněny o nové záměry
o
další rozvoj (nad rámec schválené územně plánovací dokumentace) byl navržen
na severovýchodním okraji katastru a to dle územně plánovacího podkladu - Územní studii I.
Veřejné logistické centrum Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy, II. Rozvojové plochy
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pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (R06) jsou
navrženy rozvojové plochy pro kombinovaná logistická centra a pro lehký průmysl.
V centru obce je navržena rozvojová plocha občanského vybavení pro rozšíření hasičské
zbrojnice.

o


urbanistická koncepce koordinuje výše uvedené záměry a požadavky „Zadání územního plánu
Bochoř“ s ochranou hodnot území a limity využití území.
Dle velikosti obce a potřeby členění území jsou vymezeny plochy:
A)

PLOCHY REKREACE
Vymezené stávající plochy zahrádkové osady a plocha staveb pro hromadnou rekreaci –
„výletiště“ jsou respektovány a stabilizovány. Nově navržené plochy nejsou.

B)

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Územní plán vymezuje v rámci ploch občanského vybavení plochy veřejné infrastruktury, dále
pak tělovýchovná a sportovní zařízení a hřbitov.
Jsou respektovány stabilizované plochy v obci s důrazem na zachování ploch veřejného
občanského vybavení.
Zařízení občanského vybavení jsou přípustná (v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí)
v rámci ploch smíšených obytných.
Je navržena jedna plocha veřejné infrastruktury (OV P2) pro rozšíření stávající hasičské
zbrojnice. Tato plocho vyplynula ze zadání a požadavku obce.
Dále je navržena jedna plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení (OS P4). Jedná
se o rozšíření stávajícího sportovního areálu. Tato plocha je převzata z předchozí územně
plánovací dokumentace.

C)

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití
území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod.
Plochy smíšené obytné jsou v obci dlouhodobě stabilizovány, zachovávají historickou půdorysnou
stopu, respektují dopravní skelet.
V průběhu zpracování územního plánu byly prověřeny lokality schválené v předchozí územně
plánovací dokumentaci. Návrhové plochy vycházejí z této dokumentace a jsou upřesněny
dle limitů území a jejich potřeby.
Z původní územně plánovací dokumentace jsou respektovány tyto plochy s novým označením:
SV Z1; Z5; Z8; Z20; P3. Plochy 37-BV; 29b-SV (původní označení) jsou navrženy jako rezerva,
pro již dostatečné množství ploch. Plocha 38-BV (původní označení)byla vypuštěna pro nezájem
majitelů. Plochy 6a-BV; 13-BV; 19-BV (původní označení) a proluky jsou zahrnuty
do stabilizovaných ploch, protože je jejich zastavění žádoucí pro ucelení urbanistické struktury
obce.
tab. 8

ID

Z1

Přehled navržených ploch smíšených obytných

kód

SV

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

ano

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů

Nachází se v severní části obce Bochoř. Plocha je zájmové území MO
navržena v úzké vazbě na stávající plochy smíšené
obytné. Dopravní napojení je z navrženého a OP letiště
stávajícího
veřejného
prostranství.
Plocha
OP ZPMV
je napojena na stávající a navrženou technickou
infrastrukturu. Plocha vychází z několika ploch
v původní
ÚPD(39-SV;
21-BV),
kde
byla
vyhodnocena, jako plocha vhodná pro zástavbu.
Po dohodě se zástupci obce není vymezena ÚS,
nová parcelace a koncepce území bude řešena až
na podmět investorů.
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ID

Z5

Z8

Z20

P3

D)

kód

SV

SV

SV

SV

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

ano

Odůvodnění plochy
Nachází se v severozápadní části obce Bochoř.
Plocha je navržena v úzké vazbě na stávající plochy
smíšené obytné. Dopravní napojení je z navrženého
a stávajícího veřejného prostranství. Plocha je
napojena na stávající a navrženou technickou
infrastrukturu. Plocha vychází z původní ÚPD (40-SV
;
41b-SV;
41a-SV),
jako
plocha
vhodná
pro zástavbu. Její tvar i velikost je upravena.

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů
zájmové území MO
BP a OP VTL
plynovod
OP ZPMV

ano

Nachází se v západní části obce Bochoř. Plocha zájmové území MO
je navržena v úzké vazbě na stávající plochy OP ZPMV
smíšené obytné. Dopravní napojení je z navrženého
veřejného prostranství. Plocha je napojena
na navrženou a stávající technickou infrastrukturu.
Plocha vychází z původní ÚPD (28-BI), jako plocha
vhodná pro zástavbu. Plocha je trochu zvětšena.

ano

Nachází se v jihovýchodní části obce Bochoř. Plocha zájmové území MO
je navržena v úzké vazbě na stávající plochy
smíšené obytné. Dopravní napojení je z stávajícího OP hřbitova
veřejného prostranství. Plocha je napojena
OP ZPMV
na navrženou a stávající technickou infrastrukturu.
Plocha vychází z původní ÚPD (34-BV), jako plocha
vhodná pro zástavbu. Plocha je trochu rozšířena.
Orgán ochrany veřejného zdraví považuje lokalitu
Z 20 za podmíněně přípustnou jako lokalitu bydlení.
Přípustnost bude posouzena v rámci následného
řízení dle stavebního zákona průkazem splnění
hygienických limitů hluku z dráhy a z komunikace
pro chráněný venkovní prostor stavby v denní a
noční době (§ 82 odst. 2 písm.j) zákona č.258/2000
Sb.).

ano

Nachází se v jižní části obce Bochoř. Plocha zájmové území MO
je navržena v úzké vazbě na zastavěné území.
Dopravní napojení je ze stávajícího veřejného OP ZPMV
prostranství. Plocha je napojena na navrženou
technickou infrastrukturu. Plocha vychází z původní
ÚPD (27-BV), jako plocha vhodná pro zástavbu.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Stávající plochy dopravní infrastruktury jsou stabilizované. Jsou navrženy plochy pro realizaci
dálnice D1 (DS 11,12), přeložku silnice II/436 (DS 15) a řešení související silniční sítě (DS 13,14).
Jsou navrženy plochy pro modernizaci železniční trati č. 300 Brno – Přerov (DZ 16,17,18,19),
dostavbu letiště Přerov (DL 10) a plochy pro logistická centra (DK 23, 24).
tab. 9

ID

Přehled navržených ploch dopravní infrastruktury

kód

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů

Z10

DL

-

Nachází se v severozápadní části řešeného území.
Plocha je navržena pro dostavbu letiště Přerov.
Plocha vychází ze Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje (D045). Rozsah plochy je
upřesněn dle územní studie „Veřejné logistické
centrum Přerov včetně terminálu kontejnerové
dopravy (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
08/2009).

Z11

DS

-

Nachází se v severní části řešeného území. Plocha zájmové území MO
je navržena pro dálnici D1 (stavba 0136 Říkovice –
Přerov). Plocha vychází ze Zásad územního rozvoje záplava Q100
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zájmové území MO
meliorace,
telekomunikační
vedení
radioreléový
paprsek

ID

kód

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů

Olomouckého kraje (D018). Vymezení návrhových VN 22 kV
ploch dopravní infrastruktury pro stavbu dálnice a VVN 110 kV
související staveb bylo upřesněno na základě
projektové dokumentace pro stavební povolení OP ZPMV
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“
Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).

Z12

Z13

Z14

Z15

Z16

DS

DS

DS

DS

DZ

silniční
spojení
Bochoř Lověšice
ano

-

-

Nachází se ve východní části řešeného území.
Plocha je navržena pro dálnici D1 (stavba 0136
Říkovice – Přerov). Plocha vychází ze Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje (D018).
Součástí plochy je i silniční propojení Bochoř –
Lověšice jako související stavba dálnice D1.
Vymezení návrhových ploch dopravní infrastruktury
pro stavbu dálnice a související staveb bylo
upřesněno na základě projektové dokumentace pro
stavební povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice
– Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).

zájmové území MO
území
s archeologickými
nálezy
meliorace
záplava Q100
hlavní vodovodní
řad
plynovod VTL
telekomunikační
vedení
radioreléový
paprsek
OP zájmů MO
OP ZPMV

Nachází se ve východní části řešeného území.
Plocha je navržena pro silniční propojení Lověšice –
Přerov jako související stavba dálnice D1. Vymezení
návrhových ploch dopravní infrastruktury pro stavbu
dálnice a související staveb bylo upřesněno na
základě projektové dokumentace pro stavební
povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice –
Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).

zájmové území MO
meliorace
záplava Q100
hlavní vodovodní
řad
OP zařízení SKAO
OP ZPMV

Nachází se ve východní části řešeného území.
Plocha je navržena pro silniční propojení Lověšice –
Přerov jako související stavba dálnice D1. Vymezení
návrhových ploch dopravní infrastruktury pro stavbu
dálnice a související staveb bylo upřesněno na
základě projektové dokumentace pro stavební
povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice –
Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).

zájmové území MO
meliorace
záplava Q100
OP plynovodu VTL
OP ZPMV

ano

Nachází se v jihovýchodní části řešeného území.
Plocha je navržena pro přeložku silnice II/436 jako
související stavba dálnice D1. Plocha vychází ze
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (D041).
Vymezení návrhových ploch dopravní infrastruktury
pro stavbu dálnice a související staveb bylo
upřesněno na základě projektové dokumentace pro
stavební povolení „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice
– Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).

-

Nachází se v jihovýchodní části řešeného území.
Plocha je navržena pro modernizaci trati č. 300 Brno
– Přerov. Plocha vychází ze Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje (D47). Modernizace
úseku tratě na území obce Bochoř se uskuteční ve
stávající trase. Rozsah záměru v ÚP je uveden na
podkladě předběžných údajů SŽDC a projektanta
studie, ze které budou vycházet následné stupně
PD. Trať bude doplněna o druhou kolej, předběžný
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zájmové území MO
hlavní vodovodní
řad
VN 22 kV
telekomunikační
vedení
radioreléový
paprsek
záplava Q100
OP dráhy
OP ZPMV
zájmové území MO
záplava Q100
meliorace
hlavní vodovodní
řad
VN 22 kV

ID

kód

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů

rozsah záboru pozemků cca 10 m po obou stranách OP ZPMV
stávající plochy.

Z17

Z18

Z19

Z23

Z24

DZ

DZ

DZ

DK

DK

-

Nachází se v jihovýchodní části řešeného území. zájmové území MO
Plocha je navržena pro modernizaci trati č. 300 Brno
– Přerov. Plocha vychází ze Zásad územního záplava Q100
rozvoje Olomouckého kraje (D47). Modernizace OP ZPMV
úseku tratě na území obce Bochoř se uskuteční ve
stávající trase. Rozsah záměru v ÚP je uveden na
podkladě předběžných údajů SŽDC a projektanta
studie, ze které budou vycházet následné stupně
PD. Trať bude doplněna o druhou kolej, předběžný
rozsah záboru pozemků cca 10 m po obou stranách
stávající plochy.

-

Nachází se v jihovýchodní části řešeného území.
Plocha je navržena pro modernizaci trati č. 300 Brno
– Přerov. Plocha vychází ze Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje (D47). Modernizace
úseku tratě na území obce Bochoř se uskuteční ve
stávající trase. Rozsah záměru v ÚP je uveden na
podkladě předběžných údajů SŽDC a projektanta
studie, ze které budou vycházet následné stupně
PD. Trať bude doplněna o druhou kolej, předběžný
rozsah záboru pozemků cca 10 m po obou stranách
stávající plochy.

zájmové území MO
OP hřbitova
telekomunikační
vedení
radioreléový
paprsek
VN 22 kV
plynovod STL
telekomunikační
vedení – místní síť
OP silnice
OP ZPMV

-

Nachází se v jihovýchodní části řešeného území.
Plocha je navržena pro modernizaci trati č. 300 Brno
– Přerov. Plocha vychází ze Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje (D47). Modernizace
úseku tratě na území obce Bochoř se uskuteční ve
stávající trase. Rozsah záměru v ÚP je uveden na
podkladě předběžných údajů SŽDC a projektanta
studie, ze které budou vycházet následné stupně
PD. Trať bude doplněna o druhou kolej, předběžný
rozsah záboru pozemků cca 10 m po obou stranách
stávající plochy.

zájmové území MO
OP hřbitova
telekomunikační
vedení
radioreléový
paprsek
VN 22 kV
OP silnice
místní vodovodní
řad
OP ZPMV

-

Nachází se v severovýchodní části řešeného území.
Plocha je navržena pro terminál kontejnerové
dopravy a logistické centrum. Plocha vychází ze
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (D046).
Vymezení návrhových ploch dopravní infrastruktury
pro logistická centra bylo upřesněno na základě
územní studie „Veřejné logistické centrum Přerov
včetně terminálu kontejnerové dopravy (Urbanistické
středisko Brno, spol. s r.o. 08/2009).

zájmové území MO
území
s archeologickými
nálezy
meliorace
záplava Q100
OP zařízení SKAO
OP silnice
plynovod VTL
OP ZPMV

-

Nachází se v severovýchodní části řešeného území.
Plocha je navržena pro terminál kombinované
dopravy. Plocha vychází ze Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje (D26). Vymezení návrhových
ploch dopravní infrastruktury pro logistická centra
bylo upřesněno na základě územní studie „Veřejné
logistické centrum Přerov včetně terminálu
kontejnerové dopravy (Urbanistické středisko Brno,
spol. s r.o. 08/2009).

zájmové území MO
záplava Q100
meliorace
hlavní vodovodní
řad
VN 22 kV
OP silnice
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ID

kód

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů
OP ZPMV

E)

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Územní plán vymezuje plochy technické infrastruktury pro inženýrské sítě (TI). Stávající plochy
technické infrastruktury jsou stabilizované. Je navržena nová plocha pro umístění čistírny
odpadních vod.
tab. 10

ID
Z9

F)

Přehled navržených ploch technické infrastruktury

kód
TI

Součást
předchozí
územně
plán. dok.
ano

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů

Nachází se západně od obce. Plocha je navržena
zájmové území MO
pro umístění ČOV a vychází z požadavku obce a
OP ZPMV
projektové dokumentace pro stavební povolení.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale i jejími
druhotnými dopady. Jedna stávající plocha výroby a skladování se specifickým využitím (VX)
se nachází na východním okraji obce. Další potom v severozápadní části obce na území bývalého
letiště a to plochy smíšené výrobní (VS).
Jsou vymezeny nové plochy. A to (VX P1) v návaznosti na stávající areál v zastavěném území
obce. A plocha (VL Z22) v severovýchodní části katastrálního území.
tab. 11

ID

Z22

P1

Přehled navržených ploch výroby a skladování

kód

VL

VX

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů

ano

zájmové území MO
OP VVN 110 kV
Bezpečnostní
pásmo VTL
Nachází se severovýchodně od obce. Plocha je
plynovodu
převzata z územní studie, Veřejné logistické centrum
Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy
OP silnice
(Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 08/2009).
Záplava Q 100
OP nadzemního
vedení VN
OP ZPMV

ano

Nachází se v centru obce a je navržena pro rozšíření
stávajícího areálu. Dopravní napojení je z stávajícího
a navrženého veřejného prostranství. Plocha je
napojena stávající technickou infrastrukturu.

zájmové území MO
území
s archeologickými
nálezy – typ II
OP ZPMV

G) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Územní plán vymezuje v rámci ploch veřejných prostranství plochy veřejných prostranství (PV),
dále pak veřejnou zeleň (ZV).
Stávající plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou respektovány.
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Jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství pro obsluhu rozvojových lokalit (ploch změn).
Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, uložení
inženýrských sítí, krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť dále
pro realizaci místních komunikací, cyklistických tras a cyklostezek a pěších propojení.
tab. 12 Přehled navržených ploch veřejných prostranství

ID
Z2

Z4

Z6

P8

kód
PV

PV

PV

PV

Součást
předchozí
územně
plán. dok.

Odůvodnění plochy

zásah ochranných
pásem a jiných
limitů

-

Nachází se v severní části obce Bochoř. Plocha
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochu zájmové území MO
změny) SV Z1. Je napojena na stávající veřejné
OP ZPMV
prostranství.

-

Nachází se v severní části obce Bochoř. Plocha
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochu
zájmové území MO
změny) SV Z5. Je napojena na stávající veřejné
prostranství.
OP ZPMV

-

Nachází se v severozápadní části obce Bochoř.
Plocha je navržena pro obsluhu navržené lokality zájmové území MO
(plochy změny) SV Z5; Z6; Z8 a pro obratiště. Je
OP ZPMV
napojena na stávající veřejné prostranství.

-

Nachází se v severní části obce Bochoř. Plocha
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochu zájmové území MO
změny) SV Z1. Je napojena na stávající veřejné
OP ZPMV
prostranství.
zájmové území MO

P9

PV

-

Nachází se ve středu obce Bochoř. Jedná se o
legalizaci současného stavu. Navazuje na sávající
veřejné prostranství, které rozšiřuje.

území
s archeologickými
nálezy – typ II

-

Nachází se v západní části obce Bochoř. Jedná se o
legalizaci současného stavu. Navazuje na sávající
veřejné prostranství severněji položené, které zájmové území MO
propojuje s veřejným prostranstvím v jižní části obce.
Tato komunikace je hojně občany využívána a je
potřebná pro zajištění prostupnosti území.

-

Nachází se v jižní části obce Bochoř. Plocha
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochu zájmové území MO
změny) SV P3. Je napojena na stávající veřejné
OP ZPMV
prostranství.

-

Nachází se v severní části obce Bochoř. Plocha
je navržena pro obsluhu navržené lokality (plochu zájmové území MO
změny) SV Z1. Je napojena na navržené veřejné
OP ZPMV
prostranství.

OP ZPMV

P10

P11

Z28

PV

PV

PV

Řešené území obce spadá do zájmového území Ministerstva obrany ČR.
Na část správního území zasahuje:


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 (dle ÚAP jev 82, viz výkres II.1 Koordinační výkres).
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:
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o

Zájmové území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu
jen na základě stanoviska Ministerstva obrany);
V tomto zájmovém území může dojít
k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace
(jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní
krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních
staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to
pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích.

o

Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m
nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany).

Zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82, viz výkres II.1 Koordinační výkres). V tomto
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s prováděním
zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Na celé správní území zasahují:


Ochranná pásma letiště Přerov, která je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 102 a předaná dokumentace AGA Letiště s.r.o.
z roku 1997, viz výkres II.1 Koordinační výkres).
1/ OP užšího okolí letiště - A. OP se zákazem staveb
B. OP s výškovým omezením
C. OP proti nebezpečným a klamavým světlům
D. OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
2/OP Ornitologická

- A. Vnitřní ornitologické OP
-

B. Vnější ornitologické OP

Doplňující podrobná specifikace výše uvedených ochranných pásem je zřejmá
z dokumentace, kterou zpracovala projektová kancelář AGA LETIŠTĚ s.r.o. v rove 1997.
Ve výše uvedeném území (dle ustanovení §175 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch,
výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření
původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci
staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN,
fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy).V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a
ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 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 stanoviska Ministerstva obrany, VUSS Brno:
-

výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., ll. 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
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-

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)

L. 4.
Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně
podmínek pro její umisťování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy
plochy dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1 (DS 11,12) včetně souvisejících staveb (DS
13,14,15), plochy pro modernizaci železniční trati č. 300 (DZ 16,17,18,19), dostavbu letiště Přerov (DL
10) a plochy pro logistická centra (DK 23, 24). Dále územní rezerva pro kanál (vodní cestu) Dunaj –
Odra - Labe a návrhové plochy veřejných prostranství pro rozšíření a doplnění místních komunikací
z důvodu obsluhy rozvojových lokalit.
A)

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (železniční – DZ)
Jihovýchodním okrajem katastru obce Bochoř prochází jednokolejná, elektrifikovaná trať č. 300 Přerov
– Brno. V obci není železniční stanice ani zastávka.
Územním plánem se nově vymezuje modernizace tratě č. 300 v parametrech koridorové tratě,
v souladu s návrhem Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Modernizace úseku tratě na území
obce Bochoř se uskuteční ve stávající trase. Rozsah záměru v ÚP je uveden na podkladě
předběžných údajů SŽDC a projektanta studie, ze které budou vycházet následné stupně PD. Trať
bude doplněna o druhou kolej, předběžný rozsah záboru pozemků cca 10 m po obou stranách
stávající plochy. Výsledný rozsah ploch vyplyne z následných stupňů přípravy záměru, stejně jako
výsledný rozsah ponechaných přejezdů, který následně ovlivní uspořádání účelových komunikací
v přilehlém prostoru.
Koridor pro realizaci vysokorychlostní tratě se řešeného území nedotýká.
B)

SILNIČNÍ DOPRAVA

Silniční doprava
Silnice
V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (silniční – DS).
Řešeným územím prochází silnice:

II/436
Kojetín – Chropyně - Přerov

III/0557
Bochoř – Lověšice
Ve východní části katastru je navržena plocha dopravní infrastruktury pro realizaci dálnice D1, stavbu
0136 Říkovice – Přerov. Územní plán navrhuje dle požadavku ŘSD ČR plochu dopravní infrastruktury
v šířce trvalého záboru, jehož plochu představují pozemky v k.ú. Bochoř. Trasa předmětné stavby
dálnice D1 navazuje na již realizovaný úsek u Říkovic a končí severozápadně Přerova těsně před
křížením trasy dálnice se stávající silnicí I/55. Obec na dálnici nebude připojena a její vedení neovlivní
zastavěnou část obce. Navrhovaná trasa dálnice D1 je dle kategorizace silniční a dálniční sítě
plánována v kategorii D 26,5/120. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a byla
zahájena inženýrská činnost. Vzhledem k tomu, že na stavbu nejsou přiděleny finanční prostředky,
byla další příprava pozastavena. Vymezení návrhových ploch dopravní infrastruktury pro stavbu
dálnice a související staveb bylo upřesněno na základě projektové dokumentace pro stavební povolení
„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ Dopravoprojekt Brno, a.s. (03/2008).
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Páteřní komunikací v obci je silnice II/436, která prochází územím ve směru jih – sever. V rámci stavby
dálnice D1 je v souběhu se železniční tratí č. 300 (Brno – Přerov) navržena přeložka silnice II/436
v jižní části řešeného území. Tím se přeložka silnice II/436 napojí na hlavní komunikační systém –
v 1. etapě na komunikační systém Přerova přes Lověšice a jeho prostřednictvím na hlavní
komunikační síť včetně budoucího úseku dálnice D1 kolem Přerova, v cílovém stavu na silnici I/55
v MÚ křižovatce severně od Horních Moštěnic a i jejím prostřednictvím na budoucí dálnici D1. Územní
plán navrhuje dle požadavku ŘSD ČR plochu dopravní infrastruktury v šířce trvalého záboru, jehož
plochu představují pozemky v k.ú. Bochoř. Trasa stávající silnice II/436 je v současném stavu na
celém území obce Bochoř územně stabilizovaná. Silnice bude mimo zastavěné území upravována
v kategorii S 9,5/80.
Územní plán navrhuje další plochy dopravní infrastruktury pro silniční propojení a související stavby
v rámci stavby dálnice D1. Severovýchodně zastavěného území obce je navrženo silniční propojení
obcí Bochoř a Lověšice. Na východní hranici katastru zasahuje do řešeného území plánované silniční
propojení Lověšice – Přerov. Tato silniční propojení jsou uvažována mimo obec v kategorii S 7,5/60
jako silnice III. třídy.
Západního okraje řešeného území se okrajově dotýká ochranné pásmo silnice III/4348.
Silnice III. tř. mají mimo obec pouze místní význam a napojují území na nadřazenou silniční síť.
Z „Územního generelu dopravy, silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje vyplývá v řešeném
území požadavek na řešení související dopravní infrastruktury se stavbou dálnice D1. Jedná
se zejména o přeložku silnice II/436 a silniční propojení obcí Bochoř a Lověšice a silniční propojení
Lověšice – Přerov. Územní plán požadavky respektuje a pro požadované stavby navrhuje plochy
dopravní infrastruktury.
Z „Koncepce rozvoje silniční dopravy na území Olomouckého kraje“ vyplývá v řešeném území
požadavek na řešení přeložky silnice II/436 v rámci stavby dálnice D1. Územní plán požadavek
respektuje a pro požadovanou stavbu navrhuje plochy dopravní infrastruktury.
Místní komunikace
Sávající místní komunikace jsou v obci stabilizovány. Systém místních komunikací je velmi
jednoduchý a je plně navázán na silnici II/436. Místní komunikace budou upravovány s ohledem
na stávající zástavbu podle ČSN 73 6110 ve funkční skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako
obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, případně jako zklidněné komunikace
v obytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prostorem šířky 8 m. Pro obsluhu
stabilizovaného území a rozvojových zastavitelných ploch jsou v rámci územního plánu navrženy
plochy veřejných prostranství – PV. Jejich součástí jsou místní komunikace, popř. jejich doplnění
či rozšíření.
Statická doprava
V obci se nachází několik vyznačených parkovacích ploch - zejména před obecním úřadem,
u prodejny potravin a u hřbitova.
Obec nemá požadavky na zřizování nových parkovacích míst. Garážování a odstavení automobilů je
v obci řešeno individuálně na soukromých pozemcích. Parkování ve výrobním areálu si zajišťuje
majitel firmy sám na vlastním pozemku. Krátkodobé parkování v obci je možné v rámci stávajících
ploch dopravní infrastruktury a veřejného prostranství, není třeba navrhovat nové samostatné plochy
pro parkoviště.
Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto
objekty, pokud možno na pozemku stavby.
Veřejná doprava
Veřejná doprava je zastoupena pouze autobusovou dopravou. V řešeném území se nacházejí čtyři
autobusové zastávky: Bochoř, rest., Bochoř, Na Zábraní, Bochoř, rozc. k lesu, Bochoř, Včelín. Obec
je napojena na systém integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Izochrona dostupnosti
pokrývá celé zastavěné území. Autobusové spojení je zajištěno s Přerovem, Kroměříží, Kojetínem
a okolními obcemi.
Autobusové zastávky jsou z velké části vybaveny zálivy pro autobusy a přístřešky pro cestující.
Dovybavení zastávek je možné v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejného
prostranství.
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Železniční spojení je umožněno prostřednictvím zastávky Věžky, ležící na železniční trati ČD č.300
(Brno – Přerov – Bohumín) cca 1,5 km jižně od zastavěného území obce.
Z „Plánu dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje“ nevyplývají v řešeném území žádné
požadavky.
Nemotorová doprava
V obci jsou vybudovány oboustranně chodníky pro pěší podél silnice II/436. Vzhledem k nízkým
intenzitám dopravy nejsou navrhovány plochy pro doplnění chodníků. Dobudování chodníků je možné
v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejného prostranství.
Řešeným územím neprochází žádná značená turistická trasa. Obec není vhodným turistickým cílem,
nenavrhujeme žádné doznačení turistických tras.
Katastrálním územím obce Bochoř neprochází žádná stávající značená cyklotrasa.
Řešeným územím prochází hlavní trasa hipostezky „Moštěnka“. Trasa je respektována.
Z požadavku obce je navržena cyklotrasa z centrální části obce po stávající účelové komunikaci
směrem na Vlkoš a Horní Moštěnice.
Z „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje“ (Dopravní projektování spol.
s r.o. 7/2003) vyplývá požadavek na řešení cyklistické dopravy ve vztahu Přerov - Bochoř.
V současnosti je vybudována samostatná cyklostezka v Přerově s ukončením na ulici Kojetínská.
Cyklistická doprava ve směru Přerov – Bochoř dále pokračuje po stávající silnici II/436. Vzhledem
k tomu, že stávající silnice II/436 (Přerov – Bochoř) bude záměrem dálnice D1 přerušena a přeložena,
stane se toto území pro cyklisty ve vztahu Přerov – Bochoř neprůjezdné a dálnice D1 bude tvořit
v území významnou bariéru. Územní plán proto navrhuje vést cyklotrasu ve vztahu Bochoř – Přerov
v trase nově navrhovaného silničního propojení Bochoř – Lověšice s následným pokračováním v trase
nově navrhovaného silničního propojení Lověšice – Přerov. Cyklotrasa je řešena v rámci ploch
dopravní infrastruktury pro uvedené silniční stavby jako samostatná cyklostezka (případně
se společným provozem cyklistů a pěších).
Z „Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje“ (Dopravní projektování spol. s r.o.
10/2009) nevyplývají v řešeném území žádné požadavky.
Hospodářská doprava
V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (účelové komunikace –
DU). Síť účelových komunikací je velmi jednoduchá, obsluha pozemků je soustředěna na hlavní
účelové komunikace s napojením na silnici II/436 a III/0557. Síť účelových komunikací je dlouhodobě
stabilizována.
Z koncepce řešení území vyplynul návrh účelových komunikací. V souvislosti s vybudováním tělesa
dálnice D1 je navrženo přeložení účelových komunikací, které zajistí dopravní obslužnost
zemědělských pozemků.
Pro pohyb pěších a cyklistů volnou krajinou je možno použít účelové komunikace, zejména
pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce. Zpřístupňují se tak lokální cíle a nebo sousední obce.
C) LETECKÁ DOPRAVA
V řešeném území se nachází stávající vojenské neveřejné letiště Přerov (od ledna 2011 ozn. vojenské
letiště se smíšeným provozem mezinárodní neveřejné). V současné době se, ale ruší a dosud není
známo, jak přesně bude tato plocha využívána. S největší pravděpodobností část zůstane pro leteckou
dopravu u které lze předpokládat zvýšené územní nároky na změny v území související se zajištěním
vyššího přepravního standardu, změnou zařazení mezi letiště veřejná, případně s kombinovaným
provozem a s tímto související nezbytnost vytvoření odpovídajícího zázemí. Další části budou využívány
pro areály lehkého průmyslu, řemeslné výroby, obchodů a další.
Územní plán navrhuje plochu pro rozšíření letiště Přerov (DL 10). Tato plocha vychází ze Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje. Rozsah plochy je upřesněn dle územní studie „Veřejné logistické
centrum Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
08/2009).
Řešené území je zasaženo ochrannými pásmy vojenského letiště Přerov.
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D) LOGISTICKÁ CENTRA JAKO PLOCHY KOMBINOVANÉ DOPRAVY
V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (kombinovaná, logistická
centra – DK). Návrh respektuje ZÚR OK a územní studii „Veřejné logistické centrum Přerov včetně
terminálu kontejnerové dopravy (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 08/2009), navrhované plochy
vychází přímo z uvedené studie.
Úkolem budování logistického centra je umožnit v jednom bodě vzájemnou návaznost všech druhů
dopravy. Tento cíl zvýší efektivitu a rychlost přesunu zboží i lidí. Dalším úkolem logistického centra
je soustředit pohyb zboží mimo obydlené části města a uchránit tak obyvatele před hlukem, prachem
a silným provozem těžké dopravy. Logistické centrum také posílí význam dopravy letecké a vlakové
na úkor silniční.
E) VODNÍ DOPRAVA
V západní části katastrálního území obce je navržena územní rezerva pro průplavní spojení Dunaj Odra - Labe, který je chráněn ve smyslu usnesení Vlády České republiky č.368 ze dne 24.5.2010
a ZÚR Olomouckého kraje.
F)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Přímo v obci nejsou žádná dopravní zařízení, nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je cca 3 km
v Přerově. Kompletní vybavenost pro motoristy je nejblíže v Přerově. Územní plán nenavrhuje zřízení
dopravní vybavenosti, kompletní vybavenost v Přerově je dostatečně blízko.
G)

INTENZITY DOPRAVY

V řešeném území byla měřena intenzita dopravy pouze na silnici II/436. Dle sčítání dopravy ŘSD ČR
v roce 2005 zde byla intenzita dopravy celkem 3637 voz/24hod (sčítací úsek č. 7-0300). Dle sčítání
dopravy v roce 2010 je zde intenzita dopravy 3055 voz/24hod (TV=588, O=2435, M=32, SV=3055), což
naznačuje mírný pokles a dlouhodobě přijatelný stav. Na silnici III/0557 nebylo sčítání intenzity dopravy
provedeno.
Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2030 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy
vydaných ŘSD ČR zpracovaných na základě výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005.
Na silnicích I. až III. tříd se předpokládá mezi lety 2010 a 2030 nárůst těžké dopravy o 9 % a osobní
dopravy o 33 %, nárůst motocyklové dopravy se nepředpokládá.
Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 jsou po přepočtu následující: TV=641, O=3239, M=32,
SV=3912 voz/24 hod.
H)

HLUK Z DOPRAVY

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností
nabytou od 1.11.2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční
dobu a místo. Na silnicích II. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 60 dB a v noční době
50 dB. Na silnicích III. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době 45 dB.
V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích je limit pro denní dobu
stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB. V případě železnice představuje limit 55 dB v denní a 50 dB
v noční době, případně 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ.
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních
útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991
bylo několikrát novelizováno. Poslední novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy je z roku 2005.
Hluk ze železniční dopravy
Nejbližší zástavba v jihovýchodním okraji řešeného území se nachází cca 36 m od osy koleje trati č. 300
Brno - Přerov. Hypotetická hluková izofona 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ může ovlivňovat
nejbližší zástavbu. Problematika hlukového zatížení musí být řešena podrobnější dokumentací
dle konkrétní situace.
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Hluk ze silniční dopravy
Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční
a dálniční síti ČR v r. 2010. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy pouze na silnici II/436.
Pro výpočet výhledových intenzit dopravy pro rok 2030 bylo použito koeficientů růstu dopravy vydaných
ŘSD ČR.
tab. 13 Intenzity dopravy – výhled pro rok 2030

INA24

IOA24

641

IM24

3239

I24

32

3912

Podíl nákladních vozidel na komunikaci, udaný v % za 24hod
PNA = 641 / (641 + 3239 + 32) * 100 = 16,39 %
Podíl noční intenzity z celodenní intenzity pro osobní a nákladní automobily (dle metodiky):
P noc, OA = 7,14 %

P noc, NA = 9,44 %

tab. 14 stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - noc

IOAn
233

INAn

nnNa = In/8

nnOA = In/8

v (km/hod)

61

8

29

45

tab. 15 stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - den

IOAd

INAd

ndNa=In/16

ndOA = In/16

v (km/hod)

3037

580

36

190

45

stanovení závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobní a nákladní vozidla
FvOA = 7,55E-04

FvNA = 2,24E-03

tab. 16 Faktory F

F1
den

noc

1,218E+07

2,337E+06

F2

F3

1,00

1,00

Faktor F1 vyjadřuje vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel
s různými hlukovými limity v dopravním proudu na hodnoty LAeq.
Faktor F2 vyjadřuje vliv podélného sklonu nivelety komunikace na hodnoty LAeq.
tab. 17 Výpočet základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A

den

noc

X

Y - LAeq dB(A)

X

Y - LAeq dB(A)

1,218E+07

60,76

2,337E+06

53,59

LAeq je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve sledovaném úseku, která je v tabulce zastoupena
pomocnou veličinou Y [dB] (LAeq ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace).
Hodnota X je pomocná výpočtová veličina pro výpočet hodnoty LAeq.
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tab. 18 Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. vlády 272/2011 Sb.

den

noc

LAeq = 60 dB(A)

LAeq = 50 dB(A)

Lden dB(A)

pásmo v m

Lnoc dB(A)

pásmo v m

50

35,5

40

51,7
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18,0

45

26,6

60

8,5

50

13,3

Orientační výpočet je posouzen pro pohltivý terén na silnici II/436 v průjezdném úseku obcí Bochoř
pro výhledový rok 2030. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
MŽP 2005.
Pro posouzení je použito korekce +10dB(A), je posuzován hluk z dopravy na silnici II. třídy. V roce
2030 bude orientačně izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne dosažena 8,5 m od osy
přilehlého jízdního pruhu a v noci, kdy je přípustná hladina 50 dB(A), bude izofona dosažena 13,3 m
od osy přilehlého jízdního pruhu. V případě použití korekce +20dB(A) pro starou hlukovou zátěž
z dopravy na pozemních komunikacích, bude limit splněn jak pro denní dobu tak i pro noční dobu.
Problematika hlukového zatížení musí být řešena podrobnější dokumentací dle konkrétní situace.
I)

OCHRANNÁ PÁSMA

Jsou respektována ochranná pásma dopravní infrastruktury:
Ochranné pásmo dráhy je podle § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách:


u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti
30 m od hranic obvodu dráhy

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném
znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území):


silniční ochranné pásmo dálnice
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto
určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního
pozemku


silniční ochranné pásmo silnice II. a III. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
A) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Základní charakteristika:
Zdroje vody:
Bochoř je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Přerov, který je dotován ze zdrojů:


vrty a prameniště – štěrkoviště Tovačov – Troubky



jímací území Brodek u Přerova

Do řešeného území nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů. Řešeným územím prochází hranice
ochranného pásma II. stupně II.B zdrojů přírodních minerálních vod Horní Moštěnice (OP ZPMV).
Zásobovací systém:
3

Z vodojemu Švédské Šance 2 x 5000 m s max. hlad. 277,0 m n. m je vedena větev 2. tlakového
pásma ze které je gravitačně zásobována odbočkou z řadu DN 225 obec Bochoř.
Celé řešené území se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
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Zdůvodnění:


zásobování vodou obce Radvanice je stabilizované, stávající systém zůstane zachován



potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastrukturu



zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou zásobovány navrženými vodovodními řady
napojenými na stávající vodovodní síť, navržené vodovodní řady budou vedeny v rámci
stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury



z hlediska tlakových poměrů je stávající systém vyhovující i pro zastavitelné plochy a plochy
přestaveb



pro přeložku vodovodního řadu u navržených ploch dopravní infrastruktury je vymezen koridor
TK4 pro přeložku vodovodního řadu, a to na základě podrobnější dokumentace

Zabezpečení proti požáru
Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a vyšší
(stávající a navrženou).
Potřeba vody:


uvedena v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A
EL. PŘÍKONU

Ochranná pásma:
ochranné pásmo vodovodních řadů:


ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od vnějšího
líce potrubí



ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu od vnějšího
líce potrubí



u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

B) ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Základní charakteristika:
Stoková síť:
V obci je vybudována dešťová kanalizace. Výústní objekty stávající kanalizace jsou zaústěny
do meliorační svodnice v západní části obce. V místní části Včelíny je meliorační svodnice zatrubněna.
Jižní část obce je odkanalizována do melioračního odpadu za železniční tratí, který je pravostranným
přítokem potoka Svodnice (dle PRVK Olomouckého kraje).
Kanalizace je vybudovaná z betonových trub DN 200 – 800. Do kanalizace je napojena část obyvatel
napřímo, část přes septiky, některé nemovitosti mají vybudovány žumpy na vyvážení.
Kanalizace v obci byla budována v letech 1949 – 1972 a je v nevyhovujícím technickém stavu
a neodpovídá požadavkům na odkanalizování.
V areálu bývalého letiště je vybudován vlastní systém kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod.
Čistírna odpadních vod:
Čistírna odpadních vod není vybudovaná.
Zdůvodnění:


pro odvedení odpadních vod je navržen splaškový podtlakový systém



návrhy tras jsou řešeny podrobnější dokumentací v rámci stávajících a navržených ploch
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury
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pro snížení odtoku dešťových vod budou dešťové vody u zastavitelných ploch v max. míře
zasakovány nebo kumulovány na pozemku



dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem – dešťová kanalizace, povrchový odtok



koncepce odkanalizování byla převzata z podrobnější dokumentace – Bochoř – kanalizace
a ČOV, INEXprojekt Kroměříž, DSR, 05/2009



pro přivedení odpadních vod z na navrženou ČOV a odvedení přečištěných vod je navržen
koridor TK3, a to na základě podrobnější dokumentace



pro umístění čistírny odpadních vod je navržena plocha Z9

Množství odpadních vod:


uvedeno v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A
EL. PŘÍKONU

Ochranná pásma:
ochranné pásmo kanalizačních sběračů:


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



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



u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

C) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:
Základní charakteristika:
Řešeným územím procházejí nadřazené trasy nadzemních vedení VVN 110 kV.
Území k.ú. Bochoř je zásobováno elektrickou energií z rozvodny TS 110/22 kV Prosenice
z nadzemního vedení s napětím 22 kV. Obec je napájena dvěma odbočkami přicházejícími z jihu.
Odbočka k místní části Včelíny je zakončena sloupovou trafostanicí, odbočka pro obec je zakončena
kabelosvodem, ze kterého je vyvedeno podzemní vedení vn procházející obcí a které je zapojeno
do systému města Přerova. Z tohoto vedení jsou připojeny čtyři zděné trafostanice.
V areálu bývalého letiště jsou v provozu dvě sloupové trafostanice.
Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů.
Zdůvodnění:


zásobování el. energií je stabilizované, stávající systém zůstane zachován



byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení VN



pro zajištění potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti
je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. trafostanice
doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí



zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny do stávajícího systému sítě NN v rámci
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury


pro přeložku nadzemního vedení vn u navržených ploch dopravní infrastruktury je vymezen
koridor TK2 pro umístění přeložky nadzemního vedení VN, a to na základě podrobnější
dokumentace

Potřeba el. příkonu:


uvedena v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A
EL. PŘÍKONU
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tab. 19 Ochranná pásma
Ochranné pásmo [m]
pro vedení realizovaná:

Druh zařízení

*do
31.12.1994

**od
1.1.1995

***od
1.1.2001

10

7

7

-

-

2

Nadzemní vedení
napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:


bez izolace



s izolací základní



závěsná kabelová vedení

-

-

1

napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně

15

12

12

napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně

20

15

15

napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně

25

20

20

30

30

napětí nad 400 kV
Podzemní vedení
napětí do 110 kV včetně

1

1

1

napětí nad 110 kV

-

1

3

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého
napětí
stožárové

10

7

7

kompaktní a zděné

30

20

2

vestavěné

30

20

1

* podle vládního nařízení č. 80/1957
** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění
*** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění
D) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM:
Základní charakteristika:
Obec Bochoř je zásobována zemním plynem z odbočky VTL plynovodu zakončeného VTL regulační
stanici. V řešeném území je dále vybudovaná VTL regulační stanice pro obec Lověšice, ze které
je přiveden do obce Lověšice STL plynovod. Na STL rozvod v Bochoři je napojena obec Věžky.
Vlastní rozvodná síť obce Bochoř je provedena v systému středotlak.
Na hranici k.ú. s obcí Lověšice se nachází stanice katodové ochrany s ochranným pásmem 100 m.
VVTL plynovody
Řešeným územím neprocházejí trasy VVTL plynovodů.
VTL plynovody
Řešeným územím prochází trasa VTL plynovodu Holešov – Přerov, a to v severní části řešeného
území, ze kterého jsou vybudovány VTL plynovodní přípojky (pro Bochoř, Lověšice, Přerov).
STL plynovody
STL plynovod přivádí zemní plyn z VTL regulační stanice do zastavěného území, kde ho i rozvádí.
Na STL plynovod Bochoře je napojena obec Věžky.
NTL plynovody
NTL plynovod není vybudován.
Zdůvodnění:


zásobování plynem je stabilizované, stávající systém zůstane zachován



dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice
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zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající STL plynovod v rámci
stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury



pro přeložku VTL plynovodu u navržených ploch dopravní infrastruktury je vymezen koridor TK1,
a to na základě podrobnější dokumentace

Potřeba plynu:


uvedena v kap. H). POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A
EL. PŘÍKONU

tab. 20 Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů
Druh plynového zařízení

ochranné pásmo [m]

plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu)

1

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu)

4

technologické objekty

4

tab. 21 Bezpečnostní pásma plynovodů
Druh plynového zařízení
VTL plynovody

bezpečnostní pásmo [m]

nad DN 250

40

VTL plynovody

do DN 250 včetně

20

VTL plynovody

do DN 100 včetně

15

VTL regulační stanice

10

u nových VTL plynovodů nad DN 100 do DN 300 včetně

20

u nových VTL plynovodů nad DN 300 do DN 500 včetně

30

E) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Základní charakteristika:
V obci Bochoř se používá pro zásobování teplem převážně zemní plyn.
Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu, je používáno jako topné medium převážně:


pevné palivo



elektrická energie


topné oleje
Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány.
Zdůvodnění:


zásobování teplem v obci je stabilizováno, stávající systém zůstane zachován



lokálně lze využívat alternativních zdrojů

F) TELEKOMUNIKACE
Základní charakteristika:
Koncepce spojů a telekomunikací je v řešeném území stabilizována, stávající systém zůstane
zachován.
 pošta je v Bochoři, nevyžadují se územní nároky


obec je napojena na digitální telefonní ústřednu, MTS je provedena vedením v zemi,
je zde dostatečná rezerva pro pokrytí nových požadavků.

 .
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Zdůvodnění:


zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou napojeny na stávající systém v rámci veřejných
prostranství a ploch dopravní infrastruktury

ochranná pásma:
 ochranné pásmo telekomunikačního vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu
G) RADIOKOMUNIKACE
Základní charakteristika:
Nad k.ú Bochoř procházejí paprsky radioreléových tras veřejné komunikační sítě.
Zdůvodnění:


nejsou navrhovány nové trasy a zařízení

H) POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU:
Hodnoty jsou stanoveny pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit budou potřeby
stanoveny podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků.
Specifická potřeba vody:

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky
č.120/2011 Sb. je uvažována specifická potřeba vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d)
včetně vybavenosti a drobného podnikání
specifická potřeba vody:
120 l/ob.den
koeficient denní nerovnoměrnosti

1,5

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody.
potřeba el. příkonu:

Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi,
a to elektřinou a zemním plynem – obec je plynofikovaná. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat
o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče.
bytový odběr
0,85 kW/bj
nebytový odběr

0,35 kW/bj

potřeba plynu:
3

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m /h.
tab. 22 Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu, el. příkonu
Číslo

Rozdílný způsob
využití

Počet
bytových
jednotek

Počet
Potřeba vody
Množství
obyvatel
Qm
odpadních vod
(m3/d)
(m3/d)

Potřeba
plynu

Příkon el.
energie

(m3/h)

(kW)

Z1

bydlení

35

91

16,38

16,38

70

42

Z5

bydlení

32

83

14,98

14,98

64

38,4

Z8

bydlení

10

26

4,68

4,68

20

12

Z20

bydlení

2

5

0,94

0,94

4

2,4

P3

bydlení

8

21

3,74

3,74

16

9,6

Stávající zařízení pro zabezpečení dodávky výše uvedenými médii (vodojem, regulační stanice plynu,
trafostanice) jsou dostatečně kapacitní pro uvažovaný rozvoj v obci.
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I) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady je stabilizována a zůstane zachována. Odpad bude i nadále řešen
odvozem mimo řešené území.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stávající plochy jsou respektovány a byly vymezeny plochy smíšené obytné podporující variabilnost
území a tím i vznik dalšího občanského vybavení. Viz část I. ÚZEMÍ PLÁN kapitola D. 3. Občanské
vybavení

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Stávající plochy jsou respektovány. Jsou navrženy nové plochy veřejného prostranství pro obsluhu
navržených ploch.

L. 5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce
jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev.
Prvky určující koncepci rozvoje je územní systém ekologické stability, který je koncepčně řešen
na lokální úrovni koordinací ÚSES vymezeného v platném územním plánu, plánu společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy Bochoř, podkladů ÚSES UAP ORP Přerov a ÚSES vymezeného
v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje.
V krajině nejsou navrhovány žádné plochy s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou
infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a
je respektován v celém řešeném území.
Respektováno je pásmo 50 m od okraje lesa.
VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ
A)

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Vodní toky i svodnice jsou respektovány.
Vodní toky a plochy:
tab. 23 Vodní toky
Název toku

Správce toku

Svodnice

Povodí Moravy s.p.

bezejmenné vodní toky

správce se neurčuje

Nádrže
V řešeném území se nenachází vodní plochy - rybníky.
Zdůvodnění:
V rámci řešení územního plánu nejsou navrženy nové vodní plochy.
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OCHRANNÁ PÁSMA:
vodní toky
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku,
a to:


u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

B) PLOCHY PŘÍRODNÍ
V řešeném území jsou jako plochy přírodní vymezeny plochy biocenter. Nadregionální a regionální
ÚSES je v řešeném území zastoupen nadregionálním biocentrem v jihozápadní části katastru.
Vymezené plochy biocenter jsou převážně nefunkční navrženy k založení.
C) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Plochy zemědělské jsou návrhem územního plánu územně
redukovány návrhem zastavitelných ploch, které jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území
a v severní části katastru obce. V krajině jsou na úkor ploch zemědělských navrženy plochy pro
realizaci územního systému ekologické stability. Jedná se o plochy s navrženou změnou v krajině
(plochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území – přírodní.
Návrh ploch zemědělských např. rekultivací, není navržen.
D) PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní jsou v území stabilizované. V územním plánu není navrženo rozšíření těchto ploch.
E) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ
Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, postagrární lada, podmáčené plochy, dále plochy
extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné
minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů
a dřevin rostoucích mimo les.
V územním plánu je navrženo rozšíření ploch smíšených nezastavěného území – přírodních formou
realizace územního systému ekologické stability.
F) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy
v území. Jedná se o plochy luk, zahrad a sadů, případně o plochy orné půdy. Charakteristickým
znakem je polyfunkčnost využívání, (hospodaření, protierozní, estetická a ekologická funkce).
V územním plánu není navrženo rozšíření těchto ploch.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability v řešeném území koncepčně vychází z nadřazené územně
plánovací dokumentace (ZUR Olomouckého kraje po 1. aktualizaci). Na lokální úrovni byly
koordinovány dokumentace, které řešily ÚSES, a to ÚSES vymezený v platném územním plánu, plán
společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Bochoř a podklady ÚSES UAP ORP Přerov. Popis
úprav a princip koordinace skladebných částí ÚSES, a to včetně interakčních prvků je uveden na konci
kapitoly.
Konkrétní popis a cílový stav skladebných částí, včetně interakčních prvků, je uvedena v generelu
ÚSES. Tato dokumentace byla zpracován jako prvotní oborová dokumentace ÚSES v k.ú. Bochoř a je
k dispozici u orgánu ochrany přírody Magistrátu Města Přerova.
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Koncepce vymezení ÚSES
Vymezenými skladebnými částmi jsou reprezentována převážně mezofilní, až mezofilně nitrofilní
stanoviště normální až zamokřené hydrické řady. V jihozápadní části katastru jsou skladebné části
vymezeny na lesní půdě, jedná se o existující a funkční biocentra a biokoridory. V zemědělské krajině
jsou skladebné části navrženy na orné půdě k založení, vymezeny jsou podíl polních svodnic. případně
přirozených hranic v území. Územní plán především upřesnil vymezení skladebných částí nad mapou
katastru nemovitosti a koordinoval jejich vymezení s dalšími návrhy na změnu využití území. Úpravy
a případné dílčí změny v trasování jsou uvedeny na konci kapitoly.
Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability
Regionální skladebné části ÚSES nejsou v řešeném území zastoupeny.
Prvky nadregionálního ÚSES jsou na území zastoupeny v jihozápadní části katastru obce, a to částí
nadregionálního biocentra NRBC 104 – Chropyňský luh.
NRBC 104 Chropyňský luh - na katastr obce zasahuje část nadregionálního biocentra v jihozápadní
části. Jedná se o kompaktní lesní porost měkkého luhu řeky Moravy. Biocentrum je existující
a funkční.
Místní (lokální) územní systém ekologické stability
Při vymezování lokálního ÚSES byly respektovány podklady z ÚAP a byla převzata koncepce
z předchozí ÚPD. Návaznost systému na okolní obce byla řešena. Provedena byla koordinace
skladebných částí ÚSES v území s připravovanou realizací dálnice D1 a regionálního logistického
centra.
Respektovány byly navazující body skladebných částí ÚSES na sousední katastry obcí.
tab. 24 Vymezené skladebné části - biocentra

označení

výměr
a (ha)

funkčnost

popis současného stavu

návrh, doporučení

LBC 1

15,6

lokální
biocentrum
existující,
funkční

Existující
lesní
porosty
Bochořského lesa. Biocentrum
vymezeno
v jižní
části
katastru.

zachovat stávající využívání

LBC 2

34,9

lokální
biocentrum
existující,
funkční

Existující
lesní
porosty
Bochořského lesa. Biocentrum
vymezeno
v jižní
části
katastru.

zachovat stávající využívání

LBC 3

33,1

lokální
biocentrum
existující,
funkční

Existující
lesní
porosty
Bochořského lesa. Biocentrum
vymezeno v jihozápadní části
katastru v návaznotsi na areál
bývalého letiště.

zachovat stávající využívání

LBC 4

3,8

lokální
biocentrum
neexistující,
nefunkční

Biocentrum
vymezeno
severozápadně
od
zastavěného území obce.
V současnosti se jedná o
plochu orné půdy, intenzivně
zemědělsky
obhospodařovanou, ve střední
části je stávající účelová
komunikace
s doprovodnou
zelení.
Biocentrum
je
navrženo
k založení
jako
plocha přírodní.

Založit na orné půdě. Preferovat
lesnický způsob výsadby s cílovým
porostem lesního charakteru,
s odpovídající skladbou dřevin dle
příslušných stanovištních
podmínek. Alternativně možnost
využití přípravy území formou
zatravnění a následné řízené
sukcese dřevin.

LBC 5

2,5

lokální
biocentrum
existující,
funkční

Existující
lesní
porosty
Bochořského lesa. Biocentrum
vymezeno v jihozápadní části
katastru v návaznotsi na areál
bývalého letiště.

Zachovat stávající využívání

LBC 6

3,4

lokální
biocentrum

Biocentrum
severovýchodně

Založit na orné půdě. Preferovat
lesnický způsob výsadby s cílovým
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vymezeno
od

označení

výměr
a (ha)

funkčnost

popis současného stavu

návrh, doporučení

neexistující,
nefunkční

zastavěného území obce.
V současnosti se jedná o
plochu orné půdy, intenzivně
zemědělsky
obhospodařovanou.
Biocentrum
je
navrženo
k založení
jako
plocha
přírodní.
Navazuje
na
návrhové plochy pro regionální
logistické centrum.

porostem lesního charakteru,
s odpovídající skladbou dřevin dle
příslušných stanovištních
podmínek. Alternativně možnost
využití přípravy území formou
zatravnění a následné řízené
sukcese dřevin.

tab. 25 Vymezené skladebné části - biokoridory

označení

funkčnost

popis současného stavu

doporučení

LBK1

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezen
v jihozápadní části katastru
obce. Území je využito jako orná
půda. Biokoridor respektuje
prostorové
vymezení
dle
zpracovaných KPÚ pro k.ú.
Bochoř.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin
podle
stanovištních
podmínek.

LBK 2

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezen
v jihozápadní části katastru
obce podél drobného vodního
toku. Území je využito jako orná
půda. Biokoridor respektuje
prostorové
vymezení
dle
zpracovaných KPÚ pro k.ú.
Bochoř.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin
podle
stanovištních
podmínek.
Podél vodního toku doplnit
doprovodné dřevinné břehové
porosty.

LBK 3

existující, funkční
lokální biokoridor

Lokální biokoridor v jihozápadní
části katastru obce na lesní
půdě v prostoru Bochořského
lesa.

Zachovat stávající využívání

LBK 4

existující, funkční
lokální biokoridor

Lokální biokoridor v jihozápadní
části katastru obce na lesní
půdě v prostoru Bochořského
lesa.

Zachovat stávající využívání

LBK 5

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezený
severozápadně od zastavěného
území obce. Orná půda.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin podle stanovištních
podmínek. Zohlednit izolační
funkci biokoridoru vzhledem k
areálu bývalého letiště.

LBK 6

částečně
existující, funkční
lokální biokoridor

Lokální biokoridor vymezen
podél svodnice v jižní části.
Vymezen
na
orné
půdě.
V severní části u osady Včelín,
již
částečně
realizován.
Biokoridor respektuje prostorové
vymezení dle zpracovaných
KPÚ pro k.ú. Bochoř.

Neexistující jižní část založit na
orné půdě, výsadba dřevin podle
stanovištních podmínek.

Biokoridor
vymezený
podél
jihozápadní
hranice
zastavěného území, biokoridor
respektuje prostorové vymezení
dle zpracovaných KPÚ pro k.ú.
Bochoř. Upravený malý vodní
tok
s fragmenty
břehového
porostu, orná půda.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin podle stanovištních
podmínek. Podél vodního toku
doplnit doprovodné dřevinné
břehové porosty. V jižní části
zohlednit při výsadbě a volbě
dřevin i izolační funkci biokoridoru
- vzhledem poloze obce a
železniční trati s navrhovanou
dopravní plochou.

LBK 7

existující,
částečně funkční
lokální biokoridor

63

Podél vodního toku doplnit
doprovodné dřevinné břehové
porosty.

označení

funkčnost

popis současného stavu

doporučení

LBK 8

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezený
severně od zastavěného území
obce.

Lokální
biokoridor
vymezený
severně od zastavěného území
obce. Založit na orné půdě,
výsadba dřevin podle místních
stanovištních podmínek.

LBK 9

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezený v
severní části katastru obce.
Orná půda.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin podle stanovištních
podmínek. Nutná koordinace
polohy s připravovanou trasou
dálnice D 1.

LBK 10

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezený ve
východní části katastru obce.
Orná půda.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin podle stanovištních
podmínek. Nutná koordinace
polohy s připravovanou trasou
dálnice D 1.

LBK 11

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezený v
severovýchodní části katastru
obce. Orná půda.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin podle stanovištních
podmínek. Nutná koordinace
polohy s připravovanou trasou
dálnice D 1.

LBK 12

neexistující,
nefunkční lokální
biokoridor

Lokální biokoridor vymezený v
severní části katastru obce.
Orná půda.

Založit na orné půdě, výsadba
dřevin podle stanovištních
podmínek.

LBK 13

existující, funkční
lokální biokoridor

Lokální biokoridor v jižní části
katastru obce na lesní půdě
v prostoru Bochořského lesa a
podél přítoku potoka Svodnice.

Zachovat stávající využívání.

INTERAKČNÍ PRVKY
Jsou navrženy k realizaci liniové interakční prvky IP 1 až IP4 a IP 6 až IP11. Interakční prvek IP 5 a IP
12 je existující, funkční.
tab. 26 Interakční prvky
Interakční
prvek

Charakteristika: stav/návrh

IP 1

Orná půda-výsadba krajinotvorného prvku dřevinné vegetace se stromovým, případně keřovým
patrem podél stávající polní cesty.

IP 2

Orná půda-výsadba pásu ovocných dřevin jako doprovodné zeleně polní cesty. Součástí je
existující lokalita travinobylinné vegetace v návaznosti křížek v poli u cesty.

IP 3

Založení krajinotvorného prvku ovocných dřevin podél účelové komunikace jižně od obce.

IP 4

Založení krajinotvorného prvku ovocných dřevin podél účelové komunikace jižně od obce.

IP 5

Stávající vodní tok s břehovými porosty v jihozápadní části obce.

IP 6

Založení krajinotvorného prvku (např. ovocných dřevin) podél účelové komunikace v
jihozápadní části katastru.

IP 7

Založení krajinotvorného prvku (např. ovocných dřevin) podél účelové komunikace v
jihozápadní části katastru.

IP 8

Založení krajinotvorného prvku ovocných dřevin podél účelové komunikace v jižní části
katastru.

IP 9

Orná půda - založení pásu dřevin se stromovým a keřovým patrem z autochtonních druhů v
rámci bloku orné půdy v jihovýchodní části katastru. Vymezeno dle parcelace KPU podél polní
cesty.

IP 10

Založení krajinotvorného prvku ovocných dřevin podél účelové komunikace jižně od obce.
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Interakční
prvek

Charakteristika: stav/návrh

IP 11

Založení krajinotvorného prvku ovocných dřevin podél účelové komunikace jižně až
jihozápadně obce.

IP 12

Stávající doprovodná zeleň a vodní tok podél účelové polní cesty na východě katastru.

IP 13

Založení krajinotvorného prvku ovocných dřevin podél účelové komunikace jižně od obce

IP 14

Stávající doprovodná zeleň podél účelové polní cesty mezi Bochoří a místní částí Včelín.

Zdůvodnění přijatého řešení
Územní systém ekologické stability je vymezen v krajině (především na zemědělské půdě mimo
rozvojové lokality. Skladebné části ÚSES jsou převážně nefunkční, neexistující navrženy k založení.
Oproti koncepci ÚSES vymezené v platném územním plánu a plánu společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy Bochoř byly provedeny některé úpravy v trasování biokoridorů, případně lokalizaci
biocenter. Úpravy se týkají územního systému ekologické stability lokálního významu. Nadregionální
ÚSES je plně respektován.
Navržené úpravy ÚSES nad rámec oborové dokumentace:


biokoridor LBK 5 – v platném územním plánu byla trasa biokoridoru přimknuta
k zastavitelnému území obce a využívala navrženého ohrázování, které bylo vymezeno
v platném územním plánu. Takto navržená koncepce protierozní ochrany obce, která byla
navržena po povodních r. 1997 a na jejíž vymezené hráze byl navržený ÚSES fixován byla
překonána. Z tohoto důvodu je trasa biokoridoru vymezena západněji a je fixována
na východní hranici areálu bývalého letiště Přerov. Odsunutím biokoridoru nedojde
k nevhodnému členění zemědělských ploch mezi areálem bývalého letiště a navrhovanou
hranicí zastavitelného území.



biokoridor LBK 10 byl oproti v oborové dokumentaci a dokumentaci ÚAP ORP Přerov vymezen
cca o 200 m východněji. Tato úprava trasování lokálního biokoridoru navrhuje posun
biokoridoru k souběhu s navrhovanou přeložkou silnice II. třídy (Lověšice –Bochoř).
Důvodem odsunu původní trasy biokoridoru tak, jak byl navržen v platném územním plánu
je dále i překonání navržené koncepce protierozní ochrany obce, která byla navržena
po povodních r. 1997 a na jejíž vymezené hráze byl navržený ÚSES fixován. Po konzultaci
se zástupci obce a po prověření aktuálního návrhu koncepce protierozní ochrany v povodí
Bečvy je již tato koncepce překonána a mimo katastr obce byly provedeny taková opatření,
případně změny ve využití území, která již nevyžadují kompletní ohrázování obce tak, jak bylo
navrženo v platném ÚP. Obec má záměr využít rozvojový potenciál právě na severozápadě
zastavěného území. Odsunem biokoridoru východně od obce tak v budoucnu nebude
zakládáno na potenciální problém střetu případných zastavitelných ploch, které by mohly být
ve výhledu uvažovány v návaznosti na zastavěné území. Odsun až na hranici zastavitelných
ploch územní plán navrhuje i z důvodu nedělení zemědělské půdy (pro příznivější
obhospodařovatelnost zemědělských ploch a izolační funkci navrhovaného biokoridoru a jako
pohledové odclonění nových ploch zastavitelného území a dálnice).



úprava trasy LBK 11 na severovýchodě katastru. V původním vymezení dle platného
územního plánu a ÚAP ORP Přerov kopíruje biokoridor trasu navrhované dálnice. Úpravou
trasy, jejím napřímením k severovýchodu tak bude minimalizován dopad do ploch ZPF
a funkce biokoridoru jako zelené clony mezi trasou dálnice a zastavěným územím obce bude
zachován. Po realizaci biokoridoru tak bude vytvořen přirozený přechodový krajinný prvek
vzhledem k obci.

PROSTUPNOST KRAJINY
Územní plán vymezuje plochy pro síť hlavních účelových komunikací, zajišťujících prostupnost krajiny.
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PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Územní plán nevymezuje plochy pro umístění protierozních opatření (např. zatravňovací pásy
a odvodňovací průlehy…). Územní plán vymezuje plochy ÚSES, které vytváří podmínky pro ochranu
půdy před erozí. Umístění protierozních opatření je umožněno v rámci podmínek pro plochy
s rozdílným způsobem využití.


vymezení konkrétních protierozních opatření není navrženo



nejsou problémy s extravilánovými vodami

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Do řešeného území zasahuje záplavové území Q100 vodního toku Bečva, který neprotéká řešeným
územím. Stanovené záplavové území Bečvy zasahuje v obci pouze jeden rodinný dům
v severovýchodní části zastavěného území, a to v okrajové části záplavy. Místní část Včelíny
se nachází rovněž v okrajové části záplavového území. Vodní tok protékající řešeným územím –
Svodnice – nemá stanoveno záplavové území.
Původně navržené ohrázování celé obce (dle zpracovaných KPÚ) bylo přehodnoceno – dle informací
z obecního úřadu nejsou protipovodňová opatření již potřeba, a to z důvodu realizace úprav kolem
vodního toku Bečva. Koncepce protipovodňové ochrany vychází i z nadřazené dokumentace – ZUR
Olomouckého kraje.
Nejsou navrhovány žádná protipovodňová opatření.

REKREACE
Stávající plochy jsou stabilizované a respektované, nově nejsou navrženy žádné další plochy.
Vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území
a tím i rozvoj rekreace. Plochy smíšené obytné připouští i stavby pro rodinnou rekreaci.
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Na katastru se nenachází ložiska nerostných surovin nebo chráněná ložisková území. Plochy těžby
nejsou vymezeny.

L. 6. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je
vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
Jednotlivé plochy byly prověřeny na základě funkčního využití území a celkové urbanistické koncepce.
Dále byly vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb.). Ty byly
rozšířeny pro lepší vypovídací hodnotu o plochy s rozdílným způsobem využití dle metodiky MINIS.
Jako plochy nad rámec byly vymezeny plocha účelové komunikace – DU a plocha výroby a skladování
se specifickým využitím – VX. Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny viz. návrh F.2. Podmínky
využití území. Zařazení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z charakteru využívání
daných míst.
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V plochách přírodních, lesních, vodních, zemědělských a smíšených nezastavěného území je dle
charakteru plochy částečně vyloučeno umisťování některých staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v v § 18 odst.5 stavebního zákona.
VYMEZENÍ A POPIS POUŽITÝCH POJMŮ:
Hlavní využití – popis základní funkce, pro kterou je funkční plocha vymezena
Přípustné využití – popis možného funkčního využití, které v dané funkční ploše není dominantní
Podmínečně přípustné využití – funkční využití, které musí respektovat především hygienická
kritéria ve vztahu k hlavnímu a přípustnému využití téže funkční plochy a k okolním funkčním plochám
Nepřípustné využití – vymezení funkčního využití, které v dané funkční ploše nelze dovolit
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu –
stanovení podmínek prostorového řešení stavebních objektů
související - vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, jevy
sídelní zeleň – soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody
uvnitř sídla
veřejná zeleň – různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti
vyhražená zeleň – zeleň omezeně přístupná nebo nepřístupná veřejnosti (zeleň v okolí
administrativních budov, hřbitova, školy, domu s pečovatelskou službou, lázeňského zařízení,
skladových areálů, logistických provozů, parkovišť, u soukromých budov).
drobná výroba – vytváření hmotných statků, které svým provozem nenarušuje užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru.
drobná architektura – objekty do 6 m² zastavěné plochy podporující identitu místa (například: kříže,
pomníky, pamětní desky, kapličky, zvoničky,…)
zahrádkářská chata - stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně
110 m³ a zastavěnou plochou maximálně 25 m² včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může
být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví (viz. § 2, pís. i) vyhl.č. 279/1997 Sb)
lehký průmysl - výrobní činnost, která používá částečně zpracovaný materiál pro výrobu spotřebních
předmětů (například: výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů,
potravin, papírenských a polygrafických předmětů, …)
výrobní služby – výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků
nevýrobní služby – výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků
drobná občanská vybavenost – jsou stavby do 6 m² zastavěné plochy, zařízení a pozemky sloužící
například pro kulturu, tělovýchovu a sport, maloobchod, veřejné stravování, …
výšková hladina zástavby – prostorová regulace, která je určena max. možným počtem podlaží
jednotlivých staveb v území
hygienická zařízení (sanitární zařízení) – umývárny, sprchy, záchody, kabiny pro osobní hygienu,
přebalovaní kabiny.
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L. 7. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Vymezené plochy veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury vyplývají z návrhu, který je
nezbytný pro zajištění obsluhy zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestaveb – stavby
jsou umístěné mimo veřejná prostranství včetně veřejných prostranstvích, jejichž pozemky nejsou ve
vlastnictví obce, a plochy dopravní infrastruktury z důvodu technického řešení, které bylo zpracováno
v podrobnějších projektových dokumentacích (Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov,
Dopravoprojekt Brno, Bochoř – kanalizace a ČOV, INEXprojekt Kroměříž).
Plochy dopravní infrastruktury jsou nezbytné pro zajištění obsluhy řešeného území dopravní
infrastrukturou. Vymezené plochy byly vyhodnoceny pro obsluhu jako nejvhodnější. Jako veřejně
prospěšné opatření byly vymezeny územní systémy ekologické stability. Stavby pro opatření a zajištění
obrany a bezpečnosti státu nebyly vymezeny. Taktéž jako asanace nebyly vymezeny žádné plochy.
Podrobněji viz kapitola B. 1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání G) Požadavky na veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Vymezené veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření je znázorněno v grafické části I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací. Jsou vymezeny jen ty parcely, které nejsou ve vlastnictví obce. A zároveň
i ty parcely, kde je již veřejné prostranství zrealizované, ale nepatří obci.
Jako plochy vymezené pro veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny plochy prvků ÚSES. Nejsou
vymezovány plochy, které jsou již ve vlastnictví obce (LBK1, LBK5, LBK6, LBK7 a BK3/53, BK9/54
a BK10/54 dle gen.).

L. 8. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelní čísla pozemků, název katastru a případně další
údaje podle §5 odst.1 katastrálního zákona
Plochy veřejných prostranství jsou nezbytné pro zajištění obsluhy řešeného území dopravní
a technickou infrastrukturou. Vymezené plochy byly vyhodnoceny pro obsluhu jako nejvhodnější. Jako
veřejně prospěšná opatření nebyly vymezeny žádné plochy. Podrobněji viz kapitola B. 1.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření a asanace
PP1 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochy změn) SV Z1. Dále doplňuje prostupnost
území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů
pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP2 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) SV Z5. Dále doplňuje prostupnost
území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí dle § 25 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., platí, že: „Vzdálenost průčelí
budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní
komunikace“, z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí.
Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP3 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) SV Z5. Dále doplňuje prostupnost
území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí dle § 25 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., platí, že: „Vzdálenost průčelí
budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní
komunikace“, z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí.
Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP4 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) SV Z5. Dále doplňuje prostupnost
území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů
pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.
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PP5 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) SV Z8. Dále doplňuje prostupnost
území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů
pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP6 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) VX P1. Dále doplňuje prostupnost
území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí dle § 25 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., platí, že: „Vzdálenost průčelí
budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní
komunikace“, z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí.
Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP7 - navržena jako legalizace stavu a pro možné rozšíření a zvýšení komfortu komunikace. Dále doplňuje
prostupnost území. Je navrženo v šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je
i pozemní komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových
předpisů pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP8 - navržena jako legalizace stavu a pro možné rozšíření a zvýšení komfortu komunikace. Dále doplňuje
prostupnost území. Je navrženo v šíři 8 m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je
i pozemní komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových
předpisů pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP9 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality (plochu změny) SV P3. Dále doplňuje prostupnost
území. Je navrženo v šíři 8 m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů
pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8 m.

PP10 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP11 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP12 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.
PP13 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP14 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP15 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP16 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP17 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP18 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP19 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

PP20 - navržena jako legalizace stavu. Tato plocha není ve vlastnictví obce, ale má zde vedené inženýrské sítě
a o tuto plochu se stará.

L. 9. Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50
odst. 6 stavebního zákona
Nejsou v územním plánu stanovena, protože nevyplynula potřeba.
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L. 10.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv
a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření
Je vymezeno 6 územních rezerv a to pro plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, veřejná
prostranství a plochu vodní dopravy. Rezervy pro plochy smíšené obytné jsou vymezeny dle předchozí
ÚPD. Rezerva pro plochu výroby a skladování je vymezena dle studie I. Veřejné logistické centrum
Přerov včetně terminálu kontejnerové dopravy, II. Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity v rámci
rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (R06). Rezerva pro vodní dopravu je vymezena na
západním okraji řešeného území. Průplavní spojení Dunaj - Odra – Labe je chráněno ve smyslu
usnesení Vlády České republiky č.368 ze dne 24.5.2010 a ZÚR Olomouckého kraje. Tyto rezervy jsou
vymezeny dle právního stavu po aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

L. 11.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů ve kterých
je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Nejsou vymezeny oblasti podmíněné zpracováním územní studie.

L. 12.
Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou v územním plánu stanoveny.

M. Vyhodnocení účelného
území
a
vyhodnocení
zastavitelných ploch

využití zastavěného
potřeby
vymezení

VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ
tab. 27 Prognóza obyvatelstva Olomouckého kraje do r. 2025
2001

2005

2010

2015

2020

2025

642 664

641 250

636 925

Absolutní počet obyvatel
Olomoucký kraj

642783

639161

641681

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s.

tab. 28 Vývoj počtu obyvatelstva v obci Bochoř

Bochoř

1991

2001

2005

2007

2009

2012

881

932

1007

1024

1008

1214

Dle prognózy bude počet obyvatel v Olomouckém kraji stagnovat nebo spíše mírně klesat, v Bochoři,
ale počet obyvatel roste a to díky dobré dostupnosti Přerova. Pro výpočet potřeby bytů do r. 2025
budeme uvažovat počet obyvatel 1244 a počet trvale obydlených bytů 357 (dle sčítání r. 2001).
Potřeba nových bytů do r. cca 2025:
počet obyvatel:

1244
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trv. obydl. byty:

357

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst
počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů
(asanace):
Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:


počet domácností se bude zvyšovat



nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců



předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,3%



míra soužití zůstane na stejné úrovni

Dle této prognózy by bylo v Bochoři potřeba bytů:


obložnost



potřeba bytů pro 1244 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:
1244 : 2,6 = 478,5

1)

2,6 osob/byt
431 bytů

10% z 478,5 je 48
478,5 – 48 = 431


disponibilní počet bytů v r. 2025 (odečten odpad ve výši 12*0.003*357)
344 bytů
12*0.003*357 – 12 = počet let (2013 – 2025), 0,852 = % odpadu, 357= trv. obydl. byty



cca do r. 2025 je potřeba
431 – 344 = 87

87 bytů

pro období do r. 2025 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 87 nových bytů
celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2025 cca 518 (431 + 87)


nárůst počtu bytů o:
25%
87 : 344 = 0,25 = 25%

V případě, že budeme uvažovat (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech
100%:
tab. 29 Počet bytů v rodinných domech
počet bytů

průměrná velikost parcely*

87

800 m

2

cca potřebná plocha (ha)
7

* včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků


celková potřebná plocha:
7 ha + 20% (1,4 ha) = 8,4 ha
20% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura,
ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň…) – vyplývá z vyššího zastoupení smíšených ploch

1)

Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost)
pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj
MMR).

Lze předpokládat snižování obložnosti bytů v řešeném území až na průměrnou hodnotu cca 2,6 (k roku 2025).
Navržená hodnota 2,6 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů.
Nižší hodnota navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování standardu bydlení.
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v rámci ÚP Bochoř jsou navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné) o celkové výměře cca
7,2 ha
POTŘEBA NOVÝCH PLOCH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
tab. 30 Bilance navržených ploch občanského vybavení v obci Bochoř
návrh
celkem
(ha)

z toho plochy
přestavby
(ha)

z toho plochy
s konkrétním
záměrem (ha)

z toho nabídka
pro potenciální
investory (ha)

Veřejná infrastruktura – OV

0,009

0,009

0,009

-

Tělovýchovná a sportovní zařízení –
OS

0,44

0,44

0,44

-

celkem

0,449

0,449

0,449

-

Typ plochy

Z uvedené tabulky vyplývá, že většina navržených ploch reaguje na konkrétní záměry investorů. Obec
má dostačující občanské vybavení. Dále může, dle potřeby, vznikat v plochách smíšených obytných
které ho připouští.
POTŘEBA NOVÝCH PLOCH VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
tab. 31 Bilance navržených výrobních ploch v obci Bochoř
Typ plochy

návrh
celkem
(ha)

z toho plochy
přestavby
(ha)

z toho plochy
s konkrétním
záměrem (ha)

z toho nabídka
pro potenciální
investory (ha)

Lehký průmysl – VL

14,02

-

-

14,02

Výroba a skladování se specifickým
využitím – VX

0,64

0,64

-

0,64

celkem

14,66

0,64

-

14,66

Z uvedené tabulky vyplývá, že plochy jsou navrženy pro potenciální investory o rozsahu cca 15 ha
(z toho většina pro lehký průmysl). Tyto plochy jsou převzaty z územní studie. Lehký průmysl není
v současnosti v obci zastoupen, což může do budoucna přispět k rozvoji pracovních příležitostí
a ke snížení nezaměstnanosti.
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