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TEXTOVÁ ČÁST   (ODŮVODNĚNÍ) 
 
I. POSTUP ZPRACOVÁNÍ  ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 
ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo svým usnesením ze dne 24. června 2004 č. 
UZ/23/41/2004, v souladu s ust. § 17 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů, o pořízení nového Územního 
plánu velkého územního celku Olomouckého kraje.  
 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, který vykonával a plnil 
funkci pořizovatele Územního plánu velkého územního celku Olomouckého kraje (dále jen 
ÚP VÚC OK), zahájil pořizování dokumentace přípravnými pracemi v 2. polovině roku 
2004 shromážděním dostupných podkladů a informací o stavu území, o záměrech jeho 
využití, vyhodnocením těchto podkladů a informací. 

Základními podklady pro vypracování ÚP VÚC OK byly schválené územně plánovací 
dokumentace: 

ÚP VÚC Olomoucké aglomerace, schválený usnesením vlády ČR č. 422 ze 
dne 16. 7. 1997, jehož závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 
16.7. 1997, uveřejněným ve Sb. zákonů pod č. 212/1997 Sb., a 1. změna ÚP 
VÚC OA, která byla schválena zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
28. 11. 2002, 

ÚP VÚC Jeseníky, schválený usnesením vlády ČR č. 613 ze dne 2. 11. 1994, 
jehož závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 233/1994 Sb. a  1. 
změna ÚP VÚC Jeseníky, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 
1042 ze dne  30. 10. 2002 a která byla vyhlášena sdělením Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 490/2002; 

Územně technické podklady pro území Olomouckého kraje, zpracované 
Institutem pro regionální rozvoj s.r.o. Brno v roce 2003, které byly 
aktualizovány v roce 2004;  

 
Nad rámec právních předpisů byly obeslány výzvou k podání podnětů pro tvorbu zadání 
všechny dotčené orgány státní správy, obce a další významné subjekty. Celkem bylo 
podáno 134 podnětů, které byly vyhodnoceny a ke kterým byla postupně svolána ústní 
projednání. Na základě takto vyhodnocených podnětů bylo vygenerováno celkem 208 
problémů, které jsou dokumentovány v problémovém výkrese Zadání. 

 
ZADÁNÍ 
Na základě přípravných prací a zpracovaných ÚTP pro území Olomouckého kraje 
pořizovatel zpracoval Zadání, ve kterém stanovil hlavní cíle a požadavky pro zpracování 
Územního plánu velkého územního celku Olomouckého kraje. 
Návrh Zadání územního plánu velkého územního celku Olomouckého kraje byl zpracován 
v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 stavebního zákona a vyhláškou MMR č. 135/2001 
Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění 
vyhlášky č. 570/2002 Sb., v rozsahu přílohy č. 1. 

Zadání pořizovatel projednal v souladu s ust. § 20 stavebního zákona. Veřejné projednání 
se uskutečnilo dne 19. září 2005 v budově RCO Olomouc. K veřejnému nahlédnutí byl 
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návrh Zadání vystaven od 29. srpna do 30. září 2005 na KÚOK, odboru strategického 
rozvoje kraje a na všech obcích s rozšířenou působností. 

Na základě vyhodnocení projednání byl návrh Zadání ÚP VÚC Olomouckého kraje 
upraven a předložen dotčeným orgánům státní správy (které v procesu projednávání 
uplatnily stanovisko – celkem 22) k dohodnutí. 

Návrh Zadání byl projednán ve Výboru pro strategický rozvoj a vnější vztahy 
(14. 11. 2005) a rovněž byly informovány komise rady – dopravní (22. 11. 2005) a 
životního prostředí (11. 11. 2005) 

S nadřízeným orgánem územního plánování, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, byl 
návrh Zadání ÚP VÚC Olomouckého kraje projednán dne 23. listopadu 2005 v Praze. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Zadání Územního plánu velkého 
územního celku Olomouckého kraje dne 12. 12. 2005. 
 
ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE ZÚR OK 
Návrh ZÚR OK byl zpracován Ing. arch. Jaroslavem Haluzou, autorizovaným 
architektem,  Ostrava – Mariánské Hory, Hynaisova 3, s kolektivem spolupracovníků, který 
byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. Radou Olomouckého 
kraje dne 24. 11. 2005 – usnesení č. UZ/25/71/2005. 
Dokumentaci vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA) a posouzení vlivu na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast NATURA 2000 zpracoval Ecological Consulting, a.s., 
Olomouc.  
KONCEPT ŘEŠENÍ 
V souladu se schváleným zadáním byly zahájeny v r. 2005 práce na konceptu ÚP VÚC 
OK. Vzhledem k tomu, že se dne 14. 3. 2006 Parlament ČR usnesl na novém zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen nový stavební zákon), a 
ve druhé polovině roku 2006 byly dokončovány práce na souvisejících vyhláškách, bylo 
rozhodnuto rozpracovaný koncept ÚP VÚC OK dokončit tak, aby po obsahové stránce již 
odpovídal připravované legislativě. V této souvislosti došlo i ke změně názvu dokumentace 
na Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (jiná podrobnost zpracování i obsahová 
náplň dokumentace).  

V souladu s § 187 odst. 2 stavebního zákona byly převzaty do konceptu řešení bez věcné 
změny záměry ze schválených, dosud platných územních plánů (ÚP VÚC Jeseníky a ÚP 
VÚC Olomoucké aglomerace), vyhodnocené z hlediska jejich aktuálnosti a jejich 
nadmístního významu, 
Vzhledem k tomuto zákonnému ustanovení byla předmětem řešení a následného 
projednání již jen zbývající část dokumentace v rozsahu stanoveném zadáním.  
Jako součást konceptu bylo vypracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a 
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (NATURA 2000); 
předmětem tohoto vyhodnocení a posouzení byla celá dokumentace, tedy i záměry 
převzaté dle § 187 odst. 2 nového stavebního zákona. 

Koncept  ÚP VÚC OK, který splňoval již požadavky zákona č. 183/2006 Sb. na zásady 
územního rozvoje, vyhodnocení SEA zpracované dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., 
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast NATURA 2000 podle 
ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., byly vyloženy od 9. října do 13. listopadu 2006 
k veřejnému nahlédnutí (včetně dálkového přístupu) a projednány na veřejném ústním 
jednání dne 13. listopadu 2006. Výsledky tohoto projednání pak byly vyhodnocovány jak 
dle zákona č. 50/1976 Sb., tak i ve vztahu na ust. § 37 odst. 2 nového stavebního zákona.  
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K těmto dokumentům bylo podáno celkem 104 stanovisek, námitek a připomínek, které 
byly vyhodnoceny. Následně byla osobně projednána významnější stanoviska dotčených 
orgánů (Správa CHKO Jeseníky a Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a odbor dopravy a silničního 
hospodářství KÚOK) a uplatněné námitky s představiteli obcí (Kolšov, Malá Morava, 
Maletín, Stavenice, Olšany, Slatinice, Senice na Hané, Drahanovice, Bystrovany a 
Olomouc). Některé připomínky týkající se protipovodňových opatření byly vysvětleny na 
Řídící radě projektu Bečva, Teplice – suchý poldr a samostatně na Městském úřadě 
v Litovli. 

Koncept  ÚP VÚC OK, který splňoval již požadavky zákona č. 183/2006 Sb. na zásady 
územního rozvoje, byl přeložen do polského jazyka a projednán na jednání 
v Maršálkovském úřadě Opolského vojvodství v Opole ve dnech 24. – 25. 5. 2007 se 
sousedními polskými vojvodstvími: Opolským a Dolnoslezským. Jednání se zúčastnilo i 
vojvodství Slezské a byla všem vojvodstvím předána do polského jazyka přeložená 
dokumentace. 

 
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZÚR OK 
Poté, co ve Sbírce zákonů ČR dne 28. listopadu 2006 byly vyhlášeny prováděcí předpisy 
k novému stavebnímu zákonu, včetně vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, přistoupil pořizovatel – Odbor strategického rozvoje KÚOK  (dle ust. § 7 odst.1 
písm. a) nového stavebního zákona k úpravě zadání pro zpracování pořizované 
dokumentace formou Pokynů pro zpracování návrhu ZÚR OK. Při zpracování Pokynů 
vycházel z výsledků projednání konceptu řešení ÚP VÚC OK (koncept svým obsahem 
naplňoval požadavky stanovené novým stavebním zákonem na návrh ZÚR OK a na tuto 
skutečnost při jeho projednání byly upozorněny obce, dotčené orgány i ostatní subjekty) a 
postupoval tak, aby Pokyny vyhovovaly požadavkům nového stavebního zákona a 
citované vyhlášky. Vycházel  přitom: 

- z ust. § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, ve kterém je stanovena kompetence 
pro ZOK ke schválení Pokynů pro zpracování návrhu Zásad územního rozvoje OK, 

- z ust. § 187 odst. 6 nového stavebního zákona, ve kterém je stanoveno, že 
schválená zadání splňující požadavky tohoto zákona se považují za zadání ZÚR, 

- z ust. § 23 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 500/2006 Sb., kdy součástí odůvodnění 
ZÚR jsou údaje o splnění souladu se zadáním a výčet záměrů splňujících hledisko 
aktuálnosti a kriterií jejich nadmístního významu, převzatých bez věcné změny 
z platných územních plánů velkých územních celků do ZÚR, 

- ze skutečnosti, že byl zpracován a také projednán koncept řešení ÚP VÚC OK, 
- ze zprávy – Průběžné informace o postupu pořizování ÚP VÚC OK, kterou 

projednalo ZOK dne 13. 12. 2006 a ve které se stanoví úkol předložit ZOK v únoru 
2007 ke schválení Pokyny pro pořízení ZÚR OK, které nahradí současné zadání (v 
některých částech je detailnější).  

 
Pokyny pro zpracování návrhu ZÚR OK jsou koncipované tak, aby splňovaly nejen 
požadavky zadání, které nahrazují, ale aby odpovídaly i struktuře textové části ZÚR, 
vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jako podklad plně vyhovovaly požadavkům 
nového stavebního zákona. 

Pokyny pro zpracování ZÚR OK schválilo ZOK na svém zasedání dne 5. 3. 2007 pod 
č. UZ/16/45/2007. 
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NÁVRH ZÚR OK 
Na základě schválených Pokynů byly zahájeny práce na zpracování návrhu již Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti. ZÚR OK byly dokončeny v srpnu 2007.  

V souladu s § 187 odst. 2 stavebního zákona jsou do návrhu ZÚR OK bez věcné změny 
převzaty záměry ze schválených dosud platných územních plánů (ÚP VÚC Jeseníky a ÚP 
VÚC Olomoucké aglomerace) z hlediska jejich aktuálnosti a jejich nadmístního významu. 

Zbývající část dokumentace v rozsahu stanoveného zadáním (pokyny pro zpracování) 
byla předmětem řešení a také projednání na společném jednání s dotčenými orgány, 
sousedními kraji a MMR ve smyslu § 37 odst. 2 stavebního zákona.  

Společné jednání k návrhu ZÚR OK se konalo dne 15. 8. 2007 v kongresovém sále 
KÚOK, dokumentace návrhu byla vyložena od 13. srpna do 14. září 2007 k nahlédnutí a 
prostudování (včetně dálkového přístupu). Při jednání předložilo MŽP požadavek na 
prodloužení lhůty k uplatnění stanoviska do 24. 9. 2007 a požadavku bylo vyhověno. 
Doplnění společného projednání se konalo dne 7. 12. 2007 s Českým báňských úřadem 
v Praze při plném zajištění vyložení návrhu ZÚR OK v zákonem stanovné lhůtě. Celkem 
bylo do projednávání podáno 17 stanovisek dotčených orgánů (DO), které byly 
vyhodnoceny a zapracovány do návrhu ZÚR OK, když žádné z těchto stanovisek nebylo 
negativní.  

K návrhu ZÚR OK pořídil Odbor strategického rozvoje KÚOK, v souladu s § 37 odst. 1 
stavebního zákona, dokumentaci Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, 
kterou rozeslal příslušným ministerstvům, dle § 37 odst. 4 stavebního zákona 
k prostudování. Ve dnech 13. a 14. září 2007 se konala na osmi příslušných 
ministerstvech projednání  Vyhodnocení vlivů ZÚR OK na udržitelný rozvoj území a o 
těchto projednáních byly pořízeny zápisy.  

Výsledky projednání Vyhodnocení vlivů ZÚR OK na udržitelný rozvoj území, stanoviska 
DO a připomínky sousedních krajů pak byly vyhodnoceny dle zákona č. 183/2006 Sb. ve 
vztahu na ust. § 37 odst. 2 a 4 stavebního zákona.  

K návrhu ZÚR OK zaujalo dne 6. 11. 2007 pod čj. 81 806/ENV/07 souhlasné stanovisko 
Ministerstvo životního prostředí a před veřejným projednáním zaujalo rovněž kladné 
stanovisko dne 18. 10. 2007 pod č.j. 355 64/07-84/887 Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Návrh ZÚR OK byl po vyhodnocení výše uvedených projednání upraven a takto předložen 
do veřejného projednání dle § 39 odst. 1 stavebního zákona. Dokumentace sestavená 
včetně příloh, vyhovující návrhu opatření obecné povahy, byla vyložena k veřejnému 
nahlédnutí na dobu 30-ti dnů od 19. 10. do 19. 11. 2007 a ústní veřejné jednání se konalo 
19. 11. 2007. Doplnění veřejného projednání pro města Javorník, Kojetín, Kostelec na 
Hané, Libavá, Štíty, Úsov, Velká Bystřice a Zlaté Hory a pro obce Bušín, Skrbeň a Střítež 
nad Ludinou se konalo 22. 1. 2008 z důvodů, aby tyto města a obce pro předchozí 
neprůkazné zveřejnění na úředních deskách při projednávání neutrpěly újmu. Rovněž i 
před tímto jednáním byl úplný návrh ZÚR OK řádně zveřejněn po celou dobu 30-ti dnů od 
19. 12. 2007 do 22. 1. 2008 k veřejnému nahlédnutí. O tomto veřejném projednávání byly 
vydány vyhlášky (vyvěšeny na všech úředních deskách v kraji), uveřejnění bylo provedeno 
na elektronické desce KÚOK a na Internetu na webových stránkách Olomouckého kraje 
(www.iri.cz/kr-olomoucky). 

Do řízení bylo celkem 31 obcemi podáno 55 námitek, které pak byly následně projednány 
ve dnech 9. – 11. 1. 2008, celkem 50 bylo vypořádáno dohodou a zbývající jsou 
předkládány ZOK k rozhodnutí v následném samostatném bodě tohoto odůvodnění. 
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Do veřejného projednání bylo podáno celkem 21 připomínek a všechny tyto připomínky 
byly řádně vyhodnoceny a využity při dopracování návrhu tohoto opatření obecné povahy. 

 
 
II. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
 

V souladu s řešením Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR schválené vládou ČR dne 
17. 5. 2006 pod usnesením č. 561, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
upřesňují a zapracovávají: 

o priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
o návrh rozvojových oblastí a rozvojových os 
o vymezení specifických oblastí 
o koridory a plochy dopravy a technické infrastruktury, které zasahují na území 

OK 
  

Při řešení ZÚR OK byly zohledněny nároky územního rozvoje nadmístního významu 
na území Olomouckého kraje následovně: 
1) v řešení jsou respektovány, dále upřesněny a rozpracovány republikové priority 

územního plánování, směřující k zajištění udržitelného rozvoje kraje 
2) je upřesněno vymezení rozvojových oblastí a os stanovených v PÚR, a to jako 

území se zvýšenými požadavky na změny pro umístění aktivit národního a 
nadregionálního významu v území následovně: 

     OB8 – rozvojová oblast Olomouc – upřesněná a zapracovaná v ZÚR OK jako 
rozvojová oblast národního významu,  

     OS5 – rozvojová osa (Katovice-) – hranice ČR – Ostrava – Břeclav – hranice ČR 
(Vídeň) – upřesněná a zapracovaná v ZÚR OK jako rozvojová osa mezinárodního 
významu OS5 

     OS9 – rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Olomouc – upřesněná a 
zapracovaná v ZÚR OK jako rozvojová osa mezinárodního významu OS9 

3)  v souladu s požadavky PÚR jsou vymezeny další rozvojové oblasti  
        -  nadregionálního významu RO1.1 Přerov a RO1.2 Prostějov 

  -  nadregionálního významu a to RO2 – Šumperk – Zábřeh – Mohelnice, RO3 Lipník 
nad Bečvou – Hranice 

  -   regionálního významu a to RO4 Uničov – Litovel a RO5 Jeseník (Mikulovice) 
4) v souladu s požadavky PÚR jsou vymezeny další rozvojové osy: 
  -   mezinárodního významu OS6 Kroměříž – Vyškov – Brno  
  - nadregionálního významu OR1 Olomouc – Šternberk – Krnov – Polsko (Opole), 

OR2 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – Polsko a OR3 
Hranice –Valašské Meziříčí – Vsetín 

5) je upřesněno vymezení specifické oblasti národního významu obsažené v PÚR pod 
označením SOB4 – specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 

6) v souladu s požadavky PÚR jsou vymezeny další specifické oblasti, ve kterých se 
objevuje problém nevyvážeností jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

7) jsou upřesněny koridory a plochy dopravy řešené v PÚR a to: 
o koridor vysokorychlostní dopravy VR1  
o koridor konvenční železniční dopravy ŽD1 
o koridor rychlostních silnic R35 
o koridory a plochy dopravy republikového významu – silniční doprava – R55, 

S2 – Mohelnice – Mikulovice – hranice ČR  
8) jsou upřesněny koridory a plochy technické infrastruktury řešené v PÚR a to: 
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o mezinárodního významu – elektroenergetika E3 (koridor souběhu dvou 
vedení V403 Prosenice – Nošovice), plynárenství P4 (plocha podzemního 
zásobníku plynu v oblasti Přerovska mezi obcemi Bochoř, Troubky)  

o republikového významu – elektroenergetika  E6 (koridor vedení V458 
Krasíkov – Horní Životice), E4 (koridor pro vyvedení elektrického výkonu 
z energetického zdroje Blahutovice), plynárenství P6 (koridor zdvojení VVTL 
plynovodu DN 700 PN63 Hrušky – Příbor), vodní hospodářství LAPV (plochy 
vhodné pro akumulaci povrchových vod) , VKPV (plochy a koridory vhodné 
pro provozně samostatné soubory a zařízení a kanalizaci pro veřejnou 
potřebu). 

 
 
III.   SOULAD NÁVRHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE S CÍLI A ÚKOLY  ÚZEMNÍHO  

PLÁNOVÁNÍ 
 
Na základě zjištění z průběhu a závěrů společného a veřejného jednání lze konstatovat, 
že ZÚR OK naplňují cíle a úkoly ÚP stanovené v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o 
čemž svědčí níže uvedené skutečnosti : 
 
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v řešení :    
      1.  vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území: 

1.1. vymezují rozvojové oblasti a osy a stanovují podmínky pro provádění změn 
v území rozvojových oblastí a os (doloženo ve výkresu B.1. a textové části 
ZÚR OK),  

1.2. vymezují specifické oblasti, ve kterých se projevuje nevyvážený stav 
udržitelného rozvoje a stanovují opatření ke snížení zjištěných popř. 
očekávaných disproporcí (doloženo ve výkresu B.2. a textové části ZÚR OK), 

1.3. stabilizují koridory dopravní a technické infrastruktury nezbytné k zajištění 
hospodářského rozvoje a stabilizaci sociální soudržnosti obyvatel při 
respektování přírodních a kulturních hodnot území a stanovují podmínky pro 
jejich realizaci v území (doloženo ve výkresech B.6., B.9. a textové části ZÚR 
OK).  

      2. respektují Politiku územního rozvoje ČR  
      3. v rámci možnosti řeší problematiku v území s cílem dosažení souladu veřejných 

      a soukromých zájmů na rozvoj území a provádění jeho změn: 
      3.1. koordinují záměry v území  a stanovují podmínky pro využití území a ochranu 

jeho hodnot v nadmístních souvislostech (doloženo ve výkresech B.6., B.7. a 
D.1. a v textové části ZÚR OK), 

    3.2. koordinují záměry na provedení změn v území se sousedními kraji a Polskou 
republikou. Při řešení příhraničních vztahů byl zohledněn úkol „Studie rozvoje 
česko – polského příhraničí“. ZÚR OK ve svém řešení zohlednily dosud 
platné ÚP VÚC sousedních krajů, 

    3.3.upřesňují a konkretizují principy ochrany hodnot v území zjištěných nástroji 
územního plánování (ÚTP, ÚAP, ÚP VÚC, ÚP). Ochrana zjištěných hodnot 
je řešena jejich akceptací v území při provádění změn v území – doložena ve 
výkresu B.7., D.1., textové části ZÚR OK a v úkolech určených pro ÚPD 
obcí, 

    3.4.návrh změn v území respektuje limity využití území, jež byly zjištěny v rámci 
přípravných prací (ÚTP, ÚPP). Jejich koordinace se záměry vyplývajícími 
z řešení ZÚR OK je zřejmá z výkresu D.1., 



Opatření obecné povahy, kterým se vydávají  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  
Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274  

Strana 70 (celkem 288) 

4. upřesňují koncepci rozvoje dopravní a technické infrastruktury založenou v ÚP VÚC 
Jeseníky a Olomoucké aglomerace (doloženo výkresy B.3., B.4., B.5., a 
v textové části ZÚR OK), 

5. stanovují zásady pro rozvoj sídelní struktury (obsaženo v textové části ZÚR OK), 
stanovují zásady pro provádění změn v území obcí – územních plánech obcí 
při akceptaci cílů a úkolů územního plánování,  

6. navrhují zásady pro regulaci rozsahu ploch pro využívání přírodních zdrojů 
(doloženo ve výkresech B.10. , B.9., D.1. a textové části ZÚR OK), 

7. vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, (doloženo ve výkresech B.6., 
B.7., B.8., D.4. a textové části ZÚR OK), 

8. vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů a před 
negativními vlivy záměrů na území. Věnují zvláštní pozornost ochraně krajiny 
(nezastavěnému území) vymezením nejcennějších segmentů v krajině a 
stanovením podmínek k využití a provádění změn v území (doloženo ve 
výkresech B.6. , B.7., B.11., D.1. a v textové části ZÚR OK ), 

9. směřují k eliminaci dlouhodobých ohrožení života budoucích generací a zajištění 
podmínek pro udržitelný rozvoj území  

    9.1.vlivy Zásad územního rozvoje na vyvážený vztah územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a vlivy ZÚR OK na životní prostředí a plochy 
NATURA 2000 jsou vyhodnoceny a posouzeny (doloženo ve Vyhodnocení 
vlivů Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, část A-F). 

 

IV.  ZHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁLENÝM ZADÁNÍM 

 
Zadání pro zpracování ÚP VÚC OK schválené dne 12. 12. 2005 a následně na základě 
změn legislativních předpisů (zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006Sb.) 
upravené a dopracované na Pokyny pro zpracování návrhu ZÚR OK (vycházející 
z výsledků projednání konceptu ÚP VÚC OK) a schválené 5. 3. 2007 bylo ve všech 
bodech splněno s výjimkou: 

a) bodů (bez jejich další specifikace), ve kterých jsou obsaženy požadavky, 
které jsou v rozporu se současně platnou legislativou. Požadavky na splnění 
těchto bodů přesahují obsahový rámec, který nový stavební zákon vymezuje 
pro ZÚR OK;  

 
Odůvodnění: 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen nový 
stavební zákon) a vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, již jasně vymezují obsahovou náplň jak pro ZÚR OK, tak i 
pro územně analytické podklady kraje (dále ÚAP); 

vše, co souvisí s požadavky na aktualizaci zákresů současného stavu, 
s upřesněním poloh jevů, upřesněním uvedených údajů o současném stavu  
apod. patří do ÚAP (ke dni zpracování návrhu ZÚR OK je již má Olomoucký 
kraj k dispozici). Zde budou v souladu s právními předpisy jevy a údaje 
pravidelně aktualizovány. Po zapracování do ÚAP, budou při první 
aktualizaci ZÚR OK tyto nové aktuální a garantované jevy (polohu a 
správnost provedeného zákresu budou garantovat poskytovatelé údajů), 
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zapracovány do ZÚR OK. I v tomto případě bude zobrazení těchto jevů 
pouze informativní (bez ohledu na jejich aktuálnost); 

je žádoucí oddělit požadavky na neustálé upřesňování zákresu jevů a 
upřesňování údajů v textu souvisejících se současným stavem a limity využití 
území, jejichž existence v území je stanovena zákonným předpisem nebo 
správním rozhodnutím, od nově navrhovaných jevů vyplývajících z řešení, 
jejichž poloha a význam v území bude pro další rozvoj a zapracování do ÚP 
zásadní; 

z těchto důvodu bylo upuštěno od zdůvodňování, proč nebyly dodrženy 
požadavky dotčených orgánů a obcí, které tyto nové nástroje neakceptují a 
podané požadavky a připomínky přesahují rámec stanovené obsahové 
náplně ZÚR; 

na základě výše uvedeného odůvodnění je nutné i nahlížet na stávající jevy a 
limity zobrazené ve výkresu D. 1. Koordinační výkres 1 : 50 000. Jejich 
zobrazení odpovídá stavu, jaký byl znám autorům v době zpracování 
konceptu, tj. aktuálnosti poskytnutých dat v této době. Není již předmětem 
návrhu ZÚR aktualizovat zobrazení všech těchto údajů. Tyto budou 
aktualizovány v nejbližší prováděné aktualizaci ZÚR OK;   

 
              b)  bod č. 46.6. (str. 17) – zapracovat krajinnou oblast Michalov – Žebračka 

jako cenné území pro zachování kulturního dědictví a krajinného rázu;  
 
Odůvodnění:  

 po rozpracovanosti návrhu ZÚR OK dne 22. 6. 2007 bylo doporučeno dále již 
nesledovat oblast Michalov – Žebračka, vzhledem k prohlášení části této 
oblasti jako chráněného území přírody (přírodní rezervace Žebračka, část 
Michalov je městským parkem) a k dosud nestabilizovaným záměrům města 
Přerov v území, které těsně navazuje na tuto oblast a jejichž dopad 
z hlediska zachování krajinářských hodnot nelze vyloučit;  
 

c) kap. XIV Ostatní požadavky na úpravu a obsah zásad územního rozvoje – 
grafická část zásad územního rozvoje 
požadavek na zpracování: 

� Ochrana životního prostředí 1 : 200 000 
� Vymezení specifických oblastí Olomouckého kraje-stav  1 : 200 000 

 
Odůvodnění: 

     grafické přílohy „Ochrana životního prostředí 1 : 200 000“ a „Vymezení 
specifických oblastí Olomouckého kraje-stav 1 : 200 000“ byly po dohodě 
s pořizovatelem z návrhu vypuštěny, vzhledem k tomu, že se zabývají pouze 
zjišťováním současného stavu a takto patří do ÚAP kam budou začleněny. 

 
 
 

V.   VYHODNOCENÍ SOULADU ŘEŠENÍ S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ  
      k § 37 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.   
 

Požadavky podle zvláštních předpisů byly uplatňovány dotčenými orgány, které vykonavají 
státní správu v těchto odvětvích, v průběhu zpracování návrhu ZÚR OK při výrobních 
výborech, na které byly pořizovatelem zvány a především pak při společném jednání 
k návrhu ZÚR OK, které se konalo dne 15. 8. 2007 v kongresovém sále KÚOK. 
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Dokumentace návrhu byla vyložena od 13. srpna do 14. září 2007 k nahlédnutí a 
prostudování (včetně dálkového přístupu) na Internetu na adrese www.iri.cz/kr-olomoucky. 
Bylo vyhověno požadavku MŽP na prodloužení lhůty k uplatnění stanoviska do 
24. 9. 2007. Doplnění společného projednání se konalo dne 7. 12. 2007 s Českým 
báňských úřadem v Praze (předtím jednáno s OBÚ). Celkem bylo do projednávání 
uplatněno 17 stanovisek dotčených orgánů, které byly vyhodnoceny a řádně zapracovány 
do návrhu ZÚR OK (ještě před konáním veřejného jednání), když žádné z těchto 
stanovisek nebylo negativní.  

 
Čís. Dotčený orgán Obsah stanoviska Vyhodnocení 

1 Ministerstvo 
dopravy 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

2 Státní plavební 
správa 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

3 Úřad pro civilní 
letectví ČR 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

4 Ministerstvo kultury 
ČR 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

5 Ministerstvo obrany  nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 
6 Regionální úřad 

Olomouc, Centra 
vojenské dopravy 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

7 VUSS Olomouc 1) požadavek na změnu 
trasy severního propojení 
města Olomouce, která je 
vedena přes objekt 
Žižkových kasáren 
 
2) požadavek, aby lokalita 
vhodná pro akumulaci 
povrchových vod – rezerva 
Velká Bystřice a její OP 
nezasahovaly do VÚ Libavá 
 
3) požadavek na 
respektování a zapracování 
zájmového území AČR v š. 1 
km od VÚ Libavá 
 
4) upozornění, že na území 
VÚ Libavá nelze povolit 
těžbu NS 
 
 
 
 
5) upozornění, že mikrovlnné 
spoje provozované AČR a 
jejich OP jsou zájmovým 
územím AČR 
 
6) požadavek na 
respektování OP letiště 
Vyškov, Přerov,  OP 

1) ZÚR vymezuje koridor pro 
uvedenou komunikaci v š. 200m 
na obě strany, přesnou lokalizaci 
trasy nutno řešit v ÚP města 
Olomouc 
 
2) je v řešení respektováno, OP 
není předmětem řešení, bude 
případně vymezeno v dalším 
stupni PD 
 
 
3) bude zapracováno 
 
 
 
 
4) bere se na vědomí, ložiska jsou 
zapracována v souladu se 
zákonem č.44/1988, případný 
požadavek na využití ložiska bude 
prověřován v souladu se zákony 
v následných řízeních. 
 
5) bere se na vědomí, řešení ZÚR 
OK respektuje mikrovlnné spoje a 
jejich OP, bude zapracováno jako 
limity využití území v ÚAP OK 
 
6) OP letiště Přerov a Vyškov je 
zapracováno, požadavky na 
respektování OP radiových 
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radiových zabezpečovacích 
zařízení, prostor pro létání 
v malých a přízemních 
výškách 
 

zabezpečovacích zařízení a 
prostor pro létání v malých a 
přízemních výškách je řešením 
ZÚR OK respektován 

8 Vojenská ubytovací 
a stavební správa 
Brno 

1) požadavek na 
respektování zájmového 
území AČR v š. 1 km od VÚ 
Březina 
2) požadavek na 
respektování perspektivních 
posádek Olomouc, 
Přáslavice, Štěpánov, 
Hranice, Lipník n/B, Přerov, 
objektů a zařízení vojenské 
správy v okrese Prostějov 
 
3) požadavek na 
respektování OP letiště 
Vyškov, Přerov, Prostějov a 
LDÚ Vyškov, OP leteckého 
radiového zabezpečovacího 
zařízení, prostor pro létání 
v malých a přízemních 
výškách 
 
4) upozornění, že mikrovlnné 
spoje provozované AČR a 
jejich OP jsou zájmovým 
územím AČR 
 
5) upozornění na rozšíření 
zájmového území AČR na 
5 km kolem Skalky 
 

1) bude zapracováno 
 
 
 
2) bude zapracováno do textové 
části 
 
 
 
 
 
 
3) OP letiště Prostějov, Přerov a 
Vyškov jsou zapracovány,  
požadavky na respektování OP 
radiových zabezpečovacích 
zařízení a prostor pro létání 
v malých a přízemních výškách je 
řešením ZÚR OK respektován 
 
 
4) bereme na vědomí, řešení ZÚR 
OK respektuje mikrovlnné spoje a 
jejich OP, bude zapracováno jako 
limity využití území v ÚAP OK 
 
5) bereme na vědomí, řešení ZÚR 
OK respektuje zájmové území 
kolem Skalky, bude zapracováno 
jako limity využití území v ÚAP OK 

9 Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

10 Český 
telekomunikační 
úřad 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

11 České 
radiokomunikace, 
a.s. 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

12 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

a) bez připomínek a) bereme na vědomí 13 
  a) 
 
  b) Česká geologická 

služba 
1) ČGS dává ke zvážení 
zapracovat oblast Žulovska 
do specifických oblastí 
 
2) upozorňují na chybné 
zapracování ložiska 
Supíkovice v tabulce 

1) bere se na vědomí,  bude 
prověřeno studií v rámci řešení 
RC9 
 
2) bude opraveno na těženo  
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3) upozorňují na chybný 
zákres vodního zdroje 
Petříkov a chybějící OP lázní 
Jeseník 
 
4) apelují na dodržování 
časové posloupnosti 
respektování priority limitů 
5) upozorňují, že navrhovaný 
jižní obchvat Zlatých Hor byl 
nahrazen severním (na 
území jižního obchvatu je 
budována sjezdovka) 
 
6) upozorňují na střet 
plánovaného obchvatu a 
lyžařského areálu v České 
Vsi 
 
7) upozorňují na vytváření 
nových střetů viz RC9 versus 
těžba v okolí Žulové 

 
3) OP vodního zdroje bude 
prověřeno a zapracováno do 
aktualizace ZÚR OK, OP lázní 
Jeseník je zapracováno 
 
4) bere se na vědomí, bude 
předmětem řešení dalších řízení 
 
5) bude opraveno 
 
 
 
 
 
6) bere se na vědomí, ZÚR OK 
řeší koridor v š. 200 m na obě 
strany, přesnou lokalizaci trasy je 
třeba řešit v ÚP obce 
 
7) bere se  na vědomí, území 
bude prověřeno studií v rámci 
řešení RC9 

14 Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

bez připomínek bereme na vědomí 

15 ČR-Státní 
energetická 
inspekce 

1) preferovat všechny typy 
obnovitelných zdrojů 
(zejména biomasu) 
 
2) respektovat ochranná 
pásma v elektroenergetice a 
bezpečnostní pásma 
plynových zařízení 
 

1) je respektováno v textové části 
 
 
 
2) je respektováno v textové části 

16 Ministerstvo vnitra nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 
17 Hasičský záchranný 

sbor Olomouckého 
kraje 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

18 Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

opravit a sjednotit 
terminologii dle lázeňského 
zákona 
- „OP přírodních léčivých a 
lázeňských zdrojů“ nahradit 
textem „OP přírodních 
léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod“,  
- „OP lázní“ nahradit textem 
„OP přírodních léčivých 
zdrojů lázeňského místa“ 
- stupeň OP opravit na „II. 
stupně IIB“ a na „II. stupně 
IIA“ 
- nesprávné označení stupně 
OP  

bude upraveno v textu 
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19 
 
  a) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c) 
   
  d) 
   
e) 

Krajský hygienik 
Olomouckého kraje 

Olomouc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostějov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přerov 
 
Šumperk 
 
Jeseník 

a) požadavek na 
vypracování územních studií 
(těžba NS, rekreace a 
cestovní ruch, plochy a 
koridory pro dopravní stavby, 
vymezení  koridoru vedení 
VVN) -  objektivizovat dopad 
záměru včetně související 
dopravy přes dotčené obce 
na veřejné zdraví a 
jednotlivé složky životního 
prostředí 
 
b) 1. řešit aktualizaci nebo 
zrušení vyhlášeného 
hlukového OP vojenského 
letiště Prostějov 
    2. koncepční dořešení 
vojenské střelnice Hamry 
z hlediska hlučnosti provozu 
    3. v rámci územních studií 
prověřujících těžbu NS řešit 
dopravní napojení mimo 
obytnou zástavbu 
 
c) dtto Olomouc 
 
d) bez připomínek 
 
e) bez připomínek 

a) bude akceptováno, požadavky 
budou zapracovány do zadání 
územní studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 1. není předmětem řešení ZÚR 
OK 
 
 
2. dtto 
 
  
3. bude řešeno v rámci územních 
studií 
 
 
 
c) dtto Olomouc 
 
d) bereme na vědomí 
 
e) bereme na vědomí 

20 Ministerstvo 
zemědělství ČR 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

21 Ministerstvo 
zemědělství, 
Pozemkový úřad 
Olomouc 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

22 Krajská veterinární 
správa pro 
Olomoucký kraj 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

23 Ministerstvo 
životního prostředí 

1) požadavek, aby veškeré 
územní studie, kterými jsou 
podmíněny záměry v ZÚR 
OK, byly veřejně projednány 
a pořizovány jako ÚPP 
 
2) požadují naplnění kapitoly 
A.6 „Vymezení cílových 
charakteristik krajiny“ 
 
3) požadují upřesnění 
územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních hodnot kraje 
 
 
 

1) územní studie (vymezení je 
v bodě A9 text. části) budou 
pořizovány jako ÚPP, bude 
zapracován požadavek na veřejné 
projednávání 
 
2) je doplněno do textu ZÚR OK  
do kap. A6 
 
 
3) je zapracováno v mezích 
požadavků na zpracování ZÚR 
OK, podrobnější vymezení 
chraněných území bude 
předmětem řešení navazující 
ÚPD-ÚP, konkrétní požadavky na 
ochranu jsou dány zvláštními 
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4) nesouhlas s textem na str. 
24 „Do doby jednoznačného 
vyřešení střetu zájmů chápat 
překryv jako variantní řešení 
využití dané plochy 
(koridoru)“ a s textem 
odkazu “jednoznačné 
rozhodnutí bude učiněno po 
projednání návrhu 
s dotčenými orgány“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) požadavek na vyjmutí 
ložisek Mikulovice, 
Mladoňov, Oskava, 
Mikulovice u Jeseníka, 
Dlouhá Hora – Rejvíz, 
Bukovice – Bobrovník, Zlatý 
Chlum, Česká Ves z návrhu 
ZÚR OK 
 
 
6) požadavek na zařazení 
ložisek pod ozn.1 (objekt lze 
využít částečně nebo 
podmíněně) a č. 3 (objekt 
nelze využít komplexně) jako 
územní rezervy 
 
7) požadavek na zdůvodnění 
ploch pro podnikání;  
zapracovat pouze plochy 
potřebné pro rozvoj kraje na 
období 2 let;  
pokud nelze připomínkovat 
konkrétní plochy pro 
podnikání, požadují 
prověření ÚPP. 
 
 
 
 
 
 
8) upozorňují na problém 
rozvojové oblasti  RO1 –
konkrétně propojení 

právními předpisy 
  
4) nebude akceptováno,  
na základě společného jednání 
jsou zapracovány požadované 
plochy územních rezerv vhodných 
pro akumulaci povrchových vod 
obsažených v SVP a nadále 
požadovaných MZe (dle 
připravovaného PHP), územní 
rezervy (s předpokládanou 
realizací v dlouhodobém 
horizontu) jsou chápány jako 
územně hájené lokality (s cílem 
nezabránit budoucím generacím 
možnosti případného řešení 
s ohledem na veškeré okolnosti), 
se zachováním stávajícího využití 
území, ve fázi převedení do 
návrhu bude dohodováno 
konkretní řešení, 
5) vyjmutí je třeba řešit 
v samostatném legislativním 
procesu, nepřísluší ZÚR OK,  
ložiska jsou zapracována 
v souladu se zákonem č. 44/1988,  
případný požadavek konkretního 
využití bude dále prověřován 
v následných příslušných 
posouzeních a správních řízeních; 
 
6) viz bod 5) 
 
 
 
 
 
 
7) je doplněno a zdůvodněno 
2. část požadavku nelze 
akceptovat, územně plánovací 
proces není 2letý a potřeby je 
nutno řešit koncepčně, ZÚR OK 
není provozní plán, z hlediska 
strategického plánování se nejeví 
požadavek účelný, strategické 
plochy nelze vymezovat každé 2 
roky a po částech; 
lokalizace konkrétních ploch bude 
prověřována v rámci územních 
studií a následně menší lokality v 
ÚPD obcí a měst.  
 
8) bude upraveno, bude 
vymezena národní rozvojová 
oblast Olomouc OB8 v souladu 
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s Prostějovem, Přerovem a 
Šternberkem – z pohledu 
ochrany ZPF (převažují I. 
třídy ochrany). Požadují 
koncentrovat oblast RO1 
pouze k sídlům Olomouc, 
Prostějov, Přerov a 
Šternberk; 
upozorňují, že souhlas s RO 
neznamená souhlas 
s každou plochou v RO 
v řešení navazující ÚPD 
 
 
 
 
9) požadavek na vyřazení 
územních rezerv pro 
akumulaci povrchových vod 
Ondřejovice – Javorná, Nové 
Losiny, Branná, Splav a 
Kociánov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) vymezit koridor 
vodovodu ve větší šíři, 
upřesnit územní studií 
vymezení koridoru vodovodu 
z vodních zdrojů Leština, 
Hrabová, Zvole a Lukavice 
na úpravnu vody Dubicko 
 
11) požadavek na 
přehodnocení dopravní 
strategie na území CHKO 
Jeseníky; upozorňují na VPS 
D5 Loučná n/D – Kouty n/D, 
D6 Bělá p/P – Jeseník, D7 
Česká Ves – Hradec –Nová 
Ves, zpracování studií D3 
přeložka I/44 Jeseník -
Mikulovice, D6 přeložka I/44 
Vikýřovice – tunel pod ČHS, 
D7 prodloužení tratě č. 293 
Šumperk – Kouty n/D 

s PÚR, dále samostatné oblasti 
Přerov a Prostějov na 
nadregionální ose. Šternberk  
bude řešen jako součást 
regionální osy; 
bereme na vědomí; vzhledem 
k charakteru území OK a rozložení 
půd I. a II. bonity v rozvojových 
oblastech a osách, vymezených 
s ohledem na zajištění 
udržitelného rozvoje území OK, 
může s ohledem na urbanistické 
zásady a principy rozvoje měst a 
obcí  docházet i k požadavkům na 
zábory těchto půd 
 
9) na základě společného jednání 
jsou zapracovány požadované 
plochy územních rezerv vhodných 
pro akumulaci povrchových vod 
obsažených v SVP a nadále 
požadovaných MZe (v souladu 
s SVP i připravovanou  celostátní 
koncepcí v oblasti hospodaření 
s vodami -  připravovaného PHP), 
územní rezervy (s předpokládanou 
realizací v dlouhodobém 
horizontu) jsou chápány jako 
územně hájené lokality (s cílem 
nezabránit budoucím generacím 
možnosti případného řešení 
s ohledem na veškeré okolnosti), 
se zachováním stávajícího využití 
území  
 
10) na území CHKO bude 
respektováno rozšíření koridoru na 
800 m, v ZÚR OK je stanoven 
požadavek na územní studii (pod 
označením VP1), do doby 
zpracování studie bude část 
vodovodu vypuštěna z VPS 
 
11) bere se na vědomí, uvažované 
úseky (VPS) navazují na 
převzatou část I/44 z ÚP VÚC JE 
– Rapotín – Jeseník (vydána EIA 
pod  č. j. 4916/OIP/03 z  
7. 10. 2003, kdy ZÚR OK je 
v souladu s EIA) logicky tedy 
doplňují dopravní koncepci řešící 
zlepšení dostupnosti Jesenicka; 
cílem studií je prověření 
nejoptimálnější varianty řešení 
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12) přeložku silnice II/449 u 
Červenky vymezit jako 
územní rezervu a prověřit 
územní studií včetně 
východního obchvatu obce 
 
13) požadují přeložku silnice 
II/449 u Litovle vymezit jako 
územní rezervu 
 
14) podporují návrh 
vyjmenovaných železničních 
tratí 
 
15) nesouhlasí s územní 
rezervou pro výstavbu vodní 
cesty D-O-L 
 
 
 
 
 
 
16) doporučují doplnění 
podpory ochrany půdy před 
vodní a větrnou erozí a před 
negativními jevy 
způsobenými přívalovými 
srážkami 
 
17) odstranit nesoulad 
v celkovém předpokládaném 
záboru půdy  
 
18) doplnit text v kap. A.1, 
bod 5.3.2.8.: podporovat 
výstavbu suchých retenčních 
prostorů za předpokladu, že 
jejich výstavbou nedojde ke 
zhoršení dochovaného 
přírodního stavu, zejména ve 
zvláště chráněných územích, 
vázaných na vodní režim 
 
19) požadavek na úpravu 
textu v kap. A.4. bod 49 
v souvislosti s úpravou 
rozsahu vodních nádrží  
 
20) A.1, bod 5.3.2.5. – 
doplnit text týkající se 
lužních lesů, trvalých 
travních porostů podél 
vodotečí a revitalizací 
vodních toků 

 
12) bude vymezeno jako územní 
rezerva, prověření územní studií je 
navrženo v úseku Litovel –
Červenka – Uničov 
 
 
13) bude respektováno 
 
 
 
14) bereme na vědomí 
 
 
 
15) trasa vodní cesty D-O-L je 
hájena ve smyslu usnesení vlády 
ČR č. 635 z 11. 12. 1996, průplav 
D-O-L do vyřešení problematiky 
meziresortní komisí (dle 
požadavků PÚR) zůstane v ZÚR 
OK zapracován – převzat z ÚP 
VÚC 
 
16) je zapracováno, dále lze 
pouze doporučit k řešení v textové 
části územních plánů 
 
 
 
 
17) bude prověřeno a opraveno 
 
 
 
18) text bude  upraven v tom 
smyslu, že případný požadavek 
konkrétního řešení bude 
prověřován ve všech 
souvislostech (včetně 
požadovaného vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí) v následných 
příslušných posouzeních a 
správních řízeních 
 
19) bude opraveno, kromě 
dovětku respektující stav 
dochovaného přírodního dědictví 
(vysvětlení viz předcházející bod) 
 
20) bude doplněno 
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21) A.4, bod 26 – doplnit 
požadavek na ochranu volné 
krajiny před nepříznivými 
účinky hluku a emisí 
znečišťujících látek do 
ovzduší 
 
22) A 9, bod 87 – v ÚS 
specifické oblasti ST2 
upřesnit využití ložiskových 
objektů také v k. ú. Pňovice 
- doporučení vyhodnotit 
v rámci územních studií VP1 
a VP2 dopady na ZCHÚ 
- doporučení zpracovat studii 
zaměřenou na ochranu 
zásob podzemních vod 
v CHOPAV 
 
23) odůvodnění návrhu ZÚR 
OK neobsahuje informaci o 
výsledcích vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území 
 
 
- požadují předložit návrh 
změn skladebných součástí 
ÚSES nadregionálního 
významu oproti stavu 
uvedenému v platných ÚP 
VÚC a ÚP obcí ve správním 
území OK a jejich 
odůvodnění 

 
21) nebude akceptováno – není 
účelné obecně bez posouzení 
v celé krajině budovat bariéry, 
bude navrhováno a řešeno tam, 
kde se taková potřeba prokáže 
v následných PD 
 
22) bude doplněno 
- bere se na vědomí, bude řešeno 
komplexně 
- bere se na vědomí, doporučení 
bude předáno na Odbor ŽPZ, 
oddělení vodního hospodářství 
 
 
 
 
 
 
23) bude doplněno po 
veřejnoprávním projednání, 
vyhodnocení vlivů Zásad 
územního rozvoje na udržitelný 
rozvoj území je zpracováno jako 
samostatná příloha 
- jedná se o požadavek nad rámec 
řešení ZÚR dle stavebního zákona 
a prováděcích vyhlášek 

24 Ministerstvo 
životního prostředí, 
Odbor výkonu státní 
správy VIII 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

25 Česká inspekce 
životního prostředí 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

26 Správa CHKO 
Litovelské Pomoraví 

1) požadavek na převedení 
kom. II/449 – obchvat Litovle 
do územní rezervy 
 
2) požadavek na prověření 
přeložky  sil. II/449 u 
Červenky územní studií 
 
3) nesouhlas s řešením 
labské větve D-O-L 
 
 
 
 
 
 

1) bude respektováno 
 
 
 
2) požadavek je obsažen v řešení 
ZÚR OK 
 
 
3) trasa vodní cesty D-O-L je 
hájena ve smyslu usnesení vlády 
ČR č. 635 z 11. 12. 1996, průplav 
D-O-L do vyřešení problematiky 
meziresortní komisí (dle 
požadavků PÚR ČR) zůstane 
v ZÚR  OK zapracován – převzat 
z ÚP VÚC 
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4) požadavek na rozšíření 
NRBC Vrapač - Doubrava 
dle zákresu 
 
5) upřesnit územní studií 
vymezení koridoru vodovodu 
z vodních zdrojů Leština, 
Hrabová, Zvole a Lukavice 
na úpravnu vody Dubicko 
 
 
 
6) požadavek navrhnout 
limity čerpání podzemních 
vod a jímací řády v oblasti 
ochrany zásob podzemní 
vody 
 
7) požadavek na doplnění 
textu v kap. A.1., bod 
5.3.2.8.:  podporovat 
výstavbu suchých retenčních 
prostorů za předpokladu, že 
jejich výstavbou nedojde ke 
zhoršení dochovaného 
přírodního stavu, zejména ve 
zvláště chráněných územích, 
vázaných na vodní režim 
 
8) požadavek na úpravu 
textu  v kap. A.4. bod 49 
v souvislosti s úpravou 
rozsahu vodních nádrží 
 
9) doporučení na doplnění 
textu bodu A1., bod 5.3.2.5 
dle stanoviska 
 
10) doporučení na doplnění 
textu v kap. A.4., bod 26: 
řešit volnou krajinu před 
nepříznivými účinky hluku a 
emisí znečišťujících látek do 
ovzduší  
 
11) doporučení na rozšíření 
území vymezené studií ST2 
o Pňovice 
 
12) doporučení vyhodnotit 
v rámci územních studií VP1 
a VP2 dopady na ZCHÚ 
 
13) doporučení zpracovat 
studii zaměřenou na ochranu 

  
4) bude akceptováno, ale 
v rozsahu po protipovodňovou 
hráz 
 
5) na území CHKO bude 
respektováno rozšíření koridoru na 
800 m, v ZÚR OK je stanoven 
požadavek na územní studii (pod 
označením VP1);  
do doby zpracování studie bude 
část vodovodu vypuštěna z VPS 
 
6) nepřísluší řešení ZÚR OK, 
požadavek bude předán na odbor 
ŽPZ, oddělení vodního 
hospodářství 
 
 
7) text bude  upraven v tom 
smyslu, že případný požadavek 
konkrétního řešení bude 
prověřován ve všech 
souvislostech (včetně 
požadovaného vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí) v následných 
příslušných posouzeních a 
správních řízeních 
 
 
8) bude opraveno, kromě dovětku 
respektující stav dochovaného 
přírodního dědictví (vysvětlení viz 
předcházející bod) 
 
9) bude akceptováno 
 
 
 
10) není účelné obecně bez 
posouzení v celé krajině budovat 
bariéry, bude navrhováno a 
řešeno tam, kde se taková potřeba 
prokáže v následných PD, dále viz  
bod 7), 2. část bude akceptována 
 
11) bude akceptováno 
 
 
 
12) bere se na vědomí, bude 
řešeno komplexně 
 
 
13) bere se na vědomí, 
doporučení bude předáno na 
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zásob podzemních vod 
v CHOPAV 

OŽPZ, oddělení vodního 
hospodářství 

27 Správa CHKO 
Jeseníky 

1) požadavek na vyřazení 
územních rezerv pro 
akumulaci povrchových vod 
Ondřejovice - Javorná, Nové 
Losiny, Branná, Splav a 
Kociánov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) požadavek na 
přehodnocení dopravní 
strategie na území CHKO 
JE. Upozorňují na VPS D5 
Loučná n/D – Kouty n/D, D6 
Bělá p/P - Jeseník, D7 
Česká Ves – Hradec - Nová 
Ves, zpracování studií D3 
přeložka I/44 Jeseník -
Mikulovice, D6 přeložka I/44 
Vikýřovice - tunel pod ČHS, 
D7 prodloužení tratě č. 293 
Šumperk - Kouty n/D 
 
3) nesouhlasí s řešením 
problematiky ochrany a 
využití NS na území CHKO; 
požadují ložiska Mikulovice 
(4,150), Mladoňov (53), 
Oskava (54), Dlouhá Hora –
Rejvíz (221), Bukovice-
Bobrovník (222), Zlatý 
Chlum - Česká Ves (237) 
zařadit do kategorie „objekt 
nelze využít“  

1) na základě společného jednání 
jsou zapracovány požadované 
plochy územních rezerv vhodných 
pro akumulaci povrchových vod 
obsažených v SVP a nadále 
požadovaných MZe (v souladu 
s SVP i připravovanou  celostátní 
koncepcí v oblasti hospodaření 
s vodami -  připravovaného PHP), 
územní rezervy (s předpokládanou 
realizací v dlouhodobém 
horizontu), jsou chápány jako 
územně hájené lokality, (s cílem 
nezabránit budoucím generacím 
možnosti případného řešení 
s ohledem na veškeré okolnosti), 
se zachováním stávajícího využití 
území 
 
2)bere se na vědomí, uvažované 
úseky (VPS) navazují na 
převzatou část I/44 z ÚP VÚC JE 
– Rapotín - Jeseník (vydána EIA 
pod  č.j. 4916/OIP/03  z  
7. 10. 2003, kdy ZÚR OK je 
v souladu s EIA), logicky tedy 
doplňují dopravní koncepci řešící 
zlepšení dostupnosti Jesenicka; 
cílem studií je prověření 
nejoptimálnější varianty řešení 
 
 
 
3) vyjmutí je třeba řešit 
v samostatném legislativním 
procesu, nepřísluší ZÚR OK, 
ložiska jsou zapracována 
v souladu se zákonem č. 44/1988, 
bude zapracován požadavek na 
veřejnoprávní projednání 
požadovaných studií, případný 
požadavek konkretního využití 
bude dále prověřován 
v následných příslušných 
posouzeních a správních řízeních 

28 Obvodní báňský 
úřad Brno 

nevydali stanovisko kompetence přešly na ČBÚ Praha 

29 Český báňský úřad 
Praha 

1) v návrhu ZÚR OK 
v samostatném bodě uvést, 
že plochou nadmístního 
významu pro budou 
cí využití jsou ložiska nerostů 
 
2) stanovit úkol pro územní 

1) bude zapracováno do grafické 
části B.10 a do textové části 
 
 
 
 
2) bude doplněno do textové části 
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plány obcí zahrnovat plochy 
s ložisky nerostů do těchto 
jako přírodní hodnoty území 
a limity využití území (ÚSES) 
 
3) územní studie musí 
přinést úplná data o 
nerostných zdrojích, jejich 
poloze a významu 

(je dáno zákonem) 
 
 
 
 
3) požadavek bude řešen a 
uveden v textové části 
 
 

30 Český 
telekomunikační 
úřad Olomouc 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

31 Český 
telekomunikační 
úřad 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

32 Policie ČR- správa 
SM kraje, odbor 
dopr. policie 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

33 Krajský úřad 
Olomouckého kraje 
(odbory – KH, ŽPZ, 
SV, ŠMT, ZDR, 
DSH,KPP) 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

ORP na území 
Olomouckého kraje  

  

� MM Olomouc 
 

upozorňují na jinou polohu 
rozvodny 110 kV v k. ú. 
Slavonín 

bude v návrhu ZÚR OK upraveno 

� MM Přerov 
 

bez připomínek bereme na vědomí 

� MěÚ Hranice 
 

1) žádají o vyhodnocení a 
zapracování do ZÚR OK 
navrhované přeložky silnice 
II/440 
 
2) v návaznosti na stavbu 
poldru Teplice n. B. plánovat 
v územních plánech 
zkapacitnění Bečvy 
 
3) vyloučit chatovou oblast 
Hustopeče n. B. ze 
záplavové oblasti vodní 
nádrže Teplice n. B. 

1) ZÚR OK tuto přeložku neřeší, 
jedná se o přeložku uvnitř města, 
nutné řešit v ÚPD obcí a měst 
 
 
2) je řešeno v textové části v bodě 
82.3.1., zkapacitnění Bečvy je 
řešeno v bodě 82.9 
 
 
3) nutné řešit v ÚPD obcí 

34 
  
  a) 
 
   
  b) 
 
  c)  
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� MěÚ Jeseník 
 

1) požadují zahrnout tunel 
pod Červenohorským 
sedlem jako veřejně 
prospěšnou stavbu 
 
 
2) požadují zahrnout do 
návrhu ZÚR OK koridor 
stavby „Jižní napojení města 
Jeseníku“ jako součást 
silnice I/44 i první etapu 

1) tunel pod Červenohorským 
sedlem byl do ZÚR OK beze 
změny převzat z platného ÚP VÚC 
Jeseníky dle odst. 2 § 187 zákona 
č. 183/2006 Sb. 
 
2) V ZÚR OK je stanovena 
koncepce, neřeší se jednotlivé 
etapy, tyto je nutné řešit v ÚPD 
města 
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přeložky silnice I/44 bez 
vedení tunelem pod 
Křížovým vrchem včetně 
okružního propojení se silnicí 
č. I/60 

� MěÚ Konice 
 

nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 

� MěÚ Lipník 
n/B 

bez připomínek 
 

bereme na vědomí 

� MěÚ Litovel 
 

bez připomínek bereme na vědomí 

� MěÚ 
Mohelnice 

 

1) navrhují zadat zpracování 
územní studie pro umístění 
větrných elektráren ve volné 
krajině 
 
2) změny provádět tak, aby 
nedošlo k narušení 
nemovitých kulturních 
památek a jejich prostředí, 
MPZ, VPZ, vyhlášených OP 
a navržených PZ 
 
3) povinnost oznámit 
stavební činnost na území 
s archeologickým nálezy 

1) je vzato jako podnět, územní 
studie bude uplatněna  
 
 
 
2) je respektováno 
 
 
 
 
 
 
3) není předmětem řešení 

� MěÚ 
Prostějov 

 

1) v textové části A.5. opravit 
označení stavby D31 – 
nahradit název stavby 
„Prostějov, severní obchvat 
(přeložka II/366)“ názvem 
„Prostějov, severozápadní 
obchvat“ 
 
2) zámecký park v Čechách 
pod Kosířem byl registrován 
jako VKP 

1) bude v textové části opraveno 
 
 
 
 
 
 
 
2) nutné řešit v ÚPD obce a 
v obecních ÚAP  

� MěÚ 
Šternberk 

bez připomínek bereme na vědomí 

� MěÚ 
Šumperk 

 

1) obchvat Šumperka u 
Dolních Studének 
neodpovídá vybrané 
variantě, která je shodná 
s ÚP VÚC Jeseníky 
 
2) lanovka na Červenohor. 
sedlo není zakreslena ve 
výkrese ploch nadmístního 
významu B.6, je zakreslena 
pouze ve výkrese B.8. 

1) bude v grafické části opraveno 
 
 
 
 
 
2) do veřejného projednání budou 
již výkresy B.6 a B. – Záměry 
převzaté z platných VÚC sloučeny 

� MěÚ Uničov 
 

nevydali stanovisko  

 
 
 
 
 
  e) 
 
  f) 
 
  g) 
 
  h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   j) 
   
   k) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   l) 
 
 m) 

� MěÚ Zábřeh 
 

1) řešit využití ZPF pro 
průmyslovou a obytnou 
zástavbu prioritně na půdách 

1) řešit v ÚPD obcí a měst 
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 nejnižších bonit 
 
2) ZÚR OK neřeší 
odkanalizování a výstavbu 
komunálních ČOV pro obce 
do 2000 obyvatel. 
 
3) do seznamu „kulturních 
krajinných oblastí“ zařadit 
plochu přírodního parku 
Březná, jehož území bylo 
vyhlášeno Nařízením OkÚ 
Šumperk č. 14/1997 se 
dnem účinnosti od 1. 6. 
1997. 
 
4) upřesnit trasu vedení 
vodovodu Pomoraví. 

 
 
2) není předmětem řešení ZÚR 
OK, nutné řešit v ÚPD obcí a měst 
 
 
 
3) bude do návrhu ZÚR OK 
doplněno 
 
 
 
 
 
 
 
4) v ZÚR OK jsou trasy liniových 
vedení technické infrastruktury 
vymezeny jako koridory o šířce 
200 m (v území CHKO – 800 m) 
od osy liniových vedení, upřesnění 
je nutné provést v ÚPD obcí a 
měst. 

 
 
 
VI.  SDĚLENÍ, JAK BYLY ZOHLEDNĚNY PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍCH  KRAJŮ  
 

Území Olomouckého kraje má z hlediska územních vazeb společnou hranici :  

• na severu s Polskou republikou (PR) 
• na východě s Moravskoslezským krajem (MSK) 
• na jihovýchodě se Zlínským krajem (ZLK) 
• na jihozápadě s Jihomoravským krajem (JMK) 
• na západě s Pardubickým krajem (PK) 

 
1) ZÚR OK respektuje vazby na sousední kraje u staveb či záměrů vyplývajících 

z mezinárodních a celostátních zájmů. Při řešení byly respektovány vazby dopravní 
sítě či koridorů technické infrastruktury mezinárodního a celostátního významu,  
zejména : 

• vazby týkající se dálnice D1 (ve vazbě na ZLK) a D47 (MSK), které jsou součástí VI. 
B transevropského multimodálního koridoru  

• vazby týkající se vysokorychlostní tratě VRT (JMK, ZLK) 
• vazby týkající se železničních tratí II. a III. mezinárodního koridoru (JMK, MSK, PK, 

ZLK) 
• vazby průplavu D-O-L (ZLK, PK) 
 

2) ZÚR OK zohledňuje požadavky z hlediska vazeb na sousední kraje vyplývající 
z regionálních a nadregionálních zájmů. Při řešení byly sledovány a koordinovány 
vazby na sousední kraje v oblastech dopravních sítí, technické infrastruktury, 
ochrany přírody, ÚSES, ochrany životního prostředí, v oblasti cestovního a 
turistického ruchu, zejména :  
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• vazby týkající se dálnic D1 (ZLK) a D47 (MSK), rychlostních silnic R35 (PK), R46 
(MSK), R48 (MSK, ZLK), R55 (ZLK) (případně R43 – PK), silnic I. třídy a významných 
silnic II. třídy 
• vazby týkající se železničních tratí 
• vazby technické infrastruktury  (VVN, VN, VVTL, VTL, vodovodní řady a další) 
• vazby na ÚSES regionálního a nadregionálního významu 
• vazby na chráněná území přírody a přírodní parky 
• vazby na stanovená záplavová území a navržená protipovodňová opatření 

 
Ke společnému jednání uplatnily sousední kraje v zákonem stanovené lhůtě – kromě 
Moravskoslezského kraje – připomínky, které jsou spolu s vyhodnocením obsaženy 
v následující tabulce: 
 
 
 
 
 
 
Čís. Sousední kraj Připomínka Vyhodnocení 
1 JMK 1) silnice I/43 je vedena 

v kategorii „významné tahy 
nadregionálního významu“, 
JMK nemá zájem definovat R43 
jako mezinárodní tah, nicméně 
hájí „územní rezervu pro 
výstavbu kapacitní silnice od 
tahu R43 k hranicím Polské 
republiky“ 
 
2) silnice II/150 je v úseku 
Boskovice – hranice JMK jen 
tahem krajského významu 
 
3) silnice II/378 je v JMK 
vedena jako tah krajského 
významu 
 
4) silnice III/0462 je v JMK 
z důvodu souběhu s R46 
vedena jako tah krajského 
významu 
 
5) chybí jakákoliv zmínka o 
silnici I/47 (Vyškov – Kroměříž -
Hulín) 
 
 
 
6) trať Brno – Přerov je v bodě 
27.1 uvedena jako č. 331, což 
je číslování opuštěné v roce 
1999  

1) bereme na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) bereme na vědomí 
 
 
 
3) bereme na vědomí 
 
 
 
4) bereme na vědomí 
 
 
 
 
5) nebyla předmětem 
řešení, jedná se o 
stávající tah, který 
zůstává ZÚR OK  
nedotčen 
 
6) bude ověřeno a 
upraveno v textové části 

2 MSK nevydali stanovisko má se za to, že souhlasí 
3 PK bez připomínek bereme na vědomí 
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4 ZlK 1) připomínka k návaznosti 
silnice II/150, která je v ZÚR ZK 
řešena v nové stopě 
 
 
2) požadavek na zohlednění 
protipovodňových opatření – 
Vitonice I a II, Blažíce v k.ú 
Horní Újezd, Býškovice, 
Žákovice, Horní Nětčice  
 
 
 
 
 
 
 
3) požadavek na řešení 
návaznosti vodovodu Pomoraví 
v k.ú. Stará Ves, v ZÚR ZK je 
vymezen jako rezerva 
 
 
4) nesouhlas se zařazením 
Holešova a Kroměříže do 
rozvojové oblasti RO6 
 
5) požadavek na zohlednění 
plochy vhodné pro akumulaci 
povrchových vod Teplice 

1) v ZÚR OK je pro 
napojení ponechán 
koridor, v jehož rámci lze 
návaznost řešit  
 
2) v ZÚR OK není řešena 
protipovodňová ochrana 
jednotlivých obcí; je 
řešeno samostatnou 
Studií ochrany před 
povodněmi na území OK; 
uvažovaný rozliv není 
obsažen v ZÚR OK a 
vzhledem k rozsahu je 
nutno řešit v navazujících 
ÚPD 
 
3) ZÚR OK neobsahuje 
řešení předmětného 
vodovodu Pomoraví, 
neboť není obsažen 
v PRVKOK 
 
4) v návrhu ZÚR OK 
bude akceptováno 
 
 
5) je zapracováno, 
v návrhu ZÚR OK je 
řešeno jako suchá nádrž 
Teplice v rozsahu vládou 
schváleného ÚP VÚC OA 

 
 
 
VII. SDĚLENÍ, JAK BYLA ZOHLEDNĚNA VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ 

SOUSEDNÍCH STÁTŮ A VÝSLEDKY KONZULTACÍ S NIMI 
 

Území Olomouckého kraje sousedí na severu s Polskou republikou, konkrétně 
s vojvodstvím Opolským s hlavním městem Opole a vojvodstvím Dolnoslezským s hlavním 
městem Wroclav. Řešení ZÚR OK respektuje vazby a zohledňuje požadavky z hlediska 
přeshraničních vztahů. Při řešení příhraničních vztahů byl zohledněn úkol „Studie rozvoje 
Česko-polského příhraničí“.  
V rámci zpracování konceptu ÚP VÚC OK, který splňoval již požadavky zákona č. 
183/2006 Sb. na zásady územního rozvoje, byly hlavní výkresy a textová část přeloženy 
do polského jazyka jako podklad pro projednání se zástupci výše uvedených vojvodství. 
Jednání k dokumentaci proběhlo v souladu s požadavky § 37 odst. 3 ve dnech 24. 5. – 25. 
5. 2007 v Maršálkovském úřadě Opolského vojvodství v Opole. Jednání se zúčastnili 
zástupci vojvodství Opolského, Dolnoslezského a Slezského.  
Sousedním vojvodstvím byla předána přeložená dokumentace.  
 
Na základě projednání zaslala vojvodství své připomínky, které byly vyhodnoceny 
následně: 
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1) Opolské vojvodství – ve svém vyjádření ze dne 6. 7. 2007 sdělují, že k řešení ÚPD 
OK nemá připomínky.  
Na základě žádosti OK o uvedení priorit a záměrů Opolského vojvodství, především 
v oblasti dopravní infrastruktury, uvádějí přehled investičních záměrů a úkolů v příhraniční 
oblasti především ve vazbě na hraniční přechody. 
 
2) Dolnoslezské vojvodství – ve svém vyjádření ze dne 13. 6. 2007 požadují verifikovat 
údaje k hraničním přechodům  

 
Zloty Stok – Bílá Voda – malý pohraniční styk 
Putynka – Travná – turistický, malý pohraniční styk 
Ladek Zdroj – Černý Kout – turistický 
Nowa Morawa – Staré Město – osobní a nákadní automobily do 3,5 t, malý pohraniční 
styk 
 
V souladu s územním plánem Dolnoslezského vojvodství, schváleným Oblastním 
sněmem Dolnoslezského vojvodství, navrhují jako turistické přechody: 
 
Bielice – Nýznerov 
Bielice – Paprsek 
 
Nepředpokládají otevírání nových hraničních přechodů s nákladní dopravou a 
tranzitním významem. 
 

Navrh ZÚR OK tyto požadavky na hraniční přechody respektuje. 
 

3) Slezské vojvodství – ve svém vyjádření upozorňují, že průplav D-O-L mají zahrnut ve 
svém Územním plánu Slezského vojvodství, v současné době ale zpracovávají nový 
dokument s tím, že zatím není jisté, zda tam záměr D-O-L bude zapracován. Současně 
informují, že v rámci VI. dopravního koridoru na území Slezského vojvodství předpokládají 
výstavbu dálnice A1, rychlostní silnice S1 a modernizaci železniční trati E65 Gdaňsk-
Varšava-Katowice-Zebrzydowice-Vídeň. 

 
 
 

VIII.       SDĚLENÍ, JAK BYLY ZOHLEDNĚNY VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A VÝSLEDKY JEHO PROJEDNÁNÍ PODLE § 
37 odst. 4 zákona 

 
K návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje pořídil Odbor strategického rozvoje 
KÚOK Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území v souladu s § 37 odst. 1 zákona, 
který rozeslal příslušným ministerstvům dle § 37 odst. 4 zákona k prostudování.     

Ve dnech 13. a 14. září 2007 proběhla na příslušných ministerstvech projednání  
k Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území. Jak již uvedeno i 
výše, z těchto projednání byly pořízeny zápisy. Vyhodnocení těchto jednání je 
v následující tabulce. 

Na základě vyhodnocení byl pro veřejné projednání, dle § 39 a následujících nového 
stavebního zákona, návrh ZÚR OK upraven. 
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Čís. Dotčený orgán Zápis z jednání – VVURÚ Vyhodnocení 
1 Ministerstvo 

životního 
prostředí 

Požadavek na přepracování 
VVURR  

Vyhodnocení vlivů ZÚR 
OK na ŽP-SEA (bod A 
příl. č. 5 vyhl. 500/2006 
Sb.) a posouzení 
NATURA (bod B vyhl.) je 
přepracováno, ostatní 
doplněno a upraveno  
 

2 Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

1) větší zdůraznění řešení 
problematiky sociálních 
služeb v územních plánech 
obcí 
 
2) navrhnout vhodná opatření 
pro řešení problémů 
nezaměstnanosti 
 

1) bylo zapracováno do 
Vyhodnocení 
 
 
 
2) bylo zapracováno do 
Vyhodnocení 

3 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu ČR 

bez připomínek bereme na vědomí 

4 Ministerstvo 
zemědělství 

1) neuvádět účel výhledových 
lokalit pro akumulaci 
povrchových vod pouze jako 
protipovodňovou ochranu 
 
2) ve zmírňujících opatřeních 
upravit text týkající se 
přehodnocování umístění a 
kapacit vyjmenovaných 
vodních děl 
 
3) VN Hanušovice a 
Hanušovice II vypustit ze třetí 
odrážky v bodě 5. 
zmírňujících opatření 
 
4) na str. 35 u páté odrážky 
změnit slovo rekreační na 
retenční 

1) – 4) bylo zapracováno 
do Vyhodnocení 

5 Ministerstvo 
dopravy ČR 

problematiku D-O-L uvádět 
v souladu s usnesením vlády 
č. 561/2006, kterou byla 
schválena PÚR ČR 

bylo zapracováno do 
Vyhodnocení 

6 Ministerstvo 
kultury 

bez připomínek bereme na vědomí 

7 Ministerstvo 
zdravotnictví 

bez připomínek bereme na vědomí 

8 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

zvýraznit a konkretizovat obě 
etapy závěrečného shrnutí ve 
vztahu ZÚR OK a jejich 
přínosu pro podmínky 
udržitelného rozvoje a 
vyváženosti jednotlivých pilířů 

bylo zapracováno do 
Vyhodnocení 
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URÚ (týká se to především 
pilířů sociálního a 
hospodářského) 

 
 
 
 

IX. STANOVISKO MŽP K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE 
SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNÉNO 

 
Pro vyhodnocení stanoviska Ministerstva životního prostředí je do odůvodnění vložen 
úplný text tohoto stanoviska a následně provedeno jeho vyhodnocení. 
 
 
 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

k návrhu  

„Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje“ 

verze po společném jednání 

 
 
Předkladatel koncepce: Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
Zpracovatel koncepce: ing. arch. Jaroslav Haluza 
 
Zpracovatel posouzení:  Ecological Consulting a.s. 

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák 
 (osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 

č.j. 14563/1610/OPVŽP/97, autorizace č.j. 630/3373/04 podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 
Průběh posuzování: 
 Na základě přechodných a závěrečných ustanovení v § 187 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. (dále též jen „stavební 
zákon“) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje jako pořizovatel zásad 
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územního rozvoje Olomouckého kraje (dále též jen „ZÚR OK“) zpracoval  
a následně zveřejnil od 13. 8. 2007 do 14. 9. 2007 návrh zásad územního rozvoje Olomouckého 
kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

V souladu s § 37 odst. 2 stavebního zákona se dne 15. 8. 2007 v 9,30 hodin v Kongresovém 
sále Krajského úřadu Olomouckého kraje konalo společné jednání o návrhu ZÚR OK. 
 Na základě projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, resp. na životní prostředí 
(dále též jen „vyhodnocení“) dle § 37 odst. 4 stavebního zákona byla stanovena potřeba 
dopracování vyhodnocení. Toto dopracované vyhodnocení zohledňující požadavky, které vyplynuly 
z jeho projednání, bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dodatečně.  
 

Stručný popis koncepce: 
  V souladu se stavebním zákonem stanovují zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo 
koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo 
koridory pro veřejně prospěšné stavby. Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území 
Olomouckého kraje. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
 Priority územního plánování na území Olomouckého kraje se stanovují s cílem vytvořit 
vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj  
a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. V souladu s charakterem území kraje jsou v ZÚR 
OK zohledněny republikové a krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje vyjádřené v dokumentech Politika územního rozvoje ČR, Strategie udržitelného rozvoje ČR 
a v rozvojových dokumentech pořízených Olomouckým krajem. 
 ZÚR OK vymezují tyto cíle a souběžně navrhuje podmínky pro hledání řešení k jejich 
naplnění: 

- stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením zejména na urbanistickou koncepci, 
koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury, koncepci ochrany přírodních zdrojů  a 
koncepci systému ekologické stability a to při respektování přírodních  
a kulturních hodnot v území; 

- konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území; 
- promítnout do řešení území strategické cíle vyplývající zejména z Politiky územního 

rozvoje ČR, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a dalších rozvojových 
dokumentů včetně dokumentů přijatých EU. 

 
ZÚR OK stanovují priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel, hospodářského rozvoje, ochrany životního prostředí (v oblasti 
ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany půdy  
a zemědělství, ochrany lesů, nakládání s odpady, péče o krajinu, nerostných surovin). 

Stručný popis posuzování: 
 Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na životní prostředí bylo 
provedeno v souladu se stavebním zákonem a zpracováno v rozsahu přílohy stavebního zákona.  
 K vyhodnocení byla využita metoda referenčních cílů a to jak na úseku ochrany životního 
prostředí, tak na úseku ochrany veřejného zdraví. Uvedené referenční cíle byly konfrontovány jak 
s dlouhodobými cíly předložené koncepce, tak s vlivem realizace navržených záměrů a opatření, 
relevantních v daném území. Za pomoci jednoduché multifunkční analýzy byly uvedené vlivy 
kvantifikovány. U nejzásadnějších navržených záměrů a opatření (zejména liniového charakteru) 
přitom byly při komplexním posouzení zjištěny některé negativní vlivy, především na dochovaný 
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stav území v oblasti CHKO a území EVL a PO. Na druhé straně měly tyto záměry na jiné 
referenční cíle (např. ochrana veřejného zdraví) vliv spíše neutrální. 
Předložené ZÚR OK byly také posouzeny podle ustanovení § 45h a § 45i zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to z hlediska důsledků na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany. 
 
 
Závěry posuzování: 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 zákona 
č. 100/2001 Sb., na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaných a veřejného 
projednání vydává 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu  

„Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje“ 

verze po společném jednání  

 

pouze za dodržení níže uvedených podmínek (část A): 

1. Je nezbytné doplnit vyhodnocení vlivů všech navržených záměrů jednotlivě na všechny 
složky životního prostředí, zejména s ohledem na naplnění dikce zákona, nejen na 
ochranu přírody, jak je uvedeno v kapitole 3.5. Toto vyhodnocení (vlivy na veřejné 
zdraví a životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, 
horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu (zejména krajinný ráz), přírodní 
zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a 
na jejich vzájemné působení a souvislosti) požadujeme zařadit do kapitoly 5.  

Nesouhlasíme s vyhodnocením záboru ZPF jen vybraných liniových staveb (silniční 
doprava a ÚSES). Žádáme doplnění vyhodnocení pro všechny záměry. Je nutno 
dodržet znění zákona a vyhodnotit vlivy na všechny složky životního prostředí. 

2. Požadujeme, aby posuzovatel v rámci vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí uvedl 
jasný výrok, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou 
plochou či koridorem souhlasit nebo souhlasit s podmínkami  včetně jejich upřesnění 
anebo nesouhlasit.  

3. Požadujeme, aby veškeré územní studie, kterými jsou podmíněny záměry anebo  
u kterých tuto podmínku požadujeme v návrhu ZÚR OK, byly podrobeny procesu veřejného 
projednání, a následně dohodnuty s dotčenými orgány včetně Ministerstva životního prostředí. 
Současně požadujeme, aby tyto studie byly pořizovány pouze dle § 7 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona, tj. krajským úřadem. 
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4. Vzhledem k hodnotě území, zejména z pohledu ZPF (I. a II. třídy ochrany) požadujeme, aby 
veškeré územní studie, kterými jsou podmíněny záměry anebo  
u kterých tuto podmínku požadujeme v návrhu ZÚR OK, byly před jejich schválením 
projednány a dohodnuty s Ministerstvem životního prostředí. 

5. Upozorňujeme, že vyčíslení velikosti konkrétních rozvojových ploch, které byly doplněny a 
které jsou stanoveny pro každou rozvojovou oblast jednotlivě, uvádějí maximum možných 
plošných požadavků na změnu využití území ze ZPF na jiný způsob využití. 

6. Zdůrazňujeme, že územní studie, kterými jsou podmíněny záměry anebo u kterých tuto 
podmínku požadujeme v návrhu ZÚR OK, budou zaměřeny na prověření možností a 
podmínek změn využití zemědělských pozemků v daném území. Dále pak tyto studie upřesní 
lokalizaci rozvojových aktivit a to zejména těch, které mají větší nároky na zábor zemědělské 
půdy tak, aby byly v dostatečné míře respektovány zvýšené požadavky na ochranu 
nejkvalitnějších půd. Preferováno bude umístění těchto aktivit na vhodné pozemky horší 
bonity. Do posouzení budou zahrnuty i plochy zastavitelné, dosud však nevyužité, o velikosti 
nad 10 ha. Postupy uvedené v bodech 4. – 7. tohoto stanoviska požadujeme uvést v textové 
části ZÚR OK. 

7. Požadujeme, aby požadavky uvedené v bodech 4. – 7. tohoto stanoviska byly zahrnuty, např. 
formou úkolů pro krajský úřad, do usnesení zastupitelstva kraje při vydání ZÚR OK. 

8. V textu vyhodnocení vlivů ZÚR OK jsou hodnoceny záměry již vyjmuté nebo změněné (např. 
vodní díla Hranice, Hřbety, Mnichov – Drakov, Osek n. Bečvou, Řimice, Velká Morava, 
Mohelnice, zařazení silnice II/449 do veřejně prospěšných staveb). Doporučujeme uvést do 
souladu s návrhem ZÚR OK. 

9. V kapitole 2.2 „Půda“ jsou jako důsledky nerealizace koncepce na úseku ochrany půdního 
fondu uváděny důsledky na rozvoj kraje. Domníváme se, že toto se netýká ochrany půdního 
fondu. Obdobný nesoulad se objevuje v kapitole 2.3 „Lesy“. 

10. Domníváme se, že součástí kapitoly 2.4 „Ochrana přírody“ by neměl být popis střetů 
navrhovaných záměrů se zájmy ochrany přírody. Tato problematika má být součástí jiné 
kapitoly vyhodnocení. 

11. Nesouhlasíme s pouhým konstatováním v kapitole 8., že byly zohledněny vnitrostátní cíle 
ochrany životního prostředí bez zhodnocení způsobu jejich zapracování do návrhu ZÚR. 

12. Problematiku vodní cesty D-O-L bude nutno řešit v souladu s výsledky ustavené mezirezortní 
komise k prověření reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení D-O-L. 
Upozorňujeme, že lze předpokládat střety záměru výstavby vodní cesty D-O-L s jednotlivými 
složkami životního prostředí, zejména střety se zájmy chráněnými zákonem o ochraně přírody 
a krajiny (např. významné negativní vlivy na stav přírodního prostředí CHKO, EVL, PO, 
MZCHÚ, ÚSES, VKP, na biotopy zvláště chráněných rostlin a živočichů, na krajinný ráz).  

13. Požadujeme vypustit plochy územních rezerv pro akumulaci povrchových vod  
a pro protipovodňovou ochranu (suché poldry), jež jsou ve střetu se zájmy ochrany životního 
prostředí (zejména Ondřejovice-Javorná, Nové Losiny, Branná, Splav, Kociánov). 
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14. Zvážit zkapacitnění, resp. zvýšení priority u komunikací I/46, II/444 resp. II/446  
a II/447 (Mohelnice – Šternberk) s cílem snížit při propojení Uničov – R35 zatížení silnice 
II/449 procházející středem CHKO Litovelské Pomoraví a územím EVL a PO. 

15. Otvírání nové těžby v ZCHÚ se nedoporučuje. Při kumulaci více střetů se doporučuje 
iniciovat rebilanci ložisek s převodem do zásob vázaných či nebilančních. 

16. Při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální míře respektovat ochranu 
životního prostředí se snahou o minimální zásah do ZCHÚ a minimalizaci odnímané plochy 
pozemků ZPF a PUPFL. Vždy upřednostňovat řešení na půdách horší kvality – tj. 
minimalizace odnímaní půd zařazených v I. a II. třídě ochrany. 

17. U navrhovaných dopravních koridorů řešit ochranu urbanizovaných území a volné krajiny 
před nepříznivými účinky hluku a emisí znečišťujících látek do ovzduší.  

18. U stávajících a navrhovaných dopravních koridorů řešit zajištění průchodnosti těchto 
koridorů pro volně žijící živočichy (přednostně při křížení dopravních koridorů  
a biokoridorů ÚSES). 

19. Při návrhu výstavby železnic (např. VRT, prodloužení železnice Kouty nad Desnou)  
a lanovky na Červenohorské sedlo volit variantu s minimálními dopady na přírodu a krajinu 
včetně území EVL a PO (územní varianty, využití stávajících průseků, pohledové bariéry). 

20. Zohlednit problematiku životního prostředí a veřejného zdraví a to zapracováním 
environmentálních kritérií do systému hodnocení a výběru projektů. Při realizaci 
jednotlivých projektů je třeba respektovat plány péče o zvláště chráněná území  
a lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

21. Při realizaci ZÚR OK respektovat kritéria, podmínky a doporučení stanovená vyhodnocením 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Realizace zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nebude mít významný negativní 
vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti pouze za dodržení níže uvedených 
podmínek (část B): 

22. Záměry, realizované na základě ZÚR OK, vyhodnocené jako potenciálně mírně negativní, 
musí být na úrovni záměru vyhodnoceny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zákona o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

23. Všechna opatření navržená v ZÚR OK budou realizována s respektováním územní ochrany 
a integrity evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a jejich naplňování nesmí vést 
k poškození nebo zhoršení stavu předmětu ochrany těchto území.  

24. Jsou hodnoceny vlivy záměrů z návrhu ZÚR OK již vyjmuté (např. vodní díla Hřbety, Řimice, 
Velká Morava). Doporučujeme uvést do souladu s návrhem ZÚR OK. 

25. Trasa komunikace I/44 ve variantě vedení v nové stopě volnou krajinou se vzhledem 
k existenci území EVL a PO nedoporučuje. 

26. Při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální míře respektovat vyloučení 
negativního vlivu na území EVL a PO. 
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27. Otvírání nové těžby v území EVL a PO se nedoporučuje. Při kumulaci více střetů se 
doporučuje iniciovat rebilanci ložisek s převodem do zásob vázaných či nebilančních. 

28. Realizaci záměrů podporujících tlak na větší rekreační využívání území označeného jako 
Specifická oblast SOB4 Jeseníky – Králický Sněžník pečlivě zvážit s ohledem na ochranu a 
integritu území EVL a PO. 

29. Požadujeme do závěru vyhodnocení uvést jasný závěr posuzovatele z hlediska dopadů návrhu 
ZÚR OK na území EVL nebo PO. 

 

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu dle  
§ 10g odst. 4, 5 zákona č. 100/2001 Sb. zohlednit požadavky a podmínky vyplývající  
ze stanoviska ke koncepci.  

Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení všech 
vyjádření a připomínek došlých po celou dobu přípravy koncepce a připomínek z veřejného 
projednání, a to jak ke koncepci, tak i k jejímu posouzení. 

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce zajistí u 
každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti. 

Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a 
rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h 
zákona č. 100/2001 Sb. 

Ing. Jaroslava HONOVÁ  v.r. 
ředitelka odboru  

posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 
 
 

VYHODNOCENÍ STANOVISKA MŽP 
 
Ad1) Splněno, vyhodnocení vlivů všech záměrů je obsaženo v příloze 11 části A – 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí – Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního 
rozvoje na udržitelný rozvoj území. Zde je vyhodnocen u všech záměrů i vliv na půdu. 
Potvrzeno dopisem MŽP ze dne 9. 1. 2008. 
 
Ad2) Splněno. Je uvedeno v závěru každého vyhodnocení, obsaženého v příl. 11. části A 
– vyhodnocení vlivů na životní prostředí – Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního 
rozvoje na udržitelný rozvoj území. 
Potvrzeno dopisem MŽP ze dne 9. 1. 2008. 
 
Ad3) Splněno. Požadavek na veřejné projednání (včetně DO) je zapracován v textové 
části. ZÚR OK požadované studie budou pořizovány v souladu s §7 zák. č. 183/2006 Sb. 
Územní studie budou sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK, nejpozději při této 
aktualizaci musí být řešení s DO (včetně MŽP) dohodnuto. 
 
Ad4)  Viz předchozí bod. 
 
Ad5) Bylo akceptováno, je uvedeno v textové části viz bod 7.3.2, že „z hlediska zatížení 
území nutno považovat za limitní dále uvedený rozsah nových ploch pro podnikání…“.   
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Ad6) Splněno. Je zapracováno v textové části. Řešení záměrů i vhodnost lokalit 
podnikatelských aktivit bude ve studiích posuzována ze všech hledisek, tedy i z hlediska 
zvýšené ochrany nejkvalitnějších půd, s ohledem na zajištění vyváženosti tří pilířů 
udržitelného rozvoje, tedy životního prostředí, ekonomických a sociálních podmínek 
území.  
 
Ad7) Požadavky 4-7 jsou obsaženy v textové části ZÚR OK, která je formou opatření 
obecné povahy vydávána ZOK. Tímto je požadavek MŽP, jako dotčeného orgánu, splněn 
a jen se doplňuje, že MŽP nepřísluší úkolovat ZOK. 
 
Ad8) V příl. 11, kde je  vyhodnocení vlivů všech záměrů ZÚR OK zpracováno jednotlivě a 
to na všechny složky životního prostředí, nejsou výše uvedené záměry již uvedeny. Pokud 
jsou v textové části vyhodnocení uváděny, je to pro objasnění či srovnání řešení 
s předcházejícími fázemi. 

 
Ad9) Ve Vyhodnocení bylo následně upraveno. 
 
Ad10) Ve Vyhodnocení bylo následně upraveno. 
 
Ad11) Ve Vyhodnocení bylo doplněno. 
 
Ad12) Trasa vodní cesty D-O-L je hájena ve smyslu usnesení vlády ČR č. 635 z 11. 12. 
1996, průplav D-O-L do vyřešení problematiky vládou, na základě doporučení meziresortní 
komise (dle požadavků PÚR) zůstane v ZÚR OK zapracován, neboť vláda doposud 
nerozhodla o jiné ochraně průplavního spojení, převzato z ÚP VÚC Olomoucké 
aglomerace a ÚP VÚC Jeseníky. 
 
Ad13) Na základě společného jednání jsou v ZÚR OK zapracovány vodní plochy 
obsažené ve SVP schváleném vládou ČR z r. 1988, které jsou nadále požadované MZe, 
ale jen jako územní rezervy vhodné pro akumulaci povrchových vod popř. poldry. V roce 
2008/2009 bude dokončen celostátní dokument Plán oblastí povodí a rámcově hodnoceny 
i plochy pro akumulaci. Do tohoto bude uplatněn požadavek na vypuštění ploch 
Ondřejovice-Javorná, Nové Losiny, Branná, Splav, Kociánov a dle projednání pak 
uplatněn  následně v rámci aktualizace upraveny ZÚR OK. 
 
Ad14) Předmětem řešení ZÚR OK je řešení koncepční a nikoliv vlastní technické řešení 
komunikací. Tangenciální doprava k CHKO LP je v řešení dokumentace akceptována, 
zvýšením priority výše uvedených komunikací s předpoklády řešení obchvatů a úprav tras 
těchto komunikací, jejichž cílem je odstraňování dopravních závad a zlepšení průjezdnosti. 
 
Ad15) Vynětí či rebilanci ložisek je třeba řešit v samostatném legislativním procesu, takto 
nepřísluší do řešení ZÚR OK. Ložiska jsou zapracována v souladu se zákonem č. 44/1988 
Sb., případný požadavek konkretního využití bude dále prověřován v následných 
příslušných posouzeních a správních řízeních. 
 
Ad16) Je zapracováno v ZÚR OK při respektování i dalších hodnot a požadavků na využití 
území. 
 
Ad 17) Bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. 
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Ad18) Požadavek je nad rámec možnosti řešení ZÚR OK. Je zapracován do bodu A.8 
jako požadavek pro řešení v rámci územních plánů obcí. 
 
Ad19) Při řešení příslušných koridorů byl hledán soulad s výše uvedenými principy. 
Požadavky na minimalizaci dopadů veškerých konkrétních řešení na přírodu a krajinu jsou 
v textové části zapracovány. 
 
Ad20) Při řešení dalších stupňů projektové dokumentace musí být vždy dodrženy. 
Projekty musí respektovat platné právní předpisy a není jim to potřeba znovu ukládat. 
  
Ad21) Na základě vyhodnocení vlivů ZÚR OK na udržitelný rozvoj území, jehož součástí 
je i vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, a na základě 
vyhodnocení veškerých stanovisek, námitek či připomínek při společném a 
veřejnoprávním projednání byl vypracován konečný návrh ZÚR OK a tento je s DO 
dohodnut. Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví – včetně 
kriterií, podmínek a doporučení je součástí ZÚR OK a je obsažené v části odůvodnění 
opatření obecné povahy. Pro realizaci konkrétních záměrů v území je řešení obsažené 
v ZÚR OK závazné. 
Realizace zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nebude mít významný negativní 
vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti pouze za dodržení níže uvedených 
podmínek (část B). 
 
Ad22) Při vyhodnocení záměrů bude postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými 
právními předpisy. 
 
Ad 23) Je akceptováno a bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.  
 
Ad24) Splněno. V příl.11, kde je vyhodnocení vlivů všech záměrů ZÚR OK zpracováno 
jednotlivě a to na všechny složky životního prostředí, nejsou výše uvedené záměry již 
uvedeny. V textové části Vyhodnocení mohou však být uváděny pro objasnění či srovnání 
řešení s předcházejícími fázemi. 
 
Ad25) V návrhu ZÚR OK je zapracována – převzatá bez věcné změny plocha koridorů 
z ÚP VÚC Jeseníky dle  § 187 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.) – část silnice I/44 a to 
v úseku Rapotín-Jeseník (vydána EIA pod  č.j. 4916/OIP/03 z 7.10.2003). Navazující úsek 
logicky doplňuje dopravní koncepci řešící zlepšení dostupnosti Jesenicka. Poloha koridoru 
silnice v úseku Jeseník – Mikulovice bude prověřena studií, kdy cílem studie bude 
prověření nejoptimálnější varianty řešení. 
 
Ad26) Je zapracováno v textu v prioritách ochrany ŽP. Dále bude řešeno v dalších 
stupních projektové dokumentace. 
 
Ad27) Rebilanci, popř. vyjmutí je třeba řešit v samostatném legislativním procesu, 
nepřísluší to ZÚR OK. Ložiska jsou zapracována v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb. 
Případný požadavek konkrétního využití bude dále prověřován v následných příslušných 
posouzeních a správních řízeních. 
 
Ad28) Pro využití této oblasti jsou v ZÚR OK stanoveny základní zásady využití a takto to 
bylo projednáno a dohodnuto s orgány ochrany přírody. Při realizaci konkrétních záměrů 
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bude postupováno dle platných právních předpisů a bude nadále projednáváno s orgány 
ochrany přírody. 
 
Ad29) Splněno, vyhodnocení vlivů všech záměrů na EVL anebo PO je obsaženo v příloze 
11 části A – vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů návrhu zásad 
územního rozvoje na udržitelný rozvoj území.  
 
Z výše uvedeného je patrno, že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 
koncepci jsou splněny. K požadavku na zveřejnění koncepce – ZÚR OK včetně jejího 
vyhodnocení se uvádí, že je obsaženo v tomto opatření obecné povahy, které bude 
vyvěšeno na všech úředních deskách obecních úřadů v kraji, elektronické desce a také 
internetových stránkách Olomouckého kraje. Olomoucký kraj vydá v tištěné formě 
zjednodušenou dokumentaci ZÚR OK pro širokou veřejnost. Sledovat využívání 
dokumentace a naplňování přijatých závěrů vyplývá z dvouleté povinné aktualizace, 
stanovené stavebním zákonem.    
 
 
X.        SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KOMISE V PŘÍPADĚ 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÚR NA LOKALITU S PRIORITNÍMI TYPY STANOVIŠŤ 
NEBO S PRIORITNÍMI DRUHY 

 
Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku k vyhodnocení vlivu na životní prostředí 
nestanovilo negativní vliv koncepce obsažené v ZÚR OK na území evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti a není proto potřebné projednání kompenzačních opatření 
v „Komisi“ ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění později 
vydaných předpisů.  
 
 
XI.      ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A ODŮVODNĚNÍ 
 
OSR KÚOK zabezpečil veřejné projednání návrhu ZÚR OK a v rámci tohoto projednávání, 
v souladu s ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona, uplatnily obce (obce, městysy a města) 
v řešeném území a obce sousedící s tímto územím k návrhu ZÚR OK, ve lhůtě vyložení 
návrhu, tj. do 19. listopadu 2007, námitky. Námitky podalo 30 obcí Olomouckého kraje a 1 
sousední obec ze Zlínského kraje (Bystřice pod Hostýnem) a tyto do předloženého návrhu 
ZÚR OK uplatnily celkem 55 námitek. 
 
Všechny podané námitky byly pořizovatelem, za součinnosti projektanta, vyhodnoceny a 
následně ve dnech 9. – 11. ledna 2008 projednány se zástupci obcí. Při tomto projednání 
bylo odstraněno 50 námitek a výsledek řešení námitek po projednání představuje níže 
uvedená tabulka. 
 
 
Čís. Obec 

Datum podání 
Obsah námitky Návrh rozhodnutí o 

námitce 

1 Olomouc 
13. 11. 2007 

1) Požadavek na vypuštění letiště Olomouc-
Neředín ze ZÚR OK. 

2) Námitka proti nesrovnalosti vymezení RO1 
v grafické a textové části, upozorňují, že 
v textu není uveden jihozápadní a západní 
směr rozvoje. 

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 9. 1. 2008. 
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3) Námitka proti umístění trafostanice 110/22kV 
Hněvotín a části trasy vedení 110kV (výkr. Č. 
D1, B4), požadují zapracovat v souladu se 
změnou č. XVI Územního plánu Olomouc. 

4) Požadavek na vymezení území s kulturními a 
civilizačními hodnotami k ochraně areálu 
Chrámu navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku a bývalého premonstrátského 
kláštera Hradisko. 

5) Námitka proti začlenění ČS Olomouc-
Krapkova mezi čerpací stanice pro nouzové 
zásobování ropnými produkty. 

2 Přerov 
16. 11. 2007 

1) Do seznamu VPS uvést i stavbu Dálnice D1 
v celém úseku Kroměříž – Přerov – Lipník n/B. 

2) Do seznamu VPS doplnit všechny navrhované 
stavby silnic I. a II. tř. a R-komunikace R55, 
navrhované II/150 v souladu s Generelem 
dopravy města Přerova. 

3) Nesouhlas s návrhem vodní nádrže Žeravice. 

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 10. 1. 2008. 

3 Lipník nad 
Bečvou 
13. 11. 2007 

Požadují upravit termín zpracování studie KH1, 
který je určen na rok 2013 tak, aby studii bylo 
možné zahrnout do územního plánu města Lipník 
nad Bečvou, tzn. max. do roku 2010. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 11. 1. 2008. 

4 Litovel 
13. 11. 2007 

1) Nesouhlasí, aby úsek přeložky silnice II/449 
na k.ú. Litovel byl v návrhu ZÚR OK řešen 
pouze jako územní rezerva. Požaduje, aby 
tento koridor byl začleněn do návrhu ZÚR OK 
jako veřejně prospěšná stavba. 

2) Požadují do návrhu ZÚR OK zařadit přeložku 
silnice II/447, úsek Tři Dvory – Litovel, jako 
veřejně prospěšnou stavbu. 

3) Požadují zařadit stavbu severního obtokového 
koryta a ohrázování Litovle do návrhu ZÚR OK 
jako veřejně prospěšnou stavbu. 

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 10. 1. 2008. 

5 Loštice 
14. 11. 2007 

1) Námitka proti vodní cestě D-O-L. 
2) Námitka proti řešení vodní nádrže Loštice-
Vlčice jako plochy územní rezervy vhodné pro 
akumulaci povrchových vod – Jeřmaň, 
požadavek na řešení jako suchý poldr s patou 
hráze nad zastavěným územím Vlčic. Termín 
studie (2009) požadují zkrátit. 

3) Námitka vůči rozsahu a omezením 
vyplývajícím z vymezení kulturní krajinné 
oblasti Žádlovicko. Termín studie (2017) 
požadují zkrátit. 

4) Námitka vůči rozsahu ochrany a využití NS 
u objektu pod č. 179. U objektů pod č. 88, 89 
nesouhlasí s textem poznámky – rozsah 
poldru a koridoru D-O-L. 

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 9. 1. 2008. 

6 Mohelnice 
6. 11. 2007 

Požadují do návrhu ZÚR OK zapracovat námitky 
schválené radou Mohelnice ze dne 22.10. 2007 :  
1) k vodovodu Pomoraví včetně nové trasy 
vodovodu Dubicko – Litovel 

2) ke stavební uzávěře vyplývající z ÚS na 
problémové lokality ve správním území 

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 10. 1. 2008. 
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města.  
7 Staré Město 

19. 11. 2007 
Nesouhlas se stavbou vodní nádrže Hanušovice. 
Preferuje výstavbu poldrů v údolích řek Branná, 
Krupá, Morava.  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 10. 1. 2008. 

8 Hustopeče nad 
Bečvou 
19. 11. 2007 

Požadují respektovat dohodu s Povodím Moravy 
o vedení trasy severní hráze suchého poldru 
Teplice tak, aby nebyly dotčeny objekty chat 
u štěrkopískových jezer č. 1 a 2.  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 10. 1. 2008. 

9 Náměšť na 
Hané 
21. 11. 2007 

Nesouhlasí s přeložkou silnice II/449, neboť 
brání v rozvoji městyse Náměšť na Hané.  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 11. 1. 2008. 
 

10 Bohuslavice 
13. 11. 2007 

1) Požadavek na vypuštění podpory větrné 
energie v bodě 5.3.1.2.  

2) Požadavek na doplnění textu v bodu 5.3.2.13. 
o ochranu i stávajících zdrojů pitné vody  

3) Požadavek na přehodnocení ložisek NS, 
upřednostňovat ochranu přírody a krajiny. 
Požadavek na přehodnocení CHLÚ Dubicko-
Háj.  

4) Požadavek na doplnění bodu 6.2.5.2 o řešení 
vazeb i Úsova a Mohelnice na R35.  

5) Požadavek na doplnění, aby v oblasti těžby 
bylo větší zapojení obcí a veřejnosti do 
rozhodovacích procesů v souladu 
s legislativou EU.  

6) Požadavek na uvádění parametrů 
komunikační sítě, požadavek na přemostění 
žel. koridoru v Mohelnici na II/444.  

7) Požadavek na ochranu CHLÚ proti předčasné 
exploataci, CHLÚ chápat jako ochranu zásob 
suroviny před vytěžením pro budoucí využití. 

8) Požadavek na přemostění inundačního území 
silnicí III. tř. Bohuslavice-Lukavice a tím 
zabránit vzedmutí potenciální povodňové vlny 
díky stávajícímu tělesu komunikace.  

9) Požadavek na zpracování územních studií 
v součinnosti s dotčenými obcemi a 
respektovat stanovisko obce k problematice.  

 

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 9. 1. 2008. 

11 Bystrovany 
13. 11. 2007 

1) Nesouhlasí s řešením východní tangenty I/46 
v trase přes k. ú. Bystrovany.  

2) Nesouhlasí se zařazením obce do rozvojové 
oblasti národního významu. 

Námitky se zamítají. 

12 Bystřice pod 
Hostýnem 
15. 11. 2007 

Námitka proti návrhu napojení obchvatu obce 
Křtomil ve vztahu na k.ú. Rychlov (součást 
Bystřice p/H).  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 11. 1. 2008. 

13 Drahanovice 
16. 11. 2007 

1) Křižování silnice II/449 se silnicí II/448 provést 
kruhovým objezdem.  

2) Napojení ve směru na Litovel provést za obcí 
Drahanovice.  

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 11. 1. 2008. 

14 
 

Kolšov 
19. 11. 2007 

Nesouhlas obce Kolšov s vedením trasy VVN 
400kV přes katastrální území obce Kolšov.  

Námitka se zamítá. 

15 Kožušany – 
Tážaly 

Požadují zohlednit trasu požadovaného 
východního obchvatu obce na silnici II/435 dle 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
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14. 11. 2007 varianty „A“ ve zpracované studii z roku 2001.  dne 11. 1. 2008 
16 Křtomil 

9. 11. a 19. 11. 
2007 

Námitka proti návrhu napojení přeložky silnice 
II/150 v obci Křtomil, obec požaduje posunutí 
komunikace severním směrem o cca 150 m.  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 11. 1. 2008 

17 Líšnice 
16. 11. 2007 

Nesouhlas s vymezením kulturní krajinné oblasti 
Žádlovicko, upozorňují, že vymezení zasahuje do 
intravilánu obce a je v rozporu se schváleným 
územním plánem obce Líšnice.  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 9. 1. 2008 

18 Majetín 
10. 10. 2007 

Požadují revizi dokumentace ve vztahu k ložisku 
Krčmaň – Majetín označeném v tabulce č. 210, 
což zdůvodňují rozborem situace současné těžby 
a dalšími argumenty v příloze. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 10. 1. 2008. 

19 Olšany 
16. 11. 2007 

1) Souhlasí s požadavkem obce Ruda nad 
Moravou s vymístěním přeložky silnice II/369 
v obci Ruda nad Moravou.  
2) Žádají o vyřešení průjezdu obcí Olšany.  

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 11. 1. 2008 

20 
 

Osek nad 
Bečvou 
16. 11. 2007 

Požadavek na posunutí termínu vypracování 
studie stanoveného v ZÚR OK a to pro studii E1 
– max. do roku 2010. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 9. 1. 2008. 

21 Pavlov 
16. 11. 2007 

1) Nesouhlas s D-O-L, upřednostňují 
modernizaci železničního koridoru. 
2) Námitka proti rozsahu vymezení kulturní 
krajinné oblasti Žádlovicko a omezením 
vyplývajících z vymezení oblasti, neboť tím dojde 
k omezení rozvoje obce. 

Námitky byly 
odstraněny dohodou 
dne 9. 1. 2008. 

22 Radotín 
9. 11. 2007 

Požadavek na posunutí termínu vypracování 
studie stanoveného v ZÚR OK a to pro studii E1 
– max. do roku 2010. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 9. 1. 2008. 

23 Rozstání 
15. 11. 2007 

Požadují do návrhu ZÚR OK zařadit možné 
varianty řešení odklonění dopravy z osady 
Baldovec.  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 11. 1. 2008. 

24 Ruda nad 
Moravou 
15. 11. 2007 

Námitka proti vedení přeložky silnice II/369, obec 
navrhuje zachovat stávající vedení silnice obcí 
s postupnou realizací zklidňujících opatření 
v průjezdném úseku. 
  

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 11. 1. 2008. 

25 Skalička 
14. 11. a  
19. 11. 2007 

Zásadně nesouhlasí s výstavbou suchého poldru 
Teplice, obec bude podporovat variantu 
s budováním ochranných hrází a zvýšením 
retenční schopnosti krajiny v záplavovém území 
řeky Bečvy.  

Námitka se zamítá. 

26 Slatinice 
15. 11. 2007 

Námitka ke směrovému řešení silnice II/449 
v obci Slatinice, obec trvá na variantě přeložky 
silnice II/449 v obci Slatinice dle studie Ing. 
Koutňáka z r. 2005. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 11. 1. 2008. 

27 Soběchleby 
5. 11. 2007 

Požadují upravit termín zpracování územních 
studií VP2 (prověření lokalizace vodní nádrže) a 
E1 (prověření optimální trasy pro vedení VVN), 
který je určen na rok 2015 tak, aby studie bylo 
možno zahrnout do územního plánu obce 
Soběchleby, tzn. max. do roku 2010. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 9. 1. 2008. 

28 Stavenice\\ 
5. 10. 2007 

Nesouhlas s rozšířením nadregionálního 
biocentra (NRBC) 13 Vrapač-Doubrava na k.ú. 
Stavenice. Požadavek na zachování NRBC 
v rozsahu dle řešení ÚP VÚC, tedy menším než 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 15. 1. 2008. 
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navrhuje ZÚR OK.  
29 Týn nad 

Bečvou 
16. 11. 2007 

Požadavek na posunutí termínů vypracování 
studií stanovených ZÚR OK pro studii E1 a KH1 
a to max. do roku 2010. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 9. 1. 2008. 

30 Velký Týnec 
19. 11. 2007 

Požadavek na zařazení obce Velký Týnec do 
ZÚR vymezeného území RC5 – se zvýšeným 
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch. 

Námitka byla 
odstraněna dohodou 
dne 9. 1. 2008 

31 Zámrsky 
15. 11. 2007 

Obec a majitelé dotčených pozemků nesouhlasí 
s výstavbou suchého poldru Teplice v katastru 
obce Zámrsky, když mají zato, že s nimi tento 
záměr nebyl dostatečně projednán.  

Námitka se zamítá. 

 
Rozhodnutí o námitkách 
 
O námitkách, které byly uplatněny při veřejném projednání, rozhoduje dle § 172 odst. 5 
správního řádu správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o 
námitkách se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy a přitom musí 
obsahovat vlastní odůvodnění. Proti tomuto rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. 
Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny 
opatření obecné povahy. 
Jak již uvedeno výše, pořizovateli se z veřejného projednání návrhu ZÚR OK nepořadilo 
při doplňujícím jednání vypořádat celkem 5 námitek, které uplatnily obce Bystrovany, 
Kolšov, Skalička a Zámrsky a proto tyto předložil v souladu se správním řádem ZOK 
k rozhodnutí o těchto námitkách.  
Zastupitelstvo Olomouckého kraje, příslušné dle § 7 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, 
jako správní orgán vydávající opatření obecné povahy, rozhodlo tak, že námitky  
 

Obce Bystrovany, obsažené v podání ze dne ze dne 13. 11. 2007 a pod bodem č. 11 
výše  uvedené tabulky, 
Obce Kolšov, obsažené v podání ze dne 19. 11. 2007 a pod bodem č. 14 výše 
uvedené tabulky, 
Obce Skalička, obsažené v podání ze dne 14. a 19. 11. 2007 a pod bodem č. 25 výše 
uvedené tabulky, 
Obce Zámrsky, obsažené v podání ze dne 15. 11. 2007 a pod bodem č. 31 výše 
uvedené tabulky 

 
se s použitím ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu   z a m í t a j í  a potvrzuje se 
řešení, které obsahuje předložený návrh Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, 
zpracovaný Ing. arch. Jaroslavem Haluzou a kolektivem spolupracovníků a upravený na 
základě vyhodnocení výsledků a závěrů společného a veřejného jednání.   
 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách : 
  
Námitky uvedené v tabulce pod č. 1 – 10, 12 – 13, 15 – 24 a 26 – 30 
Všechny tyto námitky (celkem 50 námitek) byly odstraněny dohodou dosaženou mezi obcí 
a pořizovatelem při ústních jednáních ve dnech 9. – 11. ledna 2008, jak je uvedeno 
v tabulce výše. O vypořádání námitek byl pořízen zápis. 
 
Důvody pro zamítnutí námitek výše citovaných obcí ZOK spatřuje v následně uváděných 
skutečnostech k jednotlivým námitkám. Odůvodnění k námitce obcí Skaličky a Zámrsky je 
uváděno společně, neboť námitka je věcně shodná.  
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Námitky uvedené v tabulce pod č. 11 – obec Bystrovany 
Trasa koridoru pro vedení přeložky I/46, Olomouc východní tangenta, je řešena v návrhu 
ZÚR ve východní poloze, která je podstatně výhodnější než poloha koridoru obsažená 
v Územním plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace (dále ÚP VÚC OA), 
která de facto procházela zastavěnou částí města Olomouce s rušivými vlivy nejen na 
blízkou obytnou zástavbu (120 – 180 m), ale docházelo i k narušování příčných 
dopravních vazeb výrobní zóny. 
 
Pro východnější polohu pak svědčí: její poloha až na okraji průmyslové zóny – lépe 
zachytává a rozvádí dopravu po obvodu zastavěného území; nevyvolává nutnost dalšího 
mimoúrovňového křížení (Pavelkova, Hodolanská na Lipenskou); dává lepší možnost pro 
využití zbytkových ploch na východním okraji a nenarušuje zastavěné území Olomouce 
ani Bystrovan – od ploch bydlení v Bystrovanech je vzdálena 800 m. Toto řešení takto 
vytváří velmi výhodné podmínky umožňující dobře se vypořádat s vlivy hluku, což poloha 
obsažená v řešení ÚP VÚC OA nikterak neumožňovala. 
 
Nelze pak ani odhlédnout od skutečnosti, že tato poloha je doporučená Ministerstvem 
dopravy ČR a Ministerstvem obrany ČR, když poloha z ÚP VÚC OA se dostala do rozporu 
s požadavky Ministerstva obrany ČR (zásah do objektů). 
Všechny tyto skutečnosti nesporně svědčí pro to, aby námitka obce Bystrovany byla 
zamítnuta a navrhované řešení v ZÚR OK bylo potvrzeno.  
 
Rozvojová oblast RO1 Olomouc, která je upřesněnou rozvojovou oblastí OB8 obsaženou 
v Politice územního rozvoje schválené dne 17. 5. 2006 vládou ČR, vychází ze silné 
koncentrace obyvatelstva a ekonomických činností republikového významu, jakož i 
kulturně historických hodnot Olomouce. Území Bystrovan je zařazeno do vymezeného 
území RO1 Olomouc z důvodů své návazné polohy na krajské město, když již 
v současnosti tyto funkce de facto plní (Makro, Lidl, Ferona a další). Vymezení není dáno 
vazbou na polohu přeložky komunikace I/46, jak se obec mylně domnívala (vhodné 
dopravní napojení není nikdy zanedbatelné), ale je dáno objektivní potřebou dalšího 
rozvoje kraje a je nesporně i v zájmu obce samotné.  
 
Tyto objektivní skutečnosti vedly k závěru na zamítnutí námitky obce Bystrovany a 
potvrzení provedeného vymezení RO1 Olomouc, jak je obsaženo v návrhu ZÚR OK. 
 
Námitka uvedená v tabulce pod č. 14 – obec Kolšov 
Situování polohy koridoru pro VVN 400 kV č. 458 Krasíkov – Horní Životíce, které je 
námitkou obce napadáno, bylo vyhlášeno jako veřejně prospěšná stavba již v ÚP VÚC 
Jeseníky, který schválila vláda ČR. Následně byla zkoumána možnost změny polohy 
tohoto koridoru jižním směrem od Brníčka na Lesnici, ale tato poloha koridoru byla v rámci 
posouzení EIA odmítnuta, a to i při revizním posouzení provedeném na základě 
negativního stanoviska obce Kolšov.  
 
Při zpracovávání návrhu ZÚR OK byla posuzována i další varianta uplatňovaná obcí, a to 
v severní poloze od Brníčka směrem na Sudkov a Dolní Studénky se zpětným napojením 
podél Postřelmova v souběhu se stávajícím vedením VVN. Délka tohoto vedení je delší o 
3,1 km než poloha obsažená v ZÚR OK. Je zde velmi obtížné stanovit polohu vzhledem 
ke stávajícím vedením a rovněž i ve vztahu na dopravní infrastrukturu – přeložku silnice 
I/44 (čtyřpruh) kolem Postřelmova. Takto je vyloučena poloha severně od stávajícího 
vedení a v jižní poloze od tohoto VVN se vedení dostává do vzdálenosti 120 – 260 m od 
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jižní části zastavěného území Sudkova a 40 m od samostatného rodinného domu na jeho 
okraji. Rovněž i při této variantě by byl dotčen les a provedené posouzení vede k závěru, 
že jakékoliv jiné řešení, než vedení podél obce Kolšov (v jižní poloze ve vzdálenosti 240 m 
od krajní zástavby), je přenesením problému do jiné obce, a to v podstatě horších 
územních souvislostech a za značně vyšší náklady. 
 
Vzhledem k uvedeným objektivním skutečnostem bylo rozhodnuto tak, že námitka obce 
Kolšov byla zamítnuta a poloha koridoru pro vedení VVN v návrhu ZÚR OK byla 
akceptována. 
 
 
Námitky uváděné v tabulce pod č. 25 a 31 – obce Skalička a Zámrsky 
Vodní nádrž suchý poldr Bečva, Teplice byla do řešení návrhu ZÚR OK převedena 
v souladu s § 187 odst. 2 stavebního zákona jako záměr vyhovující novému stavebnímu 
zákonu a splňující kritéria nadmístního významu, obsažena jako veřejně prospěšná stavba 
v platném ÚP VÚC OA, po schválení jeho 1. změny ZOK dne 28. 11. 2002 a takto pak i 
potvrzena v Pokynech pro zpracování ZÚR OK dne 5. 3. 2007 ZOK. 
K řešení protipovodňové ochrany v území Olomouckého kraje a konkrétně i toku Bečvy 
byla zpracována řada projektů, studií a posouzení a všechny tyto dospěly k závěru, že bez 
realizace záměru Bečva, Teplice – suchý poldr, nelze zajistit protipovodňovou ochranu na 
řece Bečvě.  
 
Všechny tyto skutečnosti byly intenzivně projednávány na všech úrovních od roku 1997, 
kdy byl schválen ÚP VÚC OA a přitom Olomoucký kraj byl jedním z nejvíce postižených 
území při povodni 1997. Potřebné informace byly poskytnuty i při projednávání návrhu 
investičního záměru na suchý poldr Teplice v roce 2004 a pominout nelze ani ustavení 
Řídící rady projektu Bečva, Teplice suchý poldr, jehož členy jsou všichni starostové obcí, 
kterých se tato problematika dotýká.  
V návrhu ZÚR OK je obsažena varianta, která v max. míře šetří nároky na území a ve 
všech případech, kde to jen lze, jsou respektovány místní zájmy (např. chatová lokalita  
Hustopeče n/B, Milotice). Pro úplnost nutno dodat, že ZÚR OK jsou územně plánovací 
dokumentací řešící nároky a vazby na území a jejich prostřednictvím nemohou být řešeny 
otázky spojené s majetkovým vypořádáním, náhradním bydlením apod. 
 
Vzhledem k těmto skutečnostem rozhodlo ZOK o zamítnutí věcně stejné námitky, kterou 
podaly obce Skalička a Zámrsky a potvrdilo řešení obsažené v návrhu ZÚR OK. 
 
 
 
XII.   VYHODNOCENÍ PŘIPOPMÍNEK Z VEŘEJNÉHO ŘÍZENÍ 
 
Před anebo nejpozději při veřejném jednání, které se konalo 19. listopadu 2007 mohl 
každý uplatnit připomínky. Tato možnost byla prodloužena opakováním veřejného jednání, 
které se konalo dne 22. ledna 2008 a této možnosti využilo celkem 21 organizací nebo 
osob. 
Podle ust. § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, má ZOK, jako příslušný 
správní orgán, povinnost zabývat se připomínkami jako podkladem pro opatření obecné 
povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 
Uplatněné připomínky byly řádně vyhodnoceny a takto jsou uvedeny v následující tabulce. 
Na základě provedeného zhodnocení byly jako podklad využity i při zpracování tohoto 
opatření obecné povahy, kterým se vydávají ZÚR OK. 
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Čís. Organizace, 

osoba 
Datum podání 

Obsah připomínky Řešení připomínky 

1 Burian 
Leopold  
19. 11. 2007 

Nesouhlas s výstavbou suchého 
poldru Teplice – žádá o informace 
ke způsobu vystěhování obyvatel 
osady Kamenec obce Skalička, 
náhradní bydlení a finanční 
náhrady. 

Tento požadavek je nad rámec 
řešení návrhu ZÚR OK a týká se již 
konkrétního investičního záměru pro 
stavbu suchého poldru Teplice. 
Uvedené oprávněné požadavky 
obyvatel budou samozřejmě řešeny 
investorem stavby (MZe a Povodí 
Moravy).  

 Českomorav-
ský štěrk, 
a.s. 
20. 11. 2007 

Navrhují, aby byla v kapitole 
A.5.2. i zásada o prioritním 
využívání ložisek nerostných 
surovin. 

Je dopracováno následně:- 
Preferovat hospodárné využití 
zásob ve využívaných výhradních 
ložiskách v souladu s plněním 
horního zákona č. 44/1988 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů – těžbu 
nerostných surovin orientovat do 
území ploch výhradních ložisek a 
významných ložisek nevyhrazených 
nerostů s nejnižšími střety, popř. 
s minimálními územními a 
ekologickými dopady. 
 

3 ČR – Státní 
energetická 
inspekce 
Olomouc 
11. 10. 2007 

Souhlasí s řešením a při 
pořizování územně plánovací 
dokumentace  doporučuje 
aplikovat v regionu zásady 
stanovené Územní energetickou 
koncepcí OK, dodržování 
ochranných a bezpečnostních 
pásem.  

Požadavky jsou v řešení návrhu 
ZÚR OK zapracovány. 

4 GZ – Sand, 
s.r.o. 
19. 11. 2007 

Priority v oblasti nerostných 
surovin požadují doplnit o zásadu: 
„Státem evidované a chráněné 
zásoby ve využívaných objektech 
výhradních ložisek hospodárně – 
komplexně dotěžit v souladu se 
Státní surovinovou politikou ČR a 
s plněním zákona č. 44/1988 Sb. 
(horní zákon).“  

Je doplněno: preferovat hospodárné 
využití zásob ve využívaných 
výhradních ložiskách v souladu 
s plněním horního zákona č. 
44/1988 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

5 Haken 
Roman  
19. 11. 2007 

Připomínka proti času veřejného 
projednání, které je organizováno 
ve všední den dopoledne od 
10:00, neboť široká veřejnost 
neměla vytvořené podmínky pro 
podávání připomínek a námitek na 
veřejném projednání a byla de 
facto z veřejného projednání 
vyloučena.  

Veřejné projednání bylo plně 
v souladu s ust. § 39 odst. 1 a 2  
stavebního zákona včetně doby 
konání, když ústní jednání je 
především pro zástupce obcí – pro 
objasnění problematiky k přesné 
formulaci námitek 

6 KAMENOLO
MY ČR, s.r.o. 
16. 11. 2007 

Doporučují do podmínek 
v kapitole A.5.2. doplnit zásadu: 
„Prioritně využívat objekty 
výhradních ložisek nerostných 

Je doplněno následovně: - 
Preferovat hospodárné využití 
zásob ve využívaných výhradních 
ložiskách v souladu s plněním 
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surovin, které jsou 
neopominutelným zákonným 
limitem pro využití území 
v souladu se státní surovinovou 
politikou a zejména se zák. č. 
44/1988 Sb, horním zákonem, 
které preferují jejich hospodárné 
využití.“  

horního zákona č. 44/1988 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů – těžbu 
nerostných surovin orientovat do 
území ploch výhradních ložisek a 
významných ložisek nevyhrazených 
nerostů s nejnižšími střety, popř. 
s minimálními územními a 
ekologickými dopady. 

7 Královský 
kopec, 
občanské 
sdružení 
31. 10. 2007 

Nesouhlasné stanovisko k záměru 
vedeném pod bodem 263 
(prognózní zdroj registrovaný 
Luběnice – Lutín). 

Ložiska nerostných surovin jsou 
zapracována na základě požadavku 
zákona 44/1998 Sb.-horní zákon, 
ZÚR navrhuje podmínky využití 
ložisek. U ložiska je zapracováno, 
že objekt lze využít částečně nebo 
podmínečně, a to až na základě 
výsledků prověření územní a studií 
a územním plánem obce. Ložisko 
Olšany-Lutín je součástí specifické 
oblasti ST6, která bude prověřena 
územní studií, pořizovanou KÚ 
Olomouckého kraje.  

8 LB 
MINERALS 
MORAVA, 
a.s. 
13., 19. 11. 
2007 

Požadují aktualizovat a 
přehodnotit charakteristiku ložiska 
štěrkopísku Unčovice – sever, 
záměr č. 229. Lokalitu lze využít 
ve smyslu ukončeného procesu 
E.I.A., kdy bylo vydáno souhlasné 
stanovisko v únoru 2007. Žádají o 
opravu údajů ohledně záměru č. 
229 v textové části návrhu ZÚR.  

Je opraven text týkající se 
dopravního řešení. Ostatní zůstává 
v platnosti.  

9 Ministerstvo 
kultury 
26. 11. 2007 

Stanovisko bylo zasláno již po 
lhůtě. Obsahuje upozornění na 
městské a vesnické památkové 
rezervace a zóny, jiné kulturní 
památky (obsažené v seznamu) a 
požaduje, aby byla zabezpečena 
jejich ochrana. Upozorňuje na 
mezinárodní Úmluvu o ochraně 
architektonického dědictví Evropy 
a doporučuje respektovat ve 
stanovisku formulované zásady. 
Doplnit plošně chráněná území 
v grafické části a textovou část o 
povinnost archeologických 
průzkumů.   

Přestože se jedná o stanovisko po 
lhůtě, lze konstatovat, že požadavky 
v něm uplatněné jsou v řešení 
návrhu ZÚR OK splněny. 

10 Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí ČR 
21. 11. 2007 

Doporučení MPSV bylo 
projednáno 13. 9. 2007 při 
projednání vyhodnocení vlivu ZÚR 
na udržitelný rozvoj území 
Olomouckého kraje.   

Bereme na vědomí. 

11 Ministerstvo 
vnitra ČR 
4. 7. 2007 

Má požadavky na ochranu 
radioreléových paprsků Olomouc-
RKS Radíkov a Šumperk-PČR 
Mladoňov. Dále přiložené 
podklady se týkaly ÚAP.  

Je respektováno, přestože do 
grafické části návrhu ZÚR se 
vzhledem na podrobnost řešení 
nezakresluje. Podaná data byla 
použita v ÚAP. 
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12 Ministerstvo 
zemědělství 
ČR 
15. 11. 2007 

Požadují úpravu textu v bodě 
5.3.4.1 – Priority v ochraně lesů a 
v bodě 5.3.4.3, týkající se 
vytváření podmínek pro 
rozšiřování rozlohy lužních lesů 
(snižovat negativní důsledky 
povodní).  

Není důvod, aby texty v obou dvou 
bodech byly upraveny podle 
požadavků MZe, neboť se jedná o 
upravenou formulaci zásad již 
v dokumentaci obsažených – 
úprava bude provedena.  

13 Občanské 
sdružení 
Baldovec 
9. 11. 2007 

Občanské sdružení má tyto 
připomínky: 1) požadují snížení 
emisí a imisí, způsobovaných 
nadměrnou dopravou do 
kamenolomu a do kempu; 
2) požadují uplatňování důsledné 
ochrany ZPF a PUPFL; 
3) požadují vyřešení dopravní 
obslužnosti v Baldovci a 
v Rozstání;  

Všechny uvedené požadavky jdou 
nad rámec řešení ZÚR OK a patří 
do řešení ÚP obce, respektive do 
kontrolní činnosti při dodržování 
podmínek provozu v kamenolomu a 
v kempu. Z těchto důvodů nelze 
řešit konkrétně přímo v ZÚR a z této 
dokumentace se na řešení 
problémů vztahují základní zásady 
stanovené pro koncepční rozvoj 
území. 

14 Pavlík Libor  
19. 11. 2007 

Nesouhlas s výstavbou suchého 
poldru Teplice.  

Do návrhu ZÚR OK bylo převzato 
vyhodnocené řešení problematiky 
protipovodňové ochrany toku Bečva 
včetně variant ohrázování, poldrů a 
ekologických opatření. Suchý poldr 
Teplice nelze z řešení vyjmout, 
neboť mimo již uvedené byl převzat 
z ÚP VÚC Olomoucké aglomerace 
a z platného Směrného 
vodohospodářského plánu, když 
oba tyto dokumenty schválila vláda 
ČR.   

15 Pernický 
Stanislav 
2. 12. 2007 

Požadavek na informaci 
k veřejnému jednání návrhu ZÚR 
OK dne 19.11.2007 o velikosti 
„Teplického poldru“.  

Bylo podáno písemné vysvětlení, se 
kterým žadatel Ing. Pernický 
souhlasí – poldr je ve velikosti 34 
mil. m3 a zachovává předmětnou 
chatovou oblast.  

16 Policie ČR, 
Správa Sm 
kraje 
14. 10. 2007 

Nemá zásadní připomínky. 
Respektovat stávající objekty ve 
vlastnictví ČR s příslušností 
hospodaření pro Ministerstvo 
vnitra.  

Bereme na vědomí. Příslušné 
objekty jsou respektovány.  

17 Rataj David 
19. 11. 2007 

Jako zástupce vlastníků pozemků 
(chatařů) v k.ú. Tovačov žadá o 
zařazení těchto pozemků do 
územního plánu města jako 
pozemky určené k rekreačním 
účelům (chatová, zahrádkářská 
oblast).   

Zařazení pozemků do územního 
plánu jako pozemků určených 
k rekreačním účelům (chatová, 
zahrádkářská oblast) je nutné řešit 
v územním plánu, řešením pozemků 
se zásady územního rozvoje 
nemohou zabývat. 

18 RESTA 
DAKON s.r.o. 
19. 11. 2007 

Žádají o zařazení recyklačního 
závodu firmy RESTA DAKON, s. r. 
o., do územního plánu při 
výstavbě terminálu kombinované 
dopravy v Přerově. 

Zařazení pozemků do územního 
plánu pro recyklační závod je nutné 
řešit v územním plánu, řešením 
pozemků se zásady územního 
rozvoje nemohou zabývat. 

19 Skopal 
Květoslav 
19. 11. 2007 

Připomínka k rozsahu 
vymezeného území cenného 
z hlediska zachování krajinných 

Hranice vymezení kulturní krajinné 
oblasti Žádlovicko KH4 je v ZÚR 
stanovena jen orientačně a 
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hodnot Žádlovicko a 
k navrhovanému termínu 
prověření územní studií z důvodu 
možného omezení rozvoje města 
Loštic a místní části Žádlovice.  

neznamená úplnou stavební 
uzávěru. Podrobnější vymezení 
oblasti bude dáno řešením územní 
studie popř. územního plánu města 
a to vzhledem k předpokladům 
konkrétního území. Vymezení 
kulturních krajinných oblastí v ZÚR 
představuje pouze omezení ve 
využití území z hlediska krajinného 
rázu pro nadměrné či rozsáhlé 
stavby, změny nadmístního 
významu či s nadmístním dopadem 
do území, vymykající se měřítku 
obce či krajiny. Rozvoj obce 
představovaný výstavbou rodinných 
domů, rekreačních objektů 
individuální rekreace apod. není 
vymezením oblastí omezen. Termín 
studie bude posunut na rok 2009 -
10. 

20 Správa 
CHKO 
Jeseníky 
19. 11. 2007 

1) Požadují vyřazení těchto ploch 
z územních rezerv: vodní nádrže 
Ondřejovice (Javorná), Nové 
Losiny a se suchými nádržemi 
(poldry) Splav, Kociánov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Nadále si ponechávají negativní 
přístup k celé dopravní strategii 
úseku silnice I/44, část rozvojové 
osy OR2, VPS D5, D6, D7, D3.  
 
 
 
 
 
 
3) Nesouhlasí se strategií 
klasifikace ložisek na území 
CHKO Jeseníky a vyhodnocení 
ložisek z hlediska střetů se zájmy 
ochrany přírody.  

1) Na základě společného jednání 
jsou zapracovány požadované 
plochy územních rezerv vhodných 
pro akumulaci povrchových vod 
obsažených v SVP a nadále 
požadovaných MZe (v souladu 
s SVP i připravovanou celostátní 
koncepcí v oblasti hospodaření 
s vodami – připravovaného PHP), 
územní rezervy (s předpokládanou 
realizací v dlouhodobém horizontu), 
jsou chápány jako územně hájené 
lokality, (s cílem nezabránit 
budoucím generacím možnosti 
případného řešení s ohledem na 
veškeré okolnosti), se zachováním 
stávajícího využití území.  
2) Bere se na vědomí, uvažované 
úseky (VPS) navazují na 
překlopenou část I/44 z ÚP VÚC – 
Rapotín-Jeseník (vydána EIA pod 
č.j. 4916/OIP/03 z 7.10.2003- kdy 
ZÚR je v souladu s EIA) logicky tedy 
doplňují dopravní koncepci řešící 
zlepšení dostupnosti Jesenicka. 
Cílem studií je prověření 
nejoptimálnější varianty řešení. 
3) Vyjmutí je třeba řešit 
v samostatném legislativním 
procesu, nepřísluší ZÚR, ložiska 
jsou zapracována v souladu se 
z.č.44/1988, případný požadavek 
konkretního využití bude dále 
prověřován v následných 
příslušných posouzeních a 
správních řízeních.   
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21 Zelené 
město 
Olomouc, 
občanské 
sdružení 
15. 11. 2007 

Souhlasí s odkloněnou trasou 
východní tangenty a doporučují 
učinění všech možných kroků 
k urychlení zahájení výstavby.  

Pro urychlení zahájení výstavby 
východní tangenty je nutné po 
vydání Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v prvé řadě 
dokončit a vydat změnu Územního 
plánu Olomouce, na kterou pak 
mohou navazovat příslušná řízení. 

 
 
 
 
XIII.    KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO NÁVRHU 

 
Stejně jako výroková část opatření obecné povahy, kterou se vydávají ZÚR OK obsahuje i 
toto odůvodnění přijatého návrhu část textovou a část grafickou.  
 
 
TEXTOVÁ  ČÁST   
 
OBECNÁ USTANOVENÍ K POJETÍ ZÚR OK. 
Podkladem pro zpracování ZÚR OK byly dokumenty uvedené v seznamu vloženém 
v závěru tohoto odůvodnění. 
Doplnění (aktualizace) dat o stavu v území kraje bylo z velké části prezentováno 
v konceptu v jeho důvodové části. Souběžně byly v průběhu prací na ZÚR OK dokončeny 
Územně analytické podklady Olomouckého kraje, které budou průběžně aktualizovat data 
o současném stavu v území kraje. 
Na základě této skutečnosti se zpracovatel rozhodl již dále do ZÚR OK nezařazovat do 
odůvodnění aktualizovaná data z ÚP VÚC OK. Tato data společně s ÚAP jsou zájemcům 
k dispozici u pořizovatele ZÚR OK.   
Vzhledem k tomu, že návrhu ZÚR OK předcházelo zpracování konceptu ÚP VÚC OK, 
který obsahoval i variantní řešení, která byla řádně projednána a o výběru nejvhodnější 
varianty bylo rozhodnuto v pokynech pro zpracování návrhu ZÚR OK, bylo po dohodě 
s pořizovatelem upuštěno od opětovného zařazování variant do řešení, o kterých již bylo 
jednou rozhodnuto. Do upraveného návrhu ZÚR OK jsou začleněny jevy, které vyplynuly 
z dohodnutých požadavků dotčených orgánů.      

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

Dokumenty celorepublikového významu: 
Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013  
Strategie udržitelného rozvoje ČR 
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR  
Státní politika životního prostředí  
Surovinová politika  
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy  
Politika územního rozvoje (04/2006) 
Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013 
Nadregionální a regionální ÚSES ČR, územně-technický podklad, Bínová L.   
(1995), Společnost pro životní prostředí, Brno 

Nadregionální územní systém ČR – mapové podklady, Bínová L. et Culek M. 
(1996), Společnost pro životní prostředí, Brno 
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Dokumenty krajského významu: 
ÚP VÚC Olomoucké aglomerace (ÚP VÚC OA), schválený usnesením vlády 
ČR č. 422 ze dne 16. 7. 1997 

1. změna ÚP VÚC OA schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
28.11.2002 

ÚP VÚC Jeseníky schválený usnesením vlády ČR č. 613 ze dne 2. 11. 1994 
 1. změna ÚP VÚC Jeseníky schválená usnesením vlády ČR č. 1042 ze dne  

30. 10. 2002, vyhlášená sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 490/2002; 
Územní plán velkého územního celku Olomouckého kraje – koncept řešení 
splňující požadavky na návrh zásad územního rozvoje stanovené zákonem 
č.183/2006 Sb.(srpen 2006) 

ÚPP – ÚTP Olomouckého kraje, IRI 2004 
Rozbor udržitelného rozvoje území kraje, IRI s.r.o., 0307  
Výkres limitů využití území pro území Olomouckého kraje, IRI s.r.o. 2005 
Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území 
část A – vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Ecological Consulting a.s. 
2007 

Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území 
část B – vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000, Ecological Consulting 
a.s. 2007 

Studie krajinných typologií pro zpracování ZÚR OK , Löw & spol., s.r.o. 2007 
Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje, 
AGERIS s.r.o. – RNDr. Kocián et al. 2006 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (schválen 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006 vč. přílohy č. 2 
PRÚOOK: Vymezení území Olomouckého kraje s výraznými rozdíly v socio-
ekonomickém vývoji) 

Rozvoj cestovního ruchu Olomouckého kraje (upravený 9. 7. 2003) 
Program rozvoje cestovního ruchu  
Koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje  
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje. 
Územně energetická koncepce  
Koncepce ochrany přírody a krajiny  
Plán snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší  
Krajská  surovinová politika Olomouckého kraje (2002, aktualizace v r. 2006)  
Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje (2003) 
ÚTP-ÚG dopravy, silnice II. a III. tř. na území Olomouckého kraje, UDI Morava, 
2004 

Kocián J. et al. (2006): Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území 
Olomouckého kraje, Ageris Brno, Krajský úřad Olomouc 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (srpen r.2004 Voding  
Hranice spol. s r.o.) 

Bosák J. et al. (2004): Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území 
Olomouckého kraje, Ecological Consulting Olomouc, Krajský úřad Olomouc 

Kategorizace šířkového uspořádání silniční a dálniční sítě na území ČR, ŘSD 
Praha, závod Brno, 2001  

Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (2007, PÖYRY 
Brno) 

Ostatní dokumenty: 
Doprava 

Koordinační studie VRT, IKP Consulting Engineers, s.r.o., 2003 
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Generální řešení průplavního spojení D – O – L, Vodní cesty a.s., 2001 
Generální řešení plavebního spojení D – O – L, dunajská větev, VOSTA, 2000 
Generální řešení plavebního spojení D – O – L, labská větev, VOSTA, 2004 
Studie dopravní dostupnosti do střediska Praděd-Ovčárna, Dopravní 
projektování s.r.o. 

ÚTP – dopravní problematika VI.B transevropského multimodálního koridoru 
v prostoru Moravy a Slezska 

Územní generel cykloturistických tras Střední Morava 
Plán využití letiště Přerov (projekt INCORD) 
Studie sil. I/44, Petrov n. Desnou – Mikulovice, Dopravoprojekt Brno 
Jeseník, jižní napojení sil. I/44, Dopravoprojekt Brno 
Sil. I/44, tunel Červenohorské sedlo, Transconsult Hradec Králové, 2001 
Jeseník, Generel dopravy, S-projekt a.s. Zlín, 2003 
Stabilizace trasy sil. I/44 v územně plánovací dokumentaci, UDI MORAVA 
s.r.o., 2005 

podklady ŘSD ČR k řešení rozvojových záměrů na silniční síti I. tříd I/46, R35, 
I/44, I/11, R55 a dálnice D1  

Plán využití letiště Přerov zpracovávaný v rámci projektu INCORD; 
Územní generel dopravy a cestovního ruchu Jeseníky (Urbanistické středisko 
Ostrava, s.r.o., 2003) 

Kulturní hodnoty: 
Kulturní památky jako cíle dopravního značení, SPÚ Olomouc (2001) 
Státní archeologický seznam ČR verze 2.0, uživatelská příručka, Praha 
(Bečvář, L. a kol. 2003) 

Dědictví věků. Nemovité archeologické památky Přerovska, Olomouc (Peška J. 
– Plaček M. 2002) 

Evidence nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu, ú. o. 
p. v Olomouci 

Žádlovicko, KPZ (SPÚ Olomouc, Ing. J. Laššák, 2002) 
Nové Zámky, KPZ (SPÚ Olomouc, Ing. J. Laššák, 2002) 
Čechy pod Kosířem (PÚ Brno, Ing. D. Fetterová,1994) 
Moravská brána (SPÚ Olomouc, Ing. J. Laššák, Ing. Březina J., 2002) 
Jesenická kotlina (SPÚ Olomouc a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Ing. J. 
Laššák, RNDr. J. Hauk, CSc., Mgr. A. Lyko, 2002) 

Komentář k mapě (Mgr. Dehnerová, 2006) 
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php - seznam nemovitých kulturních 
památek a chráněných území na internetových stránkách NPÚ, ústřední 
pracoviště Praha 

aern://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/sas/ - Státní archeologický seznam 
Přírodní hodnoty: 

Aktualizace Metodického pokynu MŽP ČR č.j. NM III/905/92 k postupu 
zadávání, zpracování a schvalování dokumentace místního územního 
systému ekologické stability – MŽP ČR Praha 1994 

Culek M. /ed./ (1996): Biogeografické členění České republiky – Praha 
Culek M. et al. (2005): Biogeografické členění České republiky II. díl – Praha 
Holub J. et Procházka F. (2000):  Red list of vascular plants of the Czech 
Republic – 2000. – Preslia, Praha, 72: 187-230 

Chytrý M. , Kučera T. et Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky – 
Praha 

Kolektiv (1988): Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků 
v krajích ČSR – SÚPPOP Praha 
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Lacina J. (1994): Seznam skupin typů geobiocénů České republiky  - Brno 
Löw J. et al. (1986): Zásady pro vymezování a navrhování územních systémů 
ekologické stability – Agroprojekt Brno 

Löw J. et al. (1991):  Regionální systém územní stability Sm kraje – MŽP Praha. 
Löw J. et al. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému 
ekologické stability – Brno 

Míchal I. (1990): Generel nadregionálního ÚSES Čech a Moravy – Terplan 
Praha 

Míchal I. (1994): Ekologická stabilita – Praha 
Míchal I. (1997): Praktické rámce hodnocení krajinného rázu I, II, III, IV. – 
Ochrana přírody, Praha, 52: 1 – 10, 35 – 41, 67 – 72, 99 – 105 

Nařízení vlády ČR č. 685/2004 Sb., kterým se určují ptačí oblasti Soustavy 
území Natura 2000 

Nařízení vlády ČR 132/2005 Sb., kterým se určují evropsky významné lokality 
Soustavy území Natura 2000 

Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR – MŽP a 
MMR ČR, Praha, 1997 

Procházka F. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České 
republiky (stav v roce 2000) – Příroda, Praha, 18: 1 -166 

Směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 
ptačí oblasti 

Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (Směrnice o stanovištích, Habitats Directive) 

Zlatník A. (1976): Přehled skupin typů geobiocenů původně lesních a 
křovinných ČSSR – Zpr. Geogr. Úst. ČSAV, Brno, 1976/3 – 4: 55 – 64 

Vodní hospodářství 
Studie protipovodňové ochrany  Pobečví (11/2005 Aquatis a.s. Brno) 
DÚR Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice (červenec r. 2006 
Voding Hranice spol. s r.o. ) 

Optimalizace protipovodňového hrázového systému v CHKO Litovelské 
pomoraví 

rozpracovaná studie protipovodňové ochrany na řece Bečvě  
rozpracovaná studie protipovodňové ochrany města Litovel, Agroprojekt 
Olomouc, 2006 

Energetika 
Územně energetické koncepce Olomouckého kraje (CityPlan spol. s r.o.) 
rozvojové koncepce RWE Transgas, a.s., RWE Severomoravská plynárenská, 
a.s. , Jihomoravská plynárenská, a.s.. 

Ostatní  
údaje ČSÚ 
Studie česko-polského příhraničí, T-plan s.r.o. 
projekt POMORAVÍ v rámci programu INTERREG III.B  
Urbanistická studie CHKO Litovelské Pomoraví 
Urbanistická studie Pomoraví 
Urbanistická studie Pobečví  
Modelová surovinová studie VÚC OA 
Raus M., Pyšek A., et. Al. (2000):  Stanovení limitů ekologické únosnosti těžby 
štěrkopísku v prostoru střední Moravy (údolní niva Moravy a Bečvy 
v prostoru Šumperk, Olomouc, Lipník n. Bečvou – Hulín), VaV/870/3/99, 
OVSS MŽP pro Olomouckou oblast, Geovision, s.r.o. Praha 
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Raus M., Pyšek A., et. Al. (2002): Nerostný surovinový potenciál chráněné 
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, včetně její vnější kilometrové zóny  a 
limity jeho využití, Geovision, s.r.o. Praha, ZZ MŽP  ČR 

Kratochvíla L, Tišnovská V., et.al. (2002): Nerostný surovinový potenciál 
chráněné krajinné oblasti Jeseníky, včetně její vnější kilometrové zóny  a 
limity jeho využití, Unigeo Ostrava, a.s., ZZ MŽP  ČR 

Godany J., Šír P., et. Al. (2003): Komplexní analyticko-syntetická závěrečná   
zpráva   MŽP ČR Nerostný surovinový potenciál v CHKO ČR a limity jeho 
využití,  ZZ  MŽP  ČR 

Godany, J., Večeřa J, et.al. (2002): Analýza využívání nerostných surovin, 
včetně druhotných surovin v Olomouckém kraji, MPO ČR 

 
 
Grafické přílohy 
  
TRANSEVROPSKÁ DOPRAVNÍ SÍŤ 
 
– 31996 D 1692: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o 
hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 228, 9. 9. 1996, s. 1), 
ve znění: 

– 32001 D 1346: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1346/2001/ES ze dne 22. 5. 2001 (Úř. věst. 
L 185, 6. 7. 2001, s. 1). 
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I:  
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A.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

K odst. 1.- 5.   

Zajištění udržitelného rozvoje území vychází z definice uvedené v PÚR ČR a spočívá ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území (sociální soudržnost). 
Z priorit k zajištění jednotlivých pilířů zabezpečujících udržitelný rozvoj se ZÚR OK 
zabývají zejména těmi požadavky a jevy, které lze ZÚR v daném měřítku a podrobnosti 
řešit popř. ovlivnit.  
Vzhledem k tomu, že souhrnná výměra všech ploch chráněných, popř. navržených 
k ochraně v zájmu ochrany přírody a krajiny činí poměrně vysoké % z celkové výměry 
Olomouckého kraje, bude žádoucí v rámci udržitelného rozvoje hledat kompromis vedoucí 
k vyváženosti ostatních podmínek zabezpečujících udržitelný rozvoj v území (soudržnost 
obyvatel území a hospodářský rozvoj území). Velká výměra chráněných ploch 
obsahujících sídla posiluje zejména pilíř ochrany přírody a generuje v řešení střety 
s ostatními pilíři udržitelného rozvoje a významným způsobem ovlivňuje zejména reálné 
řešení ekonomického rozvoje, dopravní a technické infrastruktury. Posílení hospodářských 
podmínek území Olomouckého kraje se přitom jednoznačně jeví jako hlavní problém jeho 
dalšího vyváženého rozvoje, nejen podle analýz provedených v rámci zpracování ZÚR 
OK, ale i mnoha dalších dokumentů, zejména Programu rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje. 
Stanovení priorit územního plánování kraje k zajištění udržitelného rozvoje je členěno do 
tří základních pilířů:  

soudržnost společenství obyvatel;  
hospodářský rozvoj v území;  
ochrana životního prostředí (k zabezpečení příznivého životního prostředí). 

Vzájemná vyváženost pilířů je v území nezbytná s určitou mírou vzájemné tolerance při 
hledání dílčích kompromisních řešení. 
Priority jsou v obecnější poloze stanoveny dle významu jednotlivých pilířů v území a lze je 
chápat i jako základní osnovu kroků a hledání vyváženosti v dalších článcích návrhu ZÚR 
OK, kde jsou podrobněji rozváděny zásady k naplňování vytčených priorit (cílů) na úrovni 
kraje a k akceptaci, popř. upřesnění v územně plánovací dokumentaci obcí. 
 

A.2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS 
VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE 
ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM 
PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ 

Obecně k pojetí rozvojové oblasti a rozvojové ose. 

Pokud se dále v textu hovoří o rozvojové oblasti a rozvojové ose, chápe se tímto území, 
ve kterém se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního, republikového a krajského významu a aktivit, které svým významem 
přesahují území více obcí. 
Zatímco rozvojové oblasti jsou vymezeny po obcích (popř. po spádových územích obcí 
s rozšířenou působností), rozvojové osy jsou vymezeny spojnicí významných pólů osídlení 
(zpravidla krajských měst a obcí s rozšířenou působností) a sledují významné dopravní 
cesty (silniční, železniční, vodní).  



Opatření obecné povahy, kterým se vydávají  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  
Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274  

Strana 118 (celkem 288) 

Je zřejmé, že startovacím impulsem k růstu zájmu o oblast k umístění významných 
podnikatelských aktivit bude mimo příznivé geomorfologie, dostupnost zdroje pracovní 
síly, dostatek ucelených ploch nezatížených limity ochrany přírody a zdraví obyvatel, 
zejména kvalitní dopravní spojení (kapacitní silnice/železnice) propojující oblast se 
systémem mezinárodních dopravních tepen a logistických center. 
Zvýšený zájem na provedení změn v území rozvojové oblasti a v rozvojových osách 
vyžaduje aktivní součinnost všech složek veřejné správy, zvláště pak dotčených orgánů 
státní správy, chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů při řešení úkolů 
pro územní plánování a při plnění doporučení. 
Cílem je v rozvojových oblastech a rozvojových osách vytvořit podmínky pro umístění 
aktivit mezinárodního, republikového a nadmístního významu a tím přispívat: 

k zachování charakteru a k ochraně hodnot území mimo rozvojové oblasti a 
rozvojové osy (ochrana půdy, krajiny, hodnotných částí přírody); 

k racionálnímu využití stávající dopravní a technické infrastruktury; 
k posílení zpravidla oslabeného pilíře hospodářského rozvoje a sociální 
soudržnosti obyvatel; 

k zamezení polycentrického, nahodilého umístění podnikatelských aktivit 
vznikajících zpravidla tam, kde je sice k dispozici levný pozemek, ale lokalita 
je hůře dostupná s deficitem zdrojů (el. energie, plynu, vody apod.) což 
vyvolává enormní náklady vnější z hlediska zajištění dopravní dostupnosti 
(napojení na nadřazenou dopravní síť) a napojení na zdrojové soustavy 
energetické a vodohospodářské. Zdroje pro financování takto vyvolaných 
nákladů se pak hledají v „příspěvcích státu na rozvoj podnikání“ konkrétním 
investorům (ve formě pobídek). 

Využití rozvojové oblasti bude muset splnit řadu podmínek, aby zde mohly být provedeny 
rozsáhlé změny v území: 

s provedením významných změn v území se předně musí ztotožnit obce, na 
jejichž území ke změnám má dojít; 

v rámci rozvojové oblasti budou v rámci studií vyhledávány, porovnávány a 
preferovány lokality, které se co nejméně projeví negativně v území (budou 
šetrnější ke krajině, k obyvatelům sídel, ke kulturním a přírodním hodnotám); 

preferované lokality budou posouzeny jako stavby z hlediska vlivů na životní prostředí 
a v rámci zpracování územních plánů obcí bude posouzen vliv koncepce na životní 
prostředí (pokud již nebylo posouzeno v rámci příslušné studie). 

V rozvojových osách, v území mimo vymezené rozvojové oblasti se vznik významných změn 
v území (s významem nadmístním, lépe nadregionálním, a s významem přesahujícím území 
Olomouckého kraje) nepředpokládá a ani nebude podporován. Neznamená to, že zde nemohou 
vznikat menší podnikatelské aktivity místního i nadmístního významu, které při svém vzniku budou 
muset respektovat všechny požadavky vztahující se k ochraně přírodních a kulturních hodnot, 
ochraně půdy, nerostných surovin, krajiny apod.    
ZÚR OK nenavrhují v žádné oblasti žádnou podnikatelskou aktivitu a ani konkrétní plochy, 
ale pouze vytvářejí podmínky pro umístění aktivit nadmístního (zde lépe nadregionálního) 
významu.  

K odst. 6. – 7.   

ZÚR OK navrhují upřesnění vymezení rozvojové oblasti OB08 Olomouc národního 
významu vymezenou v PÚR ČR a vymezují další rozvojové oblasti. Stanovují se podmínky 
pro změny v území rozvojových oblastí. 
Pro vymezení rozvojových oblastí a os nebyly v době zpracování ZÚR OK k dispozici 
standardní podklady (průzkumy a rozbory, popř. územně analytické podklady kraje). Proto 
bude vhodné v rámci první aktualizace ZÚR OK se k této problematice vrátit. 
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Východiska pro vymezení rozvojových oblastí: 
Politika územního rozvoje ČR – jedná se o nástroj územního plánování, který 
slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni, a tedy 
pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů. Dne 17. 5. 2006 byl materiál 
„Návrh Politiky územního rozvoje ČR“ projednán vládou ČR a schválen 
usnesením vlády č. 561. 

Krajský strategický dokument – Programu rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje, schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 
2006, (dále Přílohy č. 2 PRÚOOK: Vymezená území Olomouckého kraje 
s výraznými rozdíly v socio-ekonomickém vývoji. 

Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen „SRR ČR“) Dne 17. 5. 
2006 byla schválena usnesením vlády ČR č. 560 Strategie regionální politiky 
ČR, pro léta 2007–13. SRR ČR se pořizuje jako základní dokument politiky 
regionálního rozvoje podle § 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje. Cílem aktualizace SRR ČR je implikace nových 
nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, 
priorit a opatření české regionální politiky. Dokument bude určovat orientaci 
politiky regionálního rozvoje České republiky v období let 2007 – 2013. 
Vychází ze „Strategie udržitelného rozvoje České republiky“ a v ekonomické 
oblasti ze zpracovávané „Strategie hospodářského růstu“. V oblasti politiky 
soudržnosti naváže SRR ČR na její základní programové dokumenty na 
národní úrovni „Národní rozvojový plán“ a „Národní strategický referenční 
rámec“. Zpracovatelem SRR ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 
regionálního rozvoje. 
Cílem strategie je formulování témat a aspektů významných pro podporu 
regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do těchto politik tam, kde 
je to účelné a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje 
strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na 
centrální i regionální úrovni.  

Obecné požadavky na tržně konformní optimalizaci využití území, tj. lokalizace 
investic, změny využití území v souladu s nejlepším možným využitím 
konkrétního území, lokality. 

  
Obecným principem zpřesnění vymezení rozvojových oblastí podle administrativních 
území obcí bylo:  
1. vymezení jednoznačně silně urbanizovaných území s koncentrací antropogenních 
aktivit, tj. pólů rozvoje osídlení; 

2. optimalizace dělení funkcí v území při akceptaci principů udržitelného rozvoje;  
3. vnímání rozvojových výhledů v území, vedení hlavních komunikací – dopravních 
koridorů a vznik, posílení dopravních uzlů. 

 
Vymezení rozvojových oblastí po administrativních územích obcí působí zavádějícím 
dojmem, že celé správní území obce je rozvojové a v podstatě kdekoliv lze argumentovat, 
že lze umístit podnikatelský záměr na umístění výrobní zóny. Tato úvaha by byla mylná. 
Takto vymezenou rozvojovou oblast nutno chápat tak, že obci sděluje: 

že území obce je zařazeno mezi rozvojové oblasti, což umožňuje využívat i 
četné výhody plynoucí ze stanovených podmínek; 

že v území lze uvažovat s umístěním významných podnikatelských záměrů a 
tyto záměry budou podporovány;  
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že v území rozvojových oblastí se krajskou a potažmo i republikovou prioritou 
stává vybudování odpovídající technické a dopravní infrastruktury umožňující 
pokrýt zvýšené požadavky na změny území; 

To vše platí při akceptaci území chráněných dle jiných právních předpisů (tzn. 
limitů využití území) včetně stanovených podmínek. Může se tak stát, že obec 
bude zařazena do rozvojové oblasti, ale skutečný rozsah území (disponibilní 
území nezatíženo ochranou dle právních předpisů), kde lze provádět změny 
v území, bude velmi omezený. Vymezení skutečného disponibilního rozsahu 
území, kde lze provádět změny, bude upřesněno v územním plánu. 

Charakteristiky rozvojových oblasti (vymezení je znázorněno ve výkresu č.B.1.) : 

rozvojové oblasti národního významu 

RO 1, Olomouc (upřesněná rozvojová oblast OB08) 
U této rozvojové oblasti bylo její vymezení upřesněno (zmenšeno) především s ohledem 
na ochranu půdního fondu. Olomouc jako hlavní rozvojový pól území kraje svou roli 
posiluje, zejména ve výhledu na dopravní spojení R 35 (rozvojová osa OS 9) směrem 
východní Čechy a Praha). Do značné míry tak obnovuje tradiční roli centrální rozvojové 
oblasti na Moravě.    

Rozvojové oblasti nadregionálního významu 

RO 2, Šumperk – Zábřeh – Mohelnice 
Jedná se o tradičně vymezovanou rozvojovou oblast překrývající se s vymezením území 
specifických oblastí (zejména se specifickými problémy – vysokou mírou 
nezaměstnanosti), kde je nutno koncentrovat podporu ekonomických aktivit. Podporu 
ekonomického rozvoje území koordinovat s výraznými omezeními využití území z hlediska 
ochrany přírody a rekreačních funkcí území. 

RO 3, Lipník nad Bečvou – Hranice 
Rozsah oblasti byl upřesněn na samotný region Lipníku nad Bečvou a Hranic. Ani do 
budoucna by neměla být tato rozvojová oblast vnímána jako srostlá s Přerovem. Intenzivní 
vazby s Přerovem jsou realizovány rozvojovou osou, jejíž zastavitelnost je z hlediska 
existujících funkcí i optimálního využití území omezena. 

RO 6, Přerov 
Představuje rozvojovou oblast soustřeďující zejména rozsáhlé dopravní a podnikatelské 
funkce se silnými vazbami na Olomouc, její připojení k Olomouci bylo výrazně zvažováno. 
Koordinace využití tohoto území bude klást velké nároky na dlouhodobě stabilní územní 
přípravu.  

RO 7, Prostějov 
Logickému propojení s rozvojovou oblastí RO 1 Olomouc brání především požadavky 
ochrany půdy, existuje zde návaznost i na  vymezení území specifických oblastí (zejména 
se specifickými problémy – vysokou mírou nezaměstnanosti – např. Konicko). 

Rozvojové oblasti regionálního významu 

RO 4, Uničov – Litovel 
Vymezení rozvojové oblasti v podrobnosti za celé obce naráží zejména na problematiku 
ochrany přírody. Vazby na rozvojovou oblast RO 1 (Olomouc) jsou intenzivní, zájmy 
ochrany přírody a krajiny vyžadují přiměřenou lokalizaci investic v tomto území, jehož 
zejména dopravní zatížení dále poroste. 
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RO 5, Jeseník (Mikulovice) 
Absolutními charakteristikami „malá“ rozvojová oblast s výrazným územním významem, 
v dopravně odlehlém území kraje sahající na hranici s Polskem (navazující na poměrně 
prosperující region v Polsku). Při lokalizaci záměrů v území je nutno rozlišovat vlastní 
území s lázeňskými a rekreačními funkcemi (zejména město Jeseník) a území vhodná pro 
lokalizaci průmyslových investic (zón). 

K odst. 7. 

Lokalizace průmyslových zón představuje významný impuls obvykle překračující území 
vlastní obce. Vlastní lokalizace, upřesnění vymezení se řídí mnoha faktory a vyvolává řadu 
doprovodných jevů. V úrovni  ZÚR OK se předpokládá lokalizace průmyslových zón o 
výměře větší jak 50 ha, které se již blíží svým pojetím tzv. strategickým zónám (častěji je 
však dolní hranice těchto zón pojímána mezi 100 – 200 ha). 
Nejvhodnější podmínky pro lokalizaci strategické rozvojové zóny kraje jsou v rozvojové 
oblasti RO 1 (Olomouc) a RO 6 (Přerov), tvořící hlavní pól rozvoje území kraje, zejména 
v okolí města Přerova s dobrou dopravní dostupností a značným potenciálem pracovních 
sil (je v širším dojížďkovém regionu soustředěno cca 50% obyvatel Olomouckého kraje). 
Podobně i Koncepce rozvoje podnikání v Olomouckém kraji – verze odsouhlasená Radou 
Olomouckého kraje dne 3. 11. 2005 (usnesení č. UR/24/43/2005) navrhuje vytipování 
vhodných lokalit (1–3) v rámci podnikatelského trojúhelníku Olomouc – Přerov – Prostějov.  
Další velmi významnou rozvojovou oblastí (především z hlediska polohy v kraji a velmi 
vysoké míry nezaměstnanosti) je z hlediska lokalizace průmyslových zón rozvojová oblast 
RO 2 (Šumperk – Zábřeh – Mohelnice) s vhodnými  lokalitami v Šumperku (jihovýchod 
města) a Zábřehu (severovýchod a východ města).  
ZÚR OK nedoporučuje vymezovat konkrétní zóny v jednotlivých již konkrétních lokalitách. 
Nepřísluší tomuto dokumentu protěžovat konkrétní soukromý podnikatelský záměr. Navíc 
je nutno mít i na zřeteli, že takto vymezená zóna v ZÚR OK se stává pro územní plán obce 
závaznou a je nutné ji respektovat. Změna tvaru a velikosti zóny pak musí být uvedena do 
souladu se ZÚR . Proto se ZÚR OK omezuje pouze na vymezení oblastí, ve kterých se 
očekává (předpokládá) vznik průmyslových zón, lokalizace zón v takto vymezených 
oblastech by měla být i všestranně podporována.   

K odst. 8. 

ZÚR OK navrhují zpřesnění vymezení rozvojových os vymezených v PÚR ČR a doplňují 
se další rozvojové osy vyplývající z řešení ZÚR OK. Stanovují se požadavky a podmínky 
pro změny v území rozvojových os. 
Rozvojové osy jsou vymezeny zejména jako území zabezpečující dopravní a jiné 
propojení rozvojových oblastí, přitom jsou zde respektovány funkce územních systémů 
ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené 
pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování širších 
reprodukčních schopností krajiny.  
Rozvojové osy nelze chápat jako jednoznačné vymezení směrů budoucí expanze 
rozvojových ploch. Současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje by měl být 
zachován, tendence ke vzniku pásového osídlení – podél komunikačních koridorů 
nebudou podporovány a budou dále omezovány požadavky ochrany krajiny, životního 
prostředí, těžby a dalšími faktory.    
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A.3. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ OBLASTÍ SE SPECIFICKÝMI HODNOTAMI A SE 
SPECIFICKÝMI PROBLÉMY VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A VYMEZENÍ DALŠÍCH OBLASTÍ SE SPECIFICKÝMI HODNOTAMI A SE 
SPECIFICKÝMI PROBLÉMY, ZAHRNUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ 

Pod pojmem specifická oblast se v textu dále chápe oblast (území), ve které se při 
vzájemném srovnání s jinými oblastmi kraje, popř. ČR, dlouhodobě projevují problémy 
z hlediska udržitelného rozvoje území nadmístního významu, tzn., že se zde projevují 
významné rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

K odst. 9. – 14. 

Politika územního rozvoje vymezuje specifickou oblast SOB 4 Jeseníky – Králický 
Sněžník, která pokrývá celou oblast obce s rozšířenou působností Jeseník (součástí 
specifické oblasti jsou obce s rozšířenou působností Králíky, Rýmařov, Šumperk a 
Bruntál). 
V této oblasti se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné 
rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území svým významem přesahují území kraje.  
Důvody vymezení specifické oblasti SOB 4 Specifická oblast Jeseníky – Králický 
Sněžník: 

a) oblast je charakteristická významnými přírodními hodnotami, naopak sociální a 
ekonomický rozvoj patří k nejslabším v ČR, jde o hospodářsky slabou a 
strukturálně postiženou oblast; 

b) nevyhovující je dopravní dostupnost většiny území. Ekonomická základna je 
slabá, mnohá odvětví stagnují. Klimatické podmínky jsou nevhodné pro 
intenzivní zemědělství; 

c) velké zásoby dřeva umožňují rozvoj dřevozpracujícího průmyslu. Přírodně 
cenná a společensky atraktivní oblast Jeseníků má vysoký potenciál pro zimní i 
letní rekreaci a lázeňství, který je potřebné rozvíjet a využívat s ohledem na 
využitelný rozvoj území. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
a) vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje 
území v koordinaci s ochranou přírody a krajiny; 

b) vytvářet podmínky pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel; 
c) zlepšit atraktivitu území pro investory; 
d) vytvářet podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti, zejména pro 
pobytovou a dlouhodobou rekreaci a lázeňství; 

e) vytvářet podmínky pro ekonomický rozvoj zejména v oblasti ekologického 
zemědělství a zpracování dřeva; 

f) zlepšit dopravní dostupnost území; 
g) vytvářet podmínky pro zajištění jak zájmů ochrany přírody, tak zájmů 
ekonomických a sociálních. 

Úkoly pro územní plánování: 
a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti, vytypovaným 
sídlům vytvářet podmínky pro územní rozvoj a zkvalitnění dopravní, technické a 
občanské infrastruktury; 

b) vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti území a 
přeshraničních dopravních tahů; 

c) propojit systém pěších a cyklistických tras se sousedním Polskem a koncepčně 
tvořit systém dálkových tras; 
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d) vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 
dřevozpracujícího průmyslu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel, 
zejména vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování 
těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny; 

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 
charakteru (zatravňování, pastvinářství); 

f) prověřit v územně plánovací dokumentaci krajů možnosti využití rekreačního 
potenciálu na území horských masivů Jeseníků a Králického Sněžníku, 
zejména pro zimní rekreaci; 

g) koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s polskou 
stranou a spolupracovat s ní při tvorbě územně plánovací dokumentace krajů; 

h) stanovit opatření pro zajištění ekologického pilíře v rámci udržitelného rozvoje 
v rovnováze s ostatními pilíři. 

 
Na základě analýzy současného stavu bylo provedeno vymezení „stávajících“ specifických 
oblastí, porovnání vymezení stávajících specifických oblastí (PRÚOOK) s oblastí 
vymezenou v politice územního rozvoje, podklady ÚAP Olomouckého kraje a na základě 
tohoto srovnání bylo provedeno upřesnění specifické oblasti SOB4 a vymezení nových 
specifických oblastí. 
Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost je nezbytné podporovat zejména v oblastech se 
specifickými problémy, které vykazují největší ohrožení z hlediska dalšího vývoje.  
Vymezení oblastí se specifickými problémy v územní podrobnosti za spádové obvody obcí 
s pověřenými úřady (viz. výkres B.2.) bylo provedeno na základě sociálně ekonomické 
analýzy území. Obvody byly hodnoceny podle pořadí charakteristik úrovně 
nezaměstnanosti v roce 2001 a 2005, vývoje počtu obyvatel, vzdělanosti obyvatel, úrovně 
bydlení, podílu panelových bytů a nové bytové výstavby v letech 2001 – 2004. Metody 
vymezení, výběr ukazatelů a jejich interpretace byla ovlivněna stavem prací na územně 
analytických podkladech Olomouckého kraje a vývojem metodických podkladů v oblasti 
územního plánování.   
Pracovně bylo provedeno vymezení „stávajících“ specifických oblastí:  

odvozené zejména z „Vymezení území Olomouckého kraje s výraznými rozdíly 
v socio-ekonomickém vývoji“ – přílohy č. 2 Programu rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje (tj. území s podporou na úrovni kraje), včetně 
vymezení regionů ze starších krajských podkladů PRÚOOK  

území s podporou z úrovně státu, za taková území lze považovat zejména 
regiony se soustředěnou podporou státu vyplývající ze Strategie regionálního 
rozvoje ČR na dané období, jsou to: 
o Regiony strukturálně postižené (původně okr. Jeseník); 
o Regiony hospodářsky slabé (okresy Přerov, Šumperk a nově Jeseník);  
o Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (obvody ORP Uničov a 

Šternberk); 
 

Tab. Porovnání hodnocení sociálně ekonomického vývoje spádových obvodů pověřených 
obcí (podle ZÚR OK a přílohy č. 2 Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje) 

VÚC ÚP 

územní jednotka 
obvod POÚ 

celkové 
hodnocení pořadí abs. 

příloha č. 2 
PRÚOOK 
celkové 
hodnocení 

stávající 
podpora 

počet 
obyvatel 

 
 

% podíl 
rozlohy kraje 

Olomouc 5,00 1 2,5  152 818 23,85% 
Prostějov 5,88 2 5  89 461 13,96% 
Hranice 6,50 3 4 Státní 34 882 5,44% 



Opatření obecné povahy, kterým se vydávají  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  
Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274  

Strana 124 (celkem 288) 

Litovel 6,50 4 5 Krajská 23 494 3,67% 
Mohelnice 7,88 5 2 Státní 18 737 2,92% 
Jeseník 8,88 6 2 Státní 22 270 3,48% 
Přerov 9,00 7 4 Státní 71 974 11,23% 
Uničov 9,63 8 4,5 Krajská 23 035 3,60% 
Zábřeh 10,25 9 3 Státní 33 868 5,29% 
Šternberk 10,63 10 4,5  20 185 3,15% 
Hlubočky 10,75 11 3,5  4 448 0,69% 
Lipník nad Bečvou 11,13 12 5,5 Státní 15 265 2,38% 
Šumperk 11,75 13 3,5 Státní 64 600 10,08% 
Němčice nad Hanou 12,13 14 6,5 Krajská 8 445 1,32% 
Kojetín 12,63 15 6 Státní 12 478 1,95% 
Konice 12,88 16 7,5 Krajská 11 533 1,80% 
Vojenský újezd Libavá 15,00 17 2  1 213 0,19% 
Zlaté Hory 15,00 18 5 Státní 7 196 1,12% 
Javorník 15,88 19 5 Státní 12 682 1,98% 
Moravský Beroun 16,13 20 5  3 729 0,58% 
Hanušovice 17,63 21 6 Státní 8 367 1,31% 
 
 
Rozdíly ve vymezení území Olomouckého kraje s výraznými rozdíly v socio-ekonomickém 
vývoji (oblastí se specifickými problémy) pramení z rozdílně zvolených kritérií a měřítek. 
V provedeném hodnocení ZÚR OK byl kladen důraz i na charakteristiky bytové výstavby a 
úrovně bydlení.  
Vymezení specifických oblastí bylo dále upřesněno s ohledem na projednání ZÚR OK a 
výstupy ÚAP OK, které původní vymezení v zásadě potvrdily. V budoucnu je nutno toto 
vymezení dále upřesnit s ohledem na výstupy ÚAP obcí a aktualizaci Programu rozvoje 
územního obvodu Olomouckého kraje. Podstatným problémem zůstává praktická 
provázanost vymezení specifických, ale i rozvojových os a oblastí na dotační programy 
z veřejných zdrojů a do oblasti regionálního plánování. 
Otázkou zůstává zejména posuzování území Vojenského újezdu Libavá a navazujících 
obcí (z toho pohledu i Vojenského újezdu Březina). Právě „přenos“ problémů z tohoto 
území do okolí by měl být přiměřeně vnímán na úrovni jednotlivých obcí a zvážen při 
zpracování ÚAP ORP.  
V praxi existuje řada přístupů pro vymezení regionů. Základem zůstává administrativní 
členění na spádové území obvodů ORP a pověřených obecních úřadů (POÚ), přičemž pro 
analýzu územních rozdílů je vhodnější podrobnější členění za obvody POÚ. Jako každé 
administrativní členění nemůže plně obsáhnout přirozenou mikroregionalizaci – členění 
území, které je možno vymezit z různých hledisek. Vlastní členění území Olomouckého 
kraje na mikroregiony používají např. úřady práce, vymezení regionů existuje i na základě 
výsledků sčítání v roce 2001 (z hlediska pohybu za prací). Politické iniciativy obcí se 
odrážejí ve vzniku mikroregionů, formovaných za účelem spolupráce v mnoha oblastech 
(rekreace, doprava, vodní hospodářství atd. – např. nejznámější Euroregion Praděd). Tyto 
mikroregiony představují významný prvek posílení sociální soudržnosti a kooperativnosti. 
Při posuzování situace v jednotlivých obvodech je nutno vnímat i širší vztahy a vazby 
kraje. Nejproblematičtější hraniční území z tohoto pohledu vytváří Moravskoslezský kraj, 
zejména bývalý okres Bruntál, který je řazen mezi strukturálně postižené okresy. Jako 
hospodářsky problémové regiony pro soustředěnou podporu vyhlašují Pardubický kraj - 
sousedící obvody ORP Králíky a Moravská Třebová. Na hranici s územím 
Jihomoravského kraje vytváří problémovou oblast Vojenský újezd Březina, u Zlínského 
kraje – zejména západní část bývalého okresu Kroměříž.  U hranic s Polskem je situace 
diferencovaná, západní hranice kraje sousedící s regionem Kladska (s dlouhodobě 
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vysokou nezaměstnaností) je od řešeného území výrazně oddělen malou prostupností 
území. Zbytek hranice s Polskem vytváří stále rozsáhlejší impulsy (v návaznosti na 
rozšiřování vzájemných vztahů – především zlepšování komunikačního spojení) pro rozvoj 
severní části Olomouckého kraje (především spádový obvod ORP Jeseník).   
 
Sociálně ekonomickou situaci v jednotlivých územních celcích Olomouckého kraje 
dokumentuje následující tabulka.  
Pokles počtu obyvatel postihuje zejména periferní území kraje (Libavá, Moravský Beroun, 
Hlubočky, Hanušovice, Zlaté Hory, Konice) s vysokou nezaměstnaností. Růst vykazují 
pouze dva spádové obvody POÚ – Litovel a Olomouc. Změny počtu obyvatel na úrovni 
vyšších územních celků než obce je možno hodnotit stále jako relativně pomalé, „brzděné“ 
obecně nízkou mobilitou obyvatel – nízkou intenzitou pohybu (stěhováním) za prací. 
 
Vybrané základní sociálně - ekonomické charakteristiky Olomouckého kraje  
(seřazeno podle vývoje počtu obyvatel v období 2001 – 2005) 
 
 

počet 
obyvatel míra nezaměstnanosti 

vzdělání 
r. 2001 

intenzita bytové 
výstavby 

% rozdíl podíl v % podíl v % podíl v % 2001–2004 územní jednotka* 
- obvod POÚ 2001–2005 2001 2005 základní bytů/1000 obyv./rok 
Litovel 0,4% 13,1% 10,7% 22,1% 3,80 
Olomouc 0,0% 10,7% 8,0% 17,3% 3,32 
Uničov -0,3% 14,1% 12,9% 22,7% 2,22 
Hranice -0,3% 11,5% 9,1% 19,5% 2,79 
Prostějov -0,3% 10,1% 7,7% 18,5% 3,35 
Němčice nad Hanou -0,4% 12,8% 11,2% 26,5% 1,44 
Jeseník -0,4% 10,9% 12,5% 20,4% 2,19 
Šternberk -0,4% 14,1% 9,9% 23,2% 1,78 
Zábřeh -0,6% 10,3% 13,4% 21,6% 2,24 
Mohelnice -0,8% 9,4% 10,6% 23,0% 1,85 
Lipník nad Bečvou -0,9% 14,2% 15,1% 21,0% 2,46 
Šumperk -1,1% 10,7% 10,3% 20,6% 0,70 
Javorník -1,2% 19,1% 21,2% 27,3% 2,06 
Kojetín -1,4% 17,0% 12,8% 24,0% 1,15 
Přerov -1,8% 13,0% 11,3% 19,5% 1,97 
Konice -1,8% 11,1% 10,7% 25,1% 1,94 
Zlaté Hory -2,2% 17,5% 17,4% 23,3% 1,96 
Hanušovice -2,7% 21,8% 19,7% 28,2% 1,23 
Hlubočky -3,1% 8,4% 5,8% 24,0% 1,53 
Moravský Beroun -3,1% 19,8% 20,3% 24,9% 1,38 
Vojenský újezd Libavá -5,6% 13,5% 14,9% 21,2% 0,00 

* spádové obvody obcí s pověřeným obecním úřadem 
 
Zásadním sociálně ekonomickým problémem kraje je velmi vysoká míra nezaměstnanosti, 
která má z územního hlediska poměrně stabilní rozložení. Vysoká míra nezaměstnanosti 
do značné míry koreluje i s vzdělanostní strukturou obyvatel – vysokým podílem obyvatel 
se základním vzděláním. Výraznější změny v územním rozložení nezaměstnanosti je 
možno očekávat především v návaznosti na růst intenzity stěhování za prací, což zpětně 
posílí tlak na úbytek počtu obyvatel v území s vysokou nezaměstnaností.   
Možnosti snížení míry nezaměstnanosti v rámci systému územního plánování jsou 
omezené, je však nutno je plně využít. Jedná se především o vytváření územních 
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podmínek pro rozvoj podnikání (lokalizace průmyslových zón), především v rozvojových a 
specifických oblastech (viz. výkres B.2.), při respektování předpokladů a charakteru těchto 
oblastí. 
V souladu s PÚR ČR vymezují ZÚR OK další specifické oblasti, ve kterých se projevují 
nevyváženosti v území nadmístního významu. 

K odst. 15. 1.   

Hlavním cílem vymezených specifických oblastí s vysokou koncentrací prováděné a 
připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 je vymezit oblasti, ve 
kterých bude žádoucí věnovat zvýšenou pozornost nově zahajovaným těžbám nerostných 
surovin. Vzhledem k velkým koncentracím ložisek nerostných surovin, o jejichž těžbu je 
velký zájem od soukromých subjektů, je žádoucí stanovit zásady, které vymezí základní 
podmínky pro ochranu krajinného rázu, ochranu přírody, ochranu sídel a zamezí 
nadměrnému zatěžování krajiny nevhodnými zásahy do zemského povrchu. Vydobytí 
ložiska se stanoveným dobývacím prostorem a s povoleným územním rozhodnutím pro 
jeho využití nesmí být „uměle“ limitováno předem nastavenou hranicí maximálního 
plošného rozsahu bez objektivního posouzení reálné situace, zda plošným rozsahem  nad  
stanovený limit opravdu dojde k negativním vlivům na dílčí složky ŽP a okolí (bylo 
předmětem EIA, SEA). V opačném případě dojde k nehospodárnému vydobytí zásob 
ložiska a tím porušení platných zákonů. 
Smyslem je kategorizovat území vymezené specifické oblasti, ve kterých je budoucí těžba 
ložisek nerostných surovin nejméně zatížena střety zájmů a území, ve kterých lze 
očekávat obtížně řešitelné střety zájmů, bez jejichž vyřešení je případná těžba 
nerealizovatelná. Cílem není přesně určovat u kolika konkrétních ložisek ve specifických 
oblastech a za jakých podmínek je možné povolit těžbu, aniž by se tím předjímaly 
výsledky správního procesu vedeného orgány státní báňské správy.  ZÚR OK nepředjímá 
výsledky správního řízení o povolení těžeb nerostných surovin a bez poznání konkrétních 
faktů o surovinovém potenciálu předem nestanovuje omezující podmínky pro zpracování 
územní studie. 
Olomoucký kraj plní funkci významné surovinové základny širšího regionu, především 
vápenců a stavebních surovin. V Olomouckém kraji se nachází cca 22 % zásob 
stavebních surovin z celkového objemu zásob v ČR. Jedná se o území s rostoucí 
potřebou a těžbou stavebních surovin (štěrkopísky povodí Moravy a Bečvy, drcené 
kamenivo – kulmské droby), s celostátně významnou těžbou nerudních surovin (vápenců 
ostatních a vysokoprocentních a cementářské korekční sialitické suroviny), ukončenou 
těžbou polymetalických ložisek s nízkou  těžbou dekoračního kamene a cihlářských 
surovin.  
Vymezené specifické oblasti (ve výkresu B.2.) se vyznačují vysokým nahromaděním 
surovinového potenciálů, zejména štěrkopísků, které jsou předmětem stávající, popř. 
očekávané těžby. Z toho vyplývá, že každá vymezená specifická oblast je charakteristická 
svojí geologicko - ložiskovou pozicí, kvalitou a kvantitou ověřené suroviny, stávající 
roztěžeností a produkce, ale i limitními podmínkami využitelnosti, opírající se o zákonné 
složky životního prostředí, které z hlediska závažnosti střetů zájmů kategorizují oblast  
podle  platných zákonů a rozhodnutí na řešitelnou, podmíněně řešitelnou, či naopak 
neřešitelnou.  
Při vymezení bylo třeba přihlédnout na dosavadní plošnou roztěženost dané oblasti a 
exponovanost těžeb tak, aby plánovaná těžba byla rozmístěna rovnoměrně a nedocházelo 
tím k vysoké koncentraci velkoobjemových těžeben na malé ploše. Tato vyšší koncentrace  
těžeb znamená úměrně zvýšení dopravní zátěže v okolí a tím i negativních projevů 
synergických vlivů. Souběžně s tím některé záměry jsou situovány v oblastech s velmi 
nízkou mocností využitelné suroviny s markantně  nízkými objemy zásob (ST 5 a severní 
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část oblasti ST4). Tento fakt představuje vyšší ekologické  riziko  ve smyslu velkoplošného 
záboru těžbou dotčeného území s minimálním množstvím vytěžitelné suroviny, nežli 
záměry, či těžby, které naopak zaujímají vyšší objem zásob se zvýšenou životností na 
menších těžebních plochách.   
Z toho rovněž vyplývá, že za komparativně nejvýznamnější lze označit dopady vlivů 
záměru na ZPF, jelikož se bude jednat o trvalé odnětí ZPF ve velkých plochách a 
v některých případech i kvalitativně vyšších bonitních tříd. 
Z těchto důvodu bylo provedeno vyhodnocení území s vyšší koncentrací těžeb 
(využívaných ložisek nerostných surovin stejné komodity) ve vazbě na existující limity. 
Z vyhodnocení vyplynulo, že ve vymezených specifických oblastech s vysokou 
koncentrací prováděné a připravované těžby nerostných surovin lze zahájit otvírku 
jednoho, v ojedinělých případech i dvou ložisek (podle geografické situace a plošného 
záboru) za podmínky ukončení a zahlazení těžby v jiném objektu, kde byla ukončena nebo 
končí těžba stejné komodity. Výjimku pro uvolnění více těžeb lze uplatňovat v místech, 
resp. na územích, kde těžba prozatím neprobíhá, nebo probíhá prozatím na jednom místě. 
Tento postup však nesmí být v rozporu s pravidly volného obchodu a hospodářské 
soutěže. 
Klíčem pro vymezení specifických oblastí je následující kategorizace: 

a) ve vymezených oblastech s vysokou koncentrací prováděné (tzn. území s více 
jak třemi stávajícími těžebnami) a připravované těžby nerostných surovin lze 
zahájit otvírku jednoho v ojedinělých případech i dvou ložisek (podle 
geografického umístění k realizovaným, či plánovaným stavbám a plošného 
záboru) za podmínky postupného ukončení a zahlazení těžby v jiném ložisku, 
kde byla ukončena nebo končí těžba stejné komodity. Otvírku zahájit za 
splnění všech zákonných podmínek respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé 
složky životního prostředí; 

b) ve vymezených oblastech s koncentrací pouze jedné těžby je možno uvolnit 
těžbu další 1–2 těžby (dle plošného rozsahu a předpokládaného objemu zásob 
a těžby) jen za splnění zákonných podmínek respektující co nejnižší zátěž na 
jednotlivé složky životního prostředí;  

c) ve vymezených oblastech s žádnou koncentrací těžeb ani očekávanou 
intenzifikací těžeb (jedná se pouze o oblast s vysokým nahromaděním 
surovinového potenciálu) je možno uvolnit těžbu další 1 – 2 těžby (dle 
plošného rozsahu a předpokládaného objemu zásob a těžby), a to opět za 
splnění všech zákonných podmínek respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé 
složky životního prostředí. 

 
Při aplikaci stanovení tzv. množstevního těžebního limitu produkce z využívaných ložisek 
nerostných surovin z hlediska únosnosti krajiny, je nutno vycházet z výsledků posouzení 
vlivů na životní prostředí EIA, která zároveň zohlední odborný návrh tzv. Modelové 
prognózy vývoje těžby štěrkopísku v řešeném území opírající se o životnosti zásob z tzv. 
průmyslových zásob (bilanční prozkoumané volné + bilanční vyhledané volné) a jednak ze 
zásob v „Plánech otvírky, přípravy a dobývání“ (POPD) a Plánech využívání ložisek (PVL) 
na všech využívaných výhradních a nevýhradních ložiskách. Z hlediska objemu 
disponibilních zásob bude použit údaj o vytěžitelných zásobách v rámci stanovených 
dobývacích prostorů, u nevýhradních ložisek se bude vycházet z deklarovaného objemu 
evidovaných zbytkových zásob. Z hlediska životnosti jednotlivých ložisek bude použit 
tříletý průměr jejich těžby za r. 2004 – 2006. Výsledná vývojová křivka umožní 
kvantifikovat objemové nároky na otvírku nových ložisek pro zajištění doporučeného 
objemu ročních těžeb a rámcově stanovit časový horizont, ve kterém bude nutné 
s otvírkou nového ložiska (ložisek) počítat. Společně s rámcovým limitem objemu roční 
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těžby vytváří modelová prognóza výchozí předpoklady pro rozhodování o případné otvírce 
nových ložisek a tedy i o rozvoji nebo naopak útlumu těžby příslušné suroviny v dané 
oblasti (příklad srovnání celkového ročního objemu štěrkopískové produkce z roku 1996 
(objem těžby štěrkopísků v Olomouckém kraji činil 1820 tis. m3) a roku 2000 k výraznému 
poklesu (objem produkce 1177 tis. m3) a posléze od tohoto roku 2000 dochází 
k výraznému vzestupu produkce a k roku 2006 již činí celková roční produkce 1743 tis. 
m3. Tento nárůst produkce za posledních 5 – 6 let činí v Olomouckém kraji cca o 30 – 35 
%. Samozřejmě, že tento vzestup roční produkce je a bude nadále spojen s nárůstem 
požadavků a poptávky po kvalitní štěrkopískové surovině požadované granulometrie na 
veřejně prospěšné stavby (dálnice D1, D47 a rychlostní komunikace R55, R35, údržba a 
sanace koryta Moravy, protipovodňová opatření apod). Tento vzrůstající trend roční 
produkce štěrkopísků v Olomouckém kraji se přibližuje k nejvyšší produkci za rok 1996 –
1997, kdy bylo z důvodů nepříznivé povodňové situace zapotřebí velkého množství 
surovin.  
Otvírkou nového rezervního – plánovaného záměru ložiska štěrkopísků, jako zajištění 
nové náhrady za ložiska ukončená, popř. zcela novou otvírkou v území dojde k zamezení: 

zvýšení těžby na některých v současné době těžených ložiskách, přičemž 
většina těžeben nemá dostatečné zásoby suroviny a technologické  vybavení 
(výjimku tvoří Náklo, Mohelnice a Tovačov) na zásadní zvyšování produkce, 
řada těžených pískoven v kraji nemá dostatečnou surovinovou základnu 
opravňující k realizaci investic na novou technologickou linku umožňující 
zvýšení těžby a v neposlední řadě při zásadním zvýšení těžby dojde na dané 
lokalitě ke zvýšení negativních dopadů těžební a upravárenské činnosti na 
životní prostředí; 

dovozem suroviny z jiných vzdálených oblastí, přičemž dojde ke zvýšení ceny 
štěrkopísků a tím i zvýšení cen vstupů do stavebnictví a zároveň dojde 
k podstatnému zatížení komunikací a zatížení životního prostředí; 

dovozem suroviny požadované granulometrické kvality z jiných velmi 
vzdálených oblastí pro nezbytnou potřebu na klíčové investiční záměry 
regionálního a celostátního významu v rámci Olomouckého kraje a 
surovinově deficitních sousedních krajů.  

Podrobnější zásady pro využití ložisek ve specifických oblastech a blízkého okolí upřesní 
(stanoví) posouzení vlivů na životní prostředí EIA, územní plán obce (SEA) a rovněž 
budou upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti rozsahu využití a ochrany ložisek nerostných surovin při 
zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území. 
K jednotlivým těžebnám by mělo být přistupováno individuálně, obecně lze však doporučit, 
aby stávající vytěžené rozsáhlé plochy, zejména po těžbě štěrkopísků do vody, byly 
postupně sanovány a rekultivovány. Preferovat, aby sanace a rekultivace (revitalizace, 
renaturalizace, SaR) vytěžených  míst po těžbě výhradních a nevýhradních ložisek byla 
průběžná, povolení  k další těžbě vydávat (respektive neprodlužovat) na základě 
úspěšnosti předchozích rekultivací. Na rámcový plán budou bezprostředně navazovat 
jednotlivé etapy sanací  a rekultivací podle termínů ukončování těžby ne na ložisku, ale ve 
vytěžených  (opuštěných) částech ložiska. 
 
Poznámka: 
Z výše uvedeného plyne, že návrhy o výběru ložisek a jejich časovém pořadí 
harmonogramu povolování těžebních záměrů v ÚPD  nemá v legislativě oporu.  Případná 
otvírka ložiska nerostné suroviny není jenom podmíněna žádanou potřebou dané 
surovinové skladby a to nejen ve sledovaném území Olomouckého kraje na 
předpokládané projektované veřejně - prospěšné stavby, ale i  vyřešením veškerých střetů 
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zájmů na dílčí složky ŽP a dále i ekonomickými rozvahami a podnikatelským záměrem 
potenciálního těžaře. Správní řízení za účelem získání oprávnění a povolení dobývat 
výhradní a nevýhradního ložiska se provádí podle zvláštních  předpisů – horního zákona a 
stavebního zákona – za podmínek v nich stanovených. Nutné podklady k udělení souhlasu 
jsou taxativně stanoveny v dalších obecně závazných právních předpisech. Zákon č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je 
pouze jedním z nich, jejichž příslušná ustanovení je těžební organizace povinna naplnit. 
Pokud jde o vliv záměru na zemědělskou půdu, je tato pouze jednou ze složek životního 
prostředí. Pro stanovení dobývacího prostoru a provádění těžby je organizace povinna 
zabezpečit posouzení dopadů těchto záměrů na životní prostředí, tj. posoudit jejich 
dopady na všechny složky životního prostředí komplexně (podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů). Na základě tohoto posouzení je vydáno  stanovisko MŽP, 
které je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, v tomto 
případě podle horního zákona, stavebního zákona a zákona o hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem. Úloha státní správy a samosprávy spočívá v kontrole 
dodržení zákonných požadavků v povolovacích a schvalovacích procesech před těžbou, 
během ní a po jejím ukončení, s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního 
prostředí. Z pohledu státní surovinové politiky a aktualizované krajské surovinové politiky 
Olomouckého kraje lze uvést následující: po stavební recesi l. pol. 90-tých let narůstají 
v souvislosti s příznivým hospodářským vývojem nároky na „osvojení„ ložisek štěrkopísku 
a právě těch největších nevýhradních i výhradních. Zdrojů je dostatek, není zájem na 
rozšiřování počtu zdrojů, ovšem těžební životnost zdrojů je obecně nízká a tak je nutno 
včas umožnit přípravu těžby výhradních a nevýhradních ložisek a to i „sousedních -
rezervních “ ložisek s dostatečným objemem a kvalitou zásob s přihlédnutím k tomu, že ne 
všechny těžební záměry projdou řízením o stanovení DP a POPD (HČ), popř. i udělením 
územního rozhodnutí k využití a ČPHZ. Běžně lze uvažovat s 3 roky od záměru k těžbě. 
V této  souvislosti je nutno přistupovat k jednotlivým novým záměrům s vyřešenými střety 
nebo střety řešitelnými s přiměřenou časovou perspektivou. Není okamžitě možné využití 
dalších nových zdrojů až po dotěžení stávajících, proto řízení běží v předstihu. 
 
V územích s nahromaděným surovinovým potenciálem však lze při rozumné exploataci 
dosáhnout pozitivní výsledky. Jezera vzniklá po těžbě štěrkopísků s ohledem na historický 
vývoj krajiny nejsou vždy cizorodým prvkem. V řadě případů jezera vznikala v posledních 
padesáti letech v krajině dlouhodobě osídlené a intenzivně zemědělsky obhospodařované.  
Dosavadní stav těchto  lokalit  naznačuje, že těžebny v tomto typu krajiny můžou být 
přínosem z hlediska ekologické stability a jistě též biologické diverzity. V prostředí 
intenzivně zemědělsky využívané krajiny se paradoxně prostor těžebny stává jedním 
z nejhodnotnějších a nejpřírodnějších území. Těžbou nerostných surovin a následnou 
rekultivací a renaturalizací mnohdy vznikly a vznikají důležité prvky ÚSES a dokonce i 
prvky ZCHÚ. Projekty renaturalizace jsou součástí již prvotní dokumentace pro získání 
těžebního povolení a mnohdy skutečnost, že těžbou dojde ke zvýšené biodiverzitě území, 
převáží i některé negativní aspekty těžební činnosti. Z těchto důvodů je potřeba každý 
těžební záměr posuzovat individuálně a nelze apriorně odmítnout pozitivní přínos vhodně 
vedené a ukončené těžby na zvýšení biodiverzity krajiny a tím i možnost rozšíření systémů 
ÚSES.  

Odrážce 15.1.1. 

Oblast ST 1 je charakteristická 5 významnými ložisky Mohelnice 2, Mohelnice 3 –Třeština, 
Mohelnice – Moravičany, Zvole a Dubicko – Háj, přičemž využívané je v současnosti 
pouze ložisko Mohelnice 3 – Třeština. Těžba na ložisku Mohelnice 2 je cca 3 roky 
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zastavená a ložisko zaujímá  velmi nízké zásoby na cca 2 – 3 roky.  Ložisko Mohelnice – 
Moravičany je 11 let nevyužívané a veškeré zbývající bilanční zásoby jsou převedeny do 
kategorie zásob vázaných. Z toho vyplývá, že ložisko Mohelnice 3 – Třeština je jediné 
využívané ložisko s vysokým objemem bilančních volných zásob.   
Odhadovaná životnost zásob, včetně průměrné roční produkce za poslední 3 roky na 
využívaných ložiskách ve specifické oblasti ST1 dokumentuje následující tabulka: 
 
 

 Název ložiska  Číslo ložiska 

Průměrná těžba za 
poslední 3 roky 
(2004–2006) v tis. m3 

Životnost zásob 
ložiska v DP, popř. 
územním rozhodnutí 

Životnost zásob 
ložiska v POPD a 
podle plánu využití 

Mohelnice 2 3007600  0 

max. 2 – 3 roky  S nepovoleným 
rozšířením o vázané 
zásoby max. 7 – 9 let 

Mohelnice 3 – Třeština 3201000  254 

Max. 5 let, 
s nepovoleným 

rozšířením min. 30 let max. 3 roky  

Mohelnice - Moravičany 3007800  0 max. 8 let  0 

 
Poznámka: Životnost ložisek štěrkopísků je počítaná k celkovým bilančním – 
prozkoumaným a vyhledaným volným zásobám (někde byly připočteny i zásoby 
nebilanční), jejichž celkové množství je vyděleno průměrnou hodnotou poslední 3leté 
produkce (tj. vztaženo za r. 2004 - 2006 ) za jednotlivá ložiska (podle Bilance zásob 
výhradních a nevýhradních ložisek ČR k 1.1. 2007, Bilance zásob v dobývacích 
prostorech k 1. 1. 2007, aktualizovaných těžebních výkazech  GeoV3, Hor-1 apod.).  
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že velmi nízká životnost zásob je na ložisku Mohelnice 2 
a to  max. 2 – 3 roky, v případě rozšíření o vázané zásoby se životnost tohoto ložiska 
prodlouží o max. 7 – 9 let. V tomto případě bude tato záležitost velmi problematická.  
Rovněž kritická situace je u výhradního ložiska Mohelnice 3 – Třeština s max. životností 
zásob v POPD na 3 roky a životnost veškerých bilančních  zásob na max. 5 let.  Pouze 
v případě rozšíření a hloubkovém přetěžení se životnost ložiska Mohelnice 3 – Třeština 
prodlouží na 30 let.  
 
V této specifické oblasti ST1 lze zahájit otvírku jednoho v ojedinělých případech i dvou  
ložisek (podle geografického umístění k realizovaným stavbám a plošného záboru) za 
podmínky postupného ukončení a zahlazení těžby v jiném ložisku, popř. kde  je  těžba 
před ukončením. Otvírku zahájit za splnění všech zákonných podmínek respektující co 
nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí, a která zejména nenesou  rizika 
střetů  zájmů s významnými ochrannými pásmy zdrojů podzemních vod, a která budou 
situovaná  mimo aktivní záplavovou oblast  s dopravním řešením expedice suroviny  mimo 
dotčené obce.  
 

K odrážce 15.1.2. 

Oblast ST2 byla významná s těžební produkcí pouze na jednom výhradním ložisku 
Štěpánov – Březce malého plošného záboru (cca do 9,83 ha) a nízkých objemů roční 
produkce. V této oblasti jsou plánované 2, resp. 3 nové těžební záměry, přičemž jeden ze 
záměrů je rozšíření těžby  na výhradním a nevýhradním ložisku Štěpánov – Březce do 
území I., II. a III. bonitní třídy ZPF. Životnost zásob v POPD na ložisku Štěpánov – Březce 
se pohybuje  max.1 – 2 roky a bez jeho plánovaného rozšíření bude ukončena těžba 
v roce 2008. Na ložisku se plánuje rozšíření, která by prodloužila životnost na max. 15 – 
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20 let. Objem vytěžitelných zásob o celkovém množství 2,2 mil. m3 (4,5 mil tun)  připadá  
na plochu cca 42 ha v rámci hospodárného využití jihovýchodního cípu výhradního a 
nevýhradního ložiska.  Další plánovaný záměr se realizuje na části ověřených bloků zásob 
výhradního ložiska Žerotín – Liboš (cca do 40 ha s objemem vytěžitelných zásob cca 7 
mil. m3) a na předpokládaném ložisku  Hnojice – Liboš  v k.ú. Liboš o ploše cca 44 ha 
s dostatečným objemem kvalitních zásob suroviny (cca 10,1 mil. m3 vytěžitelných zásob).  
K plánovaným záměrům existují souhlasná stanoviska dotčených obcí (Liboš, Štěpánov u 
Olomouce) a u ložiska Hnojice – Liboš  je fázi ukončení 2. a 3. změna ÚPNSú ve vztahu 
k změně funkčního  využití území.  Nezbytnou podmínkou pro využití plánovaných záměrů 
ložisek je vyřešení dopravního napojení obchvatu tak, aby nebyla expedice suroviny 
vedena přes dotčené obce Liboš, Žerotín, Štěpánov u Olomouce a Hnojice. 
Na hranici této oblasti se rovněž plánuje výstavba retenčních prostorů podle  ÚPD 
protipovodňové ochrany širšího okolí a v souladu s ÚP dotčené obce. 
Tato oblast je urbanisticky exponovaná, z tohoto důvodu bude důležité mít na zřeteli 
eliminaci  dopravní zátěže přes dotčené obce. Vzhledem k tomu, že podstatná část 
významných provozoven jsou v současnosti (využívaná ložiska štěrkopísků  Unčovice –
Náklo, Mohelnice 2 a Mohelnice 3 – Třeština, plánované do těžby nevýhradní ložiska 
Unčovice - západ)  situovány na území ve směru pravého břehu toku řeky  Moravy, 
požadavky potřeby a poptávky na rozsáhlém území levého břehu řeky Moravy nejsou 
zcela optimálně pokryty kvalitním a vysokým objemem  zásob štěrkopískové suroviny 
požadované granulometrické zrnitosti pro  dlouhodobou  životnost.  
V této specifické oblasti ST2 s postupně ukončenou těžbou na jediném ložisku a vzhledem 
k příznivému kvalitativně kvantitativnímu nahromadění surovinového potenciálu je možno 
uvolnit až 2 těžby menšího plošného rozsahu (max. rozsahu do 45 ha a optimálního 
objemu zásob a nízké roční produkce,  než-li jednu těžbu většího plošného rozsahu nad 
70 – 80  ha s vysokou roční produkcí a tím zároveň i s vyšším rizikem dopravní zátěže 
v jednom směru), jen za splnění zákonných podmínek respektující co nejnižší zátěž na 
jednotlivé složky životního prostředí.  
Odhadovaná životnost zásob, včetně průměrné roční produkce za poslední 3 roky na 
využívaných ložiskách ve specifické oblasti ST2 dokumentuje následující tabulka: 
 
 

 Název ložiska  Číslo ložiska 

Průměrná těžba za 
poslední 3 roky 
(2004–2006) v tis. m 3  

Životnost zásob 
ložiska v DP, popř. 
územním rozhodnutí 

Životnost zásob 
ložiska v POPD a 
podle plánu využití 

Štěpánov - Březce 3008000  35 

max. 2 roky, 
s nepovoleným 

rozšířením max. 15–
20 let max. 1 – 2 roky 

 
Poznámka: Životnost ložisek štěrkopísků je počítaná k celkovým bilančním – 
prozkoumaným a vyhledaným volným zásobám (někde byly připočteny i zásoby 
nebilanční), jejichž celkové množství je vyděleno průměrnou hodnotou poslední 3leté 
produkce (tj. vztaženo za r. 2004 – 2006 ) za jednotlivá ložiska (podle Bilance zásob 
výhradních a nevýhradních ložisek ČR k 1.1. 2007, Bilance zásob v dobývacích 
prostorech k 1.1. 2007, aktualizovaných těžebních výkazech  GeoV3, Hor-1 apod.)  

k odrážce 15.1.3. 

Oblast ST3 je specifická pouze s jedinou velmi významnou těžbou a technologickým 
zázemím na ložisku Unčovice – Náklo. V současnosti jsou zároveň plánované další 2 nové 
těžební záměry v k. ú. Unčovice a Březová, přičemž jeden z plánovaných záměrů 
„Pískovna Unčovice“ zaujímá velmi problematické střety s blízkostí jeho umístění 
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k dotčeným obcím a střety s dopravním řešením. Podmínkou využití záměru „Pískovna 
Unčovice“ je ukončení těžby v DP Náklo.  Druhý plánovaný záměr Unčovice – západ má 
kladné stanovisko Oznámení EIA, souhlasné  stanovisko  pověřeného města Litovle 
(Usnesení Rady města Litovle č. 53/3) pro zahájení změny ÚPSÚ ze dne 14. 12. 2006 (č.j. 
ST/236/06) a řeší alternativní dopravní – obchvatové napojení mimo intravilán stávajících 
obcí. Zároveň s ubývajícími vytěžitelnými zásobami (pouze cca 1,5 mil. m3) ve stávajícím 
DP Náklo se  zpracovává  variantní  rozšíření těžby do výhradního, popř. do nevýhradního 
ložiska plánovaného záměru „Pískovna Unčovice“, avšak po ukončení stávající těžby v DP 
Náklo. Umístění plánovaných těžeben se rovněž nachází ve velmi urbanisticky 
exponovaném a přiléhajícímu CHKO i krajinářsky blízkému území.  
Z tohoto důvodu je možno v této oblasti ST3  s koncentrací pouze jediné těžby uvolnit 
další 1 – 2 těžby, v lepším případě –  těžby  menšího  plošného rozsahu do 25 ha, jen za 
splnění zákonných podmínek respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního 
prostředí.  
Odhadovaná životnost zásob, včetně průměrné roční produkce za poslední 3 roky na 
využívaných ložiskách ve specifické oblasti ST3 dokumentuje následující tabulka: 
 
 

 Název ložiska  Číslo ložiska 

Průměrná těžba za 
poslední 3 roky 
(2004 –2006) v tis.m3 

Životnost zásob 
ložiska v DP, popř. 
územním rozhodnutí 

Životnost zásob 
ložiska v POPD a 
podle plánu využití 

Unčovice - Náklo 3007900  241 max. 12–14 let  max. 6 let  
 
Poznámka: Životnost ložisek štěrkopísků je počítaná k celkovým bilančním – 
prozkoumaným a vyhledaným volným zásobám (někde byly připočteny i zásoby 
nebilanční), jejichž celkové množství je vyděleno průměrnou hodnotou poslední 3leté 
produkce (tj. vztaženo za r. 2004 – 2006 ) za jednotlivá ložiska (podle Bilance zásob 
výhradních a nevýhradních ložisek ČR k 1.1. 2007, Bilance zásob v dobývacích 
prostorech k 1.1. 2007, aktualizovaných těžebních výkazech GeoV3, Hor-1 apod.). 
 
S ubývajícími vytěžitelnými zásobami (pouze cca 1,5 mil. m3) ve stávajícím DP Náklo 
výhradního ložiska Unčovice - Náklo doznívá i životnost jeho těžby (max. 5 – 6 let v POPD 
a max. 12 – 14 let v DP Náklo). 

K odrážce 15.1.4. 

Oblast ST4 je svojí rozlohou největší ze všech. Specifickou oblast zaujímají významná 
využívaná ložiska Tovačov 1, Tovačov2, Tovačov 5, Grygov – Tážaly, přičemž produkce 
na ložisku Tovačov 3 je zcela zastavena. V blízkosti ještě je rovněž z vody využívané 
nevýhradní ložisko Krčmaň, které dlouhodobě plánuje jeho rozšíření o dalších cca 40 ha 
s navrácením zpětně do ZPF o ploše cca 25 ha. Ložisko zaujímá obdobně nízkou mocnost 
a disponibilní zásoby suroviny jako výhradní ložisko Grygov – Tážaly a jeho surovina je 
vhodná zejména na násypy a podsypy  pro plánované stavby  komunikací např. R55. 
Plánované rozšíření těžby na ložisku je v souladu s ÚP obce Majetín a zaujímá kladné 
stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dalším 
významným záměrem, který představuje 2 etapy využití, je nevýhradní ložisko Věrovany -
Dub nad Moravou. Zde jsou ověřeny velmi kvalitní zásoby dostatečného objemu a 
životnosti zásob (cca 10 mil. m3). K plánovanému záměru existuje souhlasné stanovisko 
dotčené obce Věrovany a zároveň v hluboké fázi rozpracovanosti je změna ÚP obce 
Věrovany pro změnu využití zájmového území.  
Tovačovská ložisková oblast je rozčleněna do pěti ložiskových území, z nichž I, III a IV se 
nachází uvnitř navrženého ZCHÚ. V DP Tovačov I (severovýchodní jezero) byla těžba 
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zastavena v padesátých letech po vytěžení suroviny do hloubky cca 8 m, zbytkové zásoby 
pod touto úrovní jsou dále těžitelné. Rovněž jsou vytěžena i ložiska zásob v DP Tovačov 
III (západní jezero) – ložisko Tovačov 3. Toto jezero bude výhledově využito 
k vodárenským účelům náhradou za Tovačov I.  Po dotěžení DP Tovačov II (mimo řešené 
území) se bude orientovat těžba štěrkopísku do oblasti DP Tovačov V, a to až do hloubky 
přibližně 30 m od stávající vodní hladiny. Zároveň se předpokládá s přetěžením 
zbytkových zásob až na bázi ložiska DP Tovačov I s předpokládanou max. hloubkou 
jezera do 35 m. Zároveň se plánuje vytěžit zásoby suroviny v jižní a střední části ložiska 
Tovačov IV s hloubkou do 35 m  a  zároveň  se počítá s přetěžením zásob v DP Tovačov 
III a to tak, že v jižní části bude dosaženo hloubky 10 – 15 m s postupným mírným 
sklonem k severní části, kde se předpokládá hloubka jezera max. do 30 m. Největším 
problémem využití ložiska Tovačov 3 a Tovačov 5 je zjištění skutečné mocnosti jílovitých 
proplástků v průměrné mocnosti až 1 metr. U výhradního těženého ložiska Tovačov 1 a 
Tovačov 5 je objem těžitelných zásob frakcí nad 4 mm fluviálních štěrkopísků údolní 
terasy řeky Moravy v rámci DP min. 6 x nižší, než objem těžitelných zásob 
fluviolakustrinních písků (frakce do 4 mm). 
 
Odhadovaná životnost zásob, včetně průměrné roční produkce za poslední 3 roky na 
využívaných ložiskách ve specifické oblasti ST4 dokumentuje následující tabulka: 
 
 

 Název ložiska  Číslo ložiska 

 Průměrná těžba za 
poslední 3 roky 
(2004-2006) v tis.m3 

Životnost zásob 
ložiska v DP, popř. 
územním rozhodnutí 

Životnost zásob 
ložiska v POPD a 
podle plánu využití 

Tovačov 1 3165300 291 max. 10 let -- 

Tovačov 2 3008300 122 max. 25 let -- 

Tovačov 5 3242900 197 max. 30 – 35 let max. 35 let 

Tovačov 3 3008400 0 dotěženo dotěžené 

Grygov - Tážaly 3045200 258 max. 6 let max. 3-5 roky 

Krčmaň 5244300 102 
4 roky, s plánovaným 
rozšířením max. 8 let max. 3-4 roky 

Grygov - Blatecký mlýn 3045201 0 max. 1 rok max. 1 rok 

 
Poznámka: Životnost ložisek štěrkopísků je počítaná k celkovým bilančním – 
prozkoumaným a vyhledaným volným zásobám (někde byly připočteny i zásoby 
nebilanční), jejichž celkové množství je vyděleno průměrnou hodnotou poslední 3leté 
produkce (tj. vztaženo za r. 2004 – 2006) za jednotlivá ložiska (podle Bilance zásob 
výhradních a nevýhradních ložisek ČR k 1.1. 2007, Bilance zásob v dobývacích 
prostorech k 1.1. 2007, aktualizovaných těžebních výkazech  GeoV3, Hor-1 apod.)  
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že relativně před ukončením jsou ložiska Tovačov 1 a 
Grygov – Tážaly a nevýhradní ložisko Krčmaň. Předpokládaná životnost průmyslových 
zásob u výhradního ložiska Grygov – Tážaly se pohybuje cca 6 let. Nízkou životnost zásob 
(max. 3 – 4 roky) zaujímá ložisko Krčmaň, v případě jejího rozšíření se životnost prodlouží 
o další 4 – 5 let. Rozhodující význam zaujímá fakt, že je dlouhodobě ukončená těžba na 
ložisku Tovačov 3. Prozatím nízkou životnost zásob v POPD vykazuje ložisko Tovačov 1 
(životnost se pohybuje max. do 10 let) a v případě plánovaného zahloubení po roce 2010 
se jeho životnost prodlouží max. do roku 2035. Ložisko Tovačov 2 s DP Tovačov II 
zaujímá v případě zahloubení životnost zásob max. do roku 2022 a ložisko Tovačov 5 
s DP Tovačov IV zaujímá v případě zahloubení životnost zásob do roku 2036. V případě 
v budoucnosti plánovaného zahloubení ložiska Tovačov 3 s DP Tovačov III od roku 2015 
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se jeho životnost zásob prodlouží max. do roku 2040.  Jedinou doposud netěženou 
rezervou je výhradní ložisko Tovačov 4, ale vzhledem k silně exponované a zejména 
roztěžené oblasti Tovačovska jsou vyhlídky otvírky tohoto ložiska mizivé. 
V této velmi rozsáhlé specifické oblasti ve výhledovém období roku 2008 – 2010 po 
výrazném úbytku zásob a ukončení těžby na ložiskách Grygov – Tážaly, Tovačov 3, 
Tovačov 1 a v neposlední řadě i na ložisku  Krčmaň  bude třeba zajistit otvírku nových 1 - 
2 ložisek s dostatečným objemem a zejména granulometrickou kvalitou zásob a to jen za 
splnění zákonných podmínek respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního 
prostředí.  

K odrážce 15.1.5. 

Oblast ST5 je vysoce krajinářsky a urbanisticky exponovaná s velmi nízkými mocnostmi 
těžitelné suroviny. Těžba probíhá pouze za hranicí  ST5  na jediném výhradním ložisku 
s nízkou roční produkcí Hustopeče n. Bečvou – Milotice. Na území v k. ú. Osek nad 
Bečvou probíhá 5 těžeb štěrkopísků (Osek nad Bečvou – Topolík III, Osek nad Bečvou – 
Halda, Osek nad Bečvou – východ, Osek nad Bečvou – západ a  Topolík – střed 01) a to 
malého plošného rozsahu (max. do 2 až 3,5 ha) pravděpodobně v rámci tzv. 
revitalizačního programu.  
V ST5  jsou v přípravě těžby na 2 – 3 místech malých plošných záborů, a to v rámci 
revitalizace území. S využitím se dá počítat na lokalitách Oldřichov nad Bečvou (max. 
plocha využití 3 – 5 ha), dále Rybáře - Slavíč (max. plocha 25 ha) a v neposlední řadě jako 
náhrada za dotěžené nevýhradní ložisko Hustopeče nad Bečvou se dá předpokládat 
s využitím části bloků zásob na výhradním ložisku Hustopeče – Zámrsky (max. do 15 – 20 
ha).  
Odhadovaná životnost zásob, včetně průměrné roční produkce za poslední 3 roky na 
využívaných ložiskách ve specifické oblasti ST5 dokumentuje následující tabulka: 
 
 

 Název ložiska  Číslo ložiska 

 Průměrná těžba za 
poslední 3 roky 
(2004-2006) v tis. m3 

Životnost zásob 
ložiska v DP, popř. 
územním rozhodnutí 

Životnost zásob 
ložiska v POPD a 
podle plánu využití 

Hustopeče n.Bečvou - Milotice 3009000  22 min. 80 let max. 6-7 let 

Hustopeče n.Bečvou 5243400  0 vytěženo vytěženo 

 
Poznámka: Životnost ložisek štěrkopísků je počítaná k celkovým bilančním – 
prozkoumaným a vyhledaným volným zásobám (někde byly připočteny i zásoby 
nebilanční), jejichž celkové množství je vyděleno průměrnou hodnotou poslední 3leté 
produkce (tj. vztaženo za r. 2004 – 2006) za jednotlivá ložiska (podle Bilance zásob 
výhradních a nevýhradních ložisek ČR k 1.1. 2007, Bilance zásob v dobývacích 
prostorech k 1.1. 2007, aktualizovaných těžebních výkazech  GeoV3, Hor-1 apod.).  
 
V této oblasti ST 5 s koncentrací pouze jediné těžby (a to ještě za hranicí ST5) je možno 
uvolnit těžby další (max. 2 těžby malého plošného rozsahu do 50 ha), jen za splnění 
zákonných podmínek respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního 
prostředí. 

K odrážce 15.1.6. 

Tato specifická oblast ST6 není zatížena žádnou těžební činností, těžba se zde doposud 
neprovádí, ale pouze plánuje na 2 záměrech. Jeden záměr zaujímá na výhradním ložisku 
Olšany – Lutín na ploše cca 51 ha (s objemem vytěžitelných zásob cca 8,9 mil. m3) a 
druhý záměr na území předpokládaného ložiska  Lubenice – Lutín  na ploše cca 23,7 ha (s 
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objemem vytěžitelných zásob cca 5 mil. m3). Oblast je dopravně, urbanisticky a krajinářsky 
exponovaná, tudíž je třeba uvolnit k těžbě pouze oblast, která nebude výrazným záborem 
v území a zároveň bude velmi citlivá a šetrná ke krajinnému rázu a k dotčeným obcím. 
Nezbytnou podmínkou pro využití ložisek je vyřešení dopravního napojení tak, aby nebyla 
expedice suroviny výhradně vedena přes obce Olšany u Prostějova a Lutín. Z tohoto 
důvodu je možno v této oblasti ST6 uvolnit jenom těžbu malého plošného rozsahu (max. 
do 25 – 30 ha a dostatečného objemu a životnosti zásob) za splnění všech zákonných 
podmínek respektující co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí. 
 
 K odrážce 15.1.7. 
Problematiku sanací a rekultivací těžbou nerostů dotčeného území řešit v souladu 
s platnými právními předpisy, respektovat schválená a právně platná rozhodnutí o 
rekultivaci a sanaci těžbou dotčeného území. ZÚR OK nemění pravomocná rozhodnutí. 
V územích s vyšší koncentrací těžebných ložisek řešit sanaci a rekultivaci s ohledem na 
nové využití území (multifukční využití konkrétního území), ve vybraných případech 
ponechat území po těžbě nerostných surovin v rámci plnění rekultivačních a sanačních 
prací k ochraně přírody a krajiny. 
V ojedinělých případech iniciovat změnu minulých a nadále existujících pravomocných 
rozhodnutí o rekultivaci a sanaci v územích, jejichž dodržení (podmínky) neodpovídají 
dnešním požadavkům na nové kvalitnější využití těžbou dotčeného území. 
 
 K odrážce 15.1.1. – 7. 
Vymezením specifických oblastí ST1 – 6 a stanovení zásad využití objektů s ložisky 
v kapitole A 5.2. ZÚR OK plní cíle územního plánování (§ 18 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 
183/2006 Sb.) a úkoly územního plánování (§ 19 odst. 1, písm. c), e), i), m) a zejména 
však písm. n) citovaného zákona). 

K odst.15.2. 

Samostatně se vymezuje specifická oblast Jeseníky s vysokým potenciálem rekreačního 
využití území. Podkladem pro vymezení oblasti byla podrobná analýza typologie ploch 
z hlediska míry jejich rekreační využitelnosti, která byla provedena v etapě průzkumů a 
rozborů ÚP VÚC Jeseníky a schválena v závazné části této ÚPD.  
Podíl rekreačně vhodných ploch s nadprůměrnou kvalitou přírodních předpokladů 
představuje v této oblasti zhruba 3/4 celkové výměry území, přičemž plných 45 % 
charakterizují optimální podmínky pro účast intenzivnějších forem územně vázané 
rekreace (průměr ČR činí 18,5 %). Tyto plochy se koncentrují především v podoblasti ČR 
Hrubý Jeseník a dále v oblasti Králického Sněžníku a Rychlebských hor. Plná využitelnost 
tohoto rekreačního potenciálu je však částečně omezena existencí CHKO, a to jak ve 
smyslu kapacitním, tak zejména z hlediska organizace a uspořádání rekreačního procesu 
a možností následného rozvoje materiálně technické základny cestovního ruchu. 
Vzhledem k vysokému zatížení specifické oblasti (RKC Jeseníky) se navrhují limitní 
hodnoty lůžkové kapacity objektů hromadné a individuální rekreace a to přesunem lůžkové 
kapacity mezi objekty hromadné a individuální rekreace při zachování celkové denní 
návštěvnosti a celkové lůžkové kapacity již schválené v RKC v platném ÚP VÚC Jeseníky 
ve znění změny č. 1. : 
Tabulka v návrhu se doplňuje o tyto poznámky specifikující způsob provedení úpravy 
lůžkové kapacity: 
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Rekreační krajinný celek způsob úpravy limitních hodnot lůžkové kapacity 

1. Zlaté Hory 
kapacity bez návrhu na území obce Heřmanovice, ležící na území Moravskoslezského 
kraje 

5. Loučná nad Desnou 
úprava přesunem 0,2 tis. lůžek z individuální rekreace ve prospěch lůžkové kapacity 
ubytovacích zařízení hromadné rekreace 

7. Staré Město 
úprava přesunem 0,1 tis. lůžek z kapacity ubytovacích zařízení hromadné rekreace ve 
prospěch lůžkové kapacity individuální rekreace 

8. Rychlebské hory 
úprava přesunem 0,2 tis. lůžek z kapacity ubytovacích zařízení hromadné rekreace ve 
prospěch lůžkové kapacity individuální rekreace 

 
Pro specifickou oblast se dále stanovují zásady k aplikaci zejména v územních plánech a vymezují 
se území k prověření územní studii. 
V rámci aktualizace územně analytických podkladů Olomouckého kraje se doporučuje: 

upřesnit stávající lůžkové kapacity objektů hromadné a individuální rekreace 
v RKC Jeseník – Lipová s ohledem na návštěvnost vážící se k lázeňským 
místům, včetně denní návštěvnosti RKC. 

V souladu s principy stanovenými pro rozvoj v jednotlivých RKC se navrhuje řešit 
dobudování komplexní infrastruktury cestovního ruchu v podrobnější územně plánovací 
dokumentaci, v rámci územních plánu obcí. Při jejich zpracování vycházet z těchto 
doporučení:  

rozvoj lůžkových kapacit ve vymezených rekreačních krajinných celcích 
realizovat v celoročně využitelných ubytovacích zařízeních;  

uplatňovat prioritu rozvoje hromadné rekreace, která je rozhodující ve všech 
RKC;  

v rámci ubytovacích zařízení hromadné rekreace se na území CHKO Jeseníky 
mimo město Jeseník orientovat především na výstavbu celoročních zařízení 
menších kapacit – penzionů (do 50 lůžek), mimo CHKO zařízení střední 
velikostí (50 – 100 lůžek), která by soustředila kromě ubytování i další 
základní, vyšší i specifickou vybavenost, a to v rozsahu a struktuře 
odpovídající významu a obslužné funkcí jednotlivých středisek. Úroveň 
standardu by měla korespondovat s rekreační atraktivitou území, tj., zařízení 
vyššího standardu by měla směřovat do centrálních oblastí Hrubého 
Jeseníku (Červenohorské sedlo, Ramzová), zařízení nižšího standardu do 
jeho okrajů. Významnou pozici v oblasti CR by mělo získat ubytování 
v soukromí (soukromé byty, prázdninové byty, penziony); 

v řešeném území se omezuje rozvoj individuální rekreace. Ve vymezených 
RKC bude přírůstek kapacit realizován pouze výjimečně v souladu 
s návrhem ZÚR OK a výhradně přeměnou původních venkovských objektů 
na rekreační chalupy;  

při zabezpečení nároků ubytovaných a pasantních návštěvníků se klade důraz 
i na odpovídající rozvoj dalších standardních a specifických zařízení 
občanské vybavenosti a služeb ve střediscích cestovního ruchu a rekreace, 
a to především v oblasti stravování, maloobchodu, služeb, sportovně 
technické vybavenosti a kultury, které by zásadním způsobem povýšily 
kvalitu rekreačního procesu a atraktivitu území a rozmanitostí nabídky 
rekreačních činností a služeb přispěly k racionálnějšímu využití území, a to i 
mimo hlavní turistickou sezónu. 

 
Návrh na rozšíření RKC Rychlebské hory vychází z analýzy využití území. Je to oblast 
s vyšším potenciálem pro cestovní ruch, přírodně a krajinářsky významná, ve které od 
druhé poloviny 19. století do cca poloviny 20. století probíhala těžba lignitových slojí. 
V současné době po ukončení těžby byly lomy zatopeny a poskytují možnosti pro vodní 



Opatření obecné povahy, kterým se vydávají  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  
Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274  

Strana 137 (celkem 288) 

sporty, koupání a rybolov (plavání na vlastní nebezpečí). V tomto území je soustředěno 
několik letních prázdninových táborů a chatových osad (Uhelná, Žulová). Vzhledem 
k potenciálu území a v souladu se záměry jednotlivých obcí se předpokládá intenzivnější 
rekreační využití, např. příprava rekreační zóny v lokalitě Pelnář (Uhelná).  
Území obcí Uhelná, Vlčice, Žulová, Kobylá nad Vidnavou, Černá Voda, Velká Kraš, 
Vidnava, mimo RKC se navrhuje vymezit jako specifickou oblast s vyšším potenciálem 
vhodným pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace, ve kterém budou upřednostňovány 
změny funkčních ploch ve prospěch rekreace, cestovního ruchu a příslušné infrastruktury 
dopravní, technické a cestovního ruchu. V území nutno zabezpečit koordinovaný rozvoj 
rekreační oblasti v okolí zatopených lomů za předpokladu respektování požadavků 
ochrany přírody a v souladu s územními plány obcí. 
Návrh na rozšíření RKC Staré Město o území obce Malá Morava vzešel z projednání 
konceptu ÚP VÚC OK, po potvrzení vhodnosti území na základě průzkumu a dalším 
vyhodnocení územních možností.   
Na cestovní ruch nutno nahlížet z pohledu udržitelného rozvoje, preferovat aktivity šetrné 
k přírodě, životnímu prostředí a místním kulturám. V rámci rozvoje cestovního ruchu se 
doporučuje klást vyšší důraz na “měkkou turistiku“ (tzv. ekoturistiku) a využití přírodních a 
kulturních zvláštností kraje. Do ekoturistiky lze zahrnout i podporu místních komunit a 
navodit tak změnu jejich pohledu na své životní prostředí, svou kulturu, historii a tradice. 
V souvislosti s těmito zásadami se doporučuje cíleně propagovat ubytování ve 
venkovských chalupách, pohyb v přírodě vlastní silou, pěšky, na kole, na bezmotorových 
plavidlech, upřednostňovat další ekologické způsoby přepravy (hromadná, resp. kyvadlová 
doprava apod). Žádoucí je postupně dobudovat síť turistických stezek, cyklostezek a 
zimních běžeckých tratí, tímto způsobem posílit propojení turistických aktivit v jednotlivých 
obcích a napomoct tak v nich k využití potřebného zázemí. Lze tím do určité míry omezit, 
resp. zmírnit tlak na budování nových hotelů, penzionů, parkovišť a dalších komunikací 
uvnitř chráněných a turisticky atraktivních území. 
V grafické části ZÚR OK jsou respektována lázeňská sídla, nacházející se na území kraje. 
Návrh jednotlivých zařízení lázeňsko – rekreační vybavenosti není předmětem této 
územně plánovací dokumentace. Nezbytné doplnění vybavenosti s důrazem na celoroční 
využití lázeňských sídel bude řešeno v rámci územních plánů.   

K odst. 15.3. 

Vymezena oblast je významná pro obranu státu. Specifičnost oblasti spočívá v podstatně 
odlišném režimu možnosti využití území a možnosti provádění změn v území. Existence 
této oblasti významně ovlivňuje navazující území obcí (dopravní dostupnost, atraktivitu), 
které je zařazeno mezi specifické oblasti a ve kterém se projevují problémy z hlediska 
udržitelného rozvoje území, tj. významné rozdíly v územních podmínkách pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.  
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A.4. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO 
VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV 

A.4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu 

k odst. 16  

Návrh vychází ze základních rozvojových dokumentů – Politika územního rozvoje ČR 
2006 a Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013. V nich obsažené zásady byly 
akceptovány.  
Řešení dopravy v ZÚR OK Olomouckého kraje je zaměřeno na modernizaci a dostavbu 
stávající dopravní infrastruktury na území Olomouckého kraje. Navrhované prvky jsou 
definovány pro nejdůležitější tahy a prvky jednotlivých druhů doprav.  
Návrh sleduje rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu při zachování 
maximální možné volnosti pro její upřesnění a zohlednění místního rozvoje v řešení 
územních plánů obcí. 
Návrhem rozvoje dopravní infrastruktury bude zajištěna vyvážená dopravní obsluha území 
kraje, která vytváří podmínky pro posílení sociálního a hospodářského pilíře udržitelného 
rozvoje.  
Situačními schématy v příloze (v textové části odůvodnění) je doloženo vedení 
komunikačních a železničních tahů transevropské dopravní sítě, které na území 
Olomouckého kraje tvoří páteř dopravní infrastruktury. 
 

K odst. 17 – 26  

Vedení stávajících i navrhovaných dopravních tahů tvoří současně i hlavní urbanizační osy 
mezinárodního významu: D47, D1, R55 – osa Katovice – Ostrava – Zlín – Vídeň 
(zahrnující Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov) a D5, D11, R35 – osa Norimberk – Praha 
– Krakov (zahrnující Mohelnici, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov, Lipník nad Bečvou, 
Hranice), urbanizační osy národního významu: D1, D2 – osa Kroměříž – Brno – Mikulov – 
Vídeň (zahrnující Kojetín) a urbanizační osy nadregionálního významu: R46, I/46, I/45 – 
osa Vyškov – Olomouc – Krnov – Opole (zahrnující Prostějov, Olomouc, Šternberk) a I/44 
– osa Mohelnice – Zábřeh – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – Polská republika. 
Navrhované záměry situují do základní rozvojové oblasti Olomouc výstavbu rychlostní 
silnice R35 a R55. Do návrhu bylo zapracováno aktuální řešení tahu R35 v úseku 
Mohelnice – hranice Pardubického kraje, které reflektuje řešení v návazném úseku 
Pardubického kraje.  
Na tah R35 navazuje rekonstruovaná silnice I/44 (od Mohelnice po Šumperk 
v parametrech čtyřpruhové komunikace, severně Šumperku pak jako dvoupruhové 
komunikace) pro dopravní obsluhu Jeseníku, která spolu s rekonstruovanou sil. I/46 a I/45 
v úseku Olomouc – Šternberk – Bruntál – Krnov zlepší dopravní obsluhu oblasti Jeseníků. 
Dostavba silniční sítě zajistí kvalitní dopravní napojení nejen Olomouckého kraje, ale celé 
severní a střední Moravy na zbývající část České republiky a sousední státy – tah D47+ 
D1 pro vazby na Ostravu a Polsko, tah R48 pro vazby na Slovensko a Polsko, tah R55 pro 
vazby na Zlín, Rakousko a Slovensko a tah R35 pro vazby na Prahu a západní Evropu. 
Pokud se v textu zmiňuje pojem homogenizace tahu, chápe se tímto zlepšení šířkových 
parametrů komunikačního tahu, křižovatek a dalších prvků s cílem dosáhnout souladu 
s normovými požadavky.  
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Ze dvou variant přeložky tahu R35 v oblasti obce Krchleby byla vybrána trasa s větším 
odstupem od zastavěného území obce. 
Pro volbu ze dvou variant přeložky sil. I/11, Bukovice u Písařova byla vybrána severní 
trasa. 
Ze dvou variant přeložky sil.I/46, Olomouc, východní tangenta byla vybrána východnější 
trasa, která je vedena ve větším odstupu od zastavěného území Olomouce s možností 
lepší řešit vlivy stavby na své okolí – hluk, exhalace (vzdálenost od bytové výstavby 
v Bystrovanech cca 800 m). 
Návrh předpokládá využití protipovodňové hráze pro ochranu Litovle pro vedení přeložky 
sil. II/449. Navržená trasa (zařazená mezi územní rezervy) byla vybrána z šesti variant. Na 
tento prvek navazují přeložky sil. II/449 v oblasti Červenky, Střelic a Uničova, které sledují 
homogenizaci tohoto tahu. Návrhem úprav na sil. II/449 jsou sledovány nejen 
protipovodňová opatření, ale i omezení tranzitní dopravy přes Litovel a zlepšení podmínek 
pro napojení turisticky atraktivní oblasti Jeseníků v koridoru R35 Litovel – Uničov – 
Rýmařov – Hvězda – Karlova Studánka.  
Vedení kapacitní silnice od tahu R43 k hranicím Polské republiky bylo navrženo 
v dokumentu Politika územního rozvoje. Trasa je prakticky v celém úseku vedena územím 
Pardubického kraje, území Olomouckého kraje se týká pouze krátký úsek v oblasti obce 
Štíty. 

K odst. 27- 29 

Návrhem na modernizaci tratě ČD č.330 Přerov – Brno v parametrech koridorové tratě 
s dvoukolejným uspořádáním je sledována kompletace kolejového kříže, který bude 
pokrývat hlavní vazby kolejové dopravy. Toto uspořádání zajistí v parametrech koridorové 
tratě obdobnou nabídku dopravních vazeb, jakou bude nabízet po rekonstrukci a dostavbě 
síť dálnic a rychlostních silnic. 
 

K odst. 30.1. 

Dosud není uspokojivě dořešeno a územně hájeno vlečkové napojení přístavu Přerov. Pro 
vedení vlečky v koridoru sil. II/434 nejsou zatím vytvořeny podmínky. Nutno řešit 
podrobnou dopravně – inženýrskou studií.  
 

K odst. 31 

Hájení územního koridoru vodní cesty Dunaj – Odra – Labe je nezbytné, pokud nebude 
tento záměr přehodnocen a po dohodě s ostatními státy (Polsko a Slovensko) dosaženo 
jeho vyjmutí z AGN a vyřazení ze sledování vlády ČR a ze záměrů  Politiky územního 
rozvoje České republiky. 
 

K odst. 32 – 37  

Vedení tras v území bude upřesněno podrobnějšími dokumentacemi a bude promítnuto do 
ÚP obcí. Cílem oproti současnému stavu bude postupné zvýšení bezpečnosti cyklistické 
dopravy jejím oddělením (segregací) od dopravy automobilové. 
Nadregionální význam má cyklotrasa II. třídy, tzv. Moravská stezka, která vede v koridoru 
Mikulovice – Jeseník – Hanušovice – Bludov – Mohelnice – Litovel – Olomouc – Kroměříž 
– Hodonín – Břeclav po stávajících trasách č. 54 (úsek Mikulovice, CZ/PL – Písečná), č. 
53 (Písečná – Jeseník – Hanušovice), č. 51 (Hanušovice – Bludov – Mohelnice – Litovel – 
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Olomouc) a č. 47 (Olomouc). Trasa této cyklostezky vede převážně v blízkosti řeky 
Moravy.  
Do kategorie cyklotras II. třídy s nadregionálním významem jsou na území kraje zařazeny 
ještě cyklotrasy č. 52 Hanušovice – Králíky – Mladkov (součást Česko – moravské trasy) a 
č. 55 Úvalno – Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice – Rejvíz – Jeseník (součást 
Slezské magistrály). 
Návrh na vybudování sedačkové lanovky Koutský Žleb – Červenohorské sedlo je třeba 
prosazovat v kontextu s návrhem na prodloužení regionální železniční tratě č. 293.  
Pro zlepšení turistického ruchu je polskou stranou sledováno vybudování turistických 
hraničních přechodů Bielice – Nýznerov a Bielice – Paprsek. Po přijetí schengenských 
dohod bude rozhodnuto o dalším využití hraničních přechodů v následných aktualizacích 
ZÚR OK. 

K odst. 38 – 46  

Cílem navrhovaných obecných ustanovení je omezení střetů ÚP obcí s ZÚR OK, které 
vyplývají z následného upřesnění trasy na základě podrobnějších studií.  
V území respektovat stávající a navržená ochranná pásma dopravních staveb. 

A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO 
VÝZNAMU 

k odst. 48 

Plochy jsou zakresleny dle Územně technických podkladů, vycházejících ze SVP z r. 1988 
a také z novějších podkladů zpracovaných v rámci přípravných prací na Plánech hlavních 
povodí. Plocha lokality Jeřmaň je zakreslena v menším rozsahu, než je uvedena ve SVP, 
v souladu s požadavkem pořizovatele. Zakreslené zátopy jsou považovány za maximální. 
Cílem ochrany jednotlivých ploch pro vybrané lokality s výskytem nejpříznivějších 
přírodních podmínek pro akumulaci vod je především ochrana vybraných ploch pro možné 
vodohospodářské využití pro potřeby příštích generací. 
V tomto odstavci nejsou uvedeny lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod s funkcí 
poldrů, které jsou uvedeny v čl. A.8. Lokalita Lesnice je nahrazena souborem poldrů. 
Lokality Šternberk a Domažlice jsou územní rezervy pro poldry. Lokality Podhoří a Filipová 
jsou evidovány jako suché nádrže s dosud neujasněnou polohou.  

K odst. 49 

Vymezují se lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod, u kterých se navrhuje 
upuštění od jejich územní ochrany.  
Lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod dle SVP, jejichž přesná poloha není 
známa (Olšany, Hněvkov, Zábřeh, Olšovec, Kelč), nejsou v tomto dokumentu územně 
hájeny. Jejich zařazení k územní ochraně je možné v rámci aktualizace ZÚR OK po 
prověření jejich polohy a potřebnosti, s ohledem na aktuální potřeby kraje. Ostatní lokality, 
od jejichž územní ochrany se v tomto dokumentu upouští, jsou překonanými, 
neperspektivními nebo nereálnými záměry, jak vyplynulo z projednávání konceptu řešení 
ÚP VÚC OK. 

K odst. 50 

Vymezují se lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod, u kterých se navrhuje 
zmenšení velikosti chráněné plochy. V lokalitách Mohelnice a Teplice se současně 
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navrhuje změna účelu plochy na poldry s plochou menší (jak je již v ÚP VÚC JE a OA), 
než byla dosud hájena ve SVP.   

K odst. 51 

Mnohá ochranná pásma vodních zdrojů, stanovená podle starších předpisů ve zbytečně 
velkém územním rozsahu, bude nutno s ohledem na nedořešené majetkoprávní vztahy 
v mnoha případech revidovat. Tato rozhodnutí o stanovení jsou platná i dnes, ale ten, kdo 
má povolení k odběru vody z vodního zdroje, musí vlastníkům nemovitostí na jejich žádost 
poskytnout náhradu za prokázané omezení užívání pozemků a staveb. Nové návrhy musí 
vycházet z požadavků na diferencovanou ochranu ve zranitelných místech.  
Cílem ochrany podzemních vod, jako svým množstvím omezeného a zranitelného 
přírodního zdroje, je garantovat kvalitu, bezpečnost a udržitelnost podzemní vody jako 
zdroje pitné vody a jako integrované složky ekosystémů. Prostředky této ochrany je jejich 
monitorování, hodnocení a mapování jejich zranitelnosti, stanovování minimálních hladin a 
v neposlední řadě dodržování všech zákonných norem a předpisů.   
Povrchové vody nejsou v kraji příliš využívány pro hromadné zásobování pitnou vodou, 
protože se zde nacházejí kvalitou mnohem lepší podzemní vody. Kromě nádrže Slezská 
Harta na Veličce je povrchová voda z nádrží ve větším měřítku odebírána pouze pro 
skupinový vodovod Přerov z nádrží v Tovačově, současně využívaných pro těžbu 
štěrkopísků. Od vodárenského využití vodní nádrže Nemilka u Zábřehu bylo upuštěno, 
ochranná pásma vodního zdroje byla zrušena.  

K odst. 52 – 56 

Výchozím podkladem pro návrh zásobování pitnou vodou je Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK). Při aktualizacích zásad územního rozvoje a 
návrhu zásobování pitnou vodou v územních plánech obcí vycházet z aktuálního Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.  
Záměry na propojení skupinového vodovodu Mohelnice se skupinovým vodovodem Litovel 
a propojení skupinových vodovodů Prostějov a Pomoraví, návrhem vodovodního řadu 
propojujícího vodojemy Stráž a Křelov je navrženo prověřit územní studií zohledňující 
požadavky dotčených orgánů a obcí. Výsledkem této studie bude variantní řešení tras, 
které nelze navrhnout v rámci tohoto dokumentu řešeného v měřítku 1 : 100 000. Pro trasu 
vodovodního řadu vedoucí územím CHKO Litovelské Pomoraví byl vymezen koridor ve 
větší šíři – 800 m, než u ostatních koridorů technické infrastruktury, aby bylo možno 
vymezit trasu s co nejmenším dopadem na chráněné území (viz odst. 68.1. v části 
A.4.2.7.). 
 
Z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje nevyplývá nutnost navrhovat 
další zdroje pitné vody sloužící pro hromadné zásobování obyvatelstva. Stávající 
prameniště mají přebytky kapacit. Územní rezerva pro trasu přivaděče je navržena 
v souladu se schváleným územním plánem VÚC Jeseníky a Olomoucké aglomerace. 

K odst. 57 – 59 

V rámci ZÚR OK jsou sledovány pouze sídla s více než 10 000 ekvivalentními obyvateli, 
které jsou v rámci kraje středními zdroji znečištění. V těchto sídlech (seskupení sídel) čistit 
odpadní vody na úrovni vysokých požadavků na kvalitu z nich vypouštěných odpadních 
vod, a to v souladu se směrnicí Rady č. 91/271/EHS. Jedná se zejména o tyto 
aglomerace, uvedené dle usnesení vlády ČR č. 852 z r. 2005:  
Jeseník (21 352 EO) … uvedena do zkušebního provozu  ČOV pro 43 000 EO  
Kojetín (17 138 EO) … návrh rekonstrukce technologie  ČOV pro 20 020 EO 
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Olomouc (97 990 EO) … rekonstrukce provedena  ČOV pro 259 500 EO   
Olšany   (32 476 EO) … rekonstrukce provedena  ČOV pro 35 000 EO 
Prostějov (73 210 EO) … rekonstrukce provedena  ČOV pro 108 000 EO 
Přerov (89 690 EO) … rekonstrukce provedena  ČOV pro 145 000 EO 
Šternberk (17 578 EO) … návrh rekonstrukce technologie ČOV pro 24 780 EO 
Šumperk (38 667 EO) … rekonstrukce provedena  ČOV pro 58 000 EO 
 
Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod vycházet z aktuálního znění Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, který je co dva roky aktualizován.  

K odst. 60 

Návrh zásobování elektrickou energii akceptuje Územně energetickou koncepci 
Olomouckého kraje zpracovanou fy CityPlan spol. s r.o. 

k odst. 6 – 62 

Zdroje elektrické energie nacházející se na území Olomouckého kraje: 
největším zdrojem elektrické energie je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
Stráně s instalovaným výkonem 2 x 325 MW, provozována ČEZ, a.s.; 

mezi méně významné zdroje elektrické energie dodávajících vyrobenou 
elektřinu do distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce, a.s. patří 
zejména: 
o větrné elektrárny farmy Mravenečník sestávající ze tři elektráren 

o výkonech 220 kW, 315 kW a 630 kW, celkový výkon 1165 kW, 
provozované ČEZ, a. s.; 

o větrné elektrárny farmy Ostružná sestávající ze šesti elektráren 
o výkonech 500 kW, celkový výkon 3000 kW;    

o tepelné elektrárny provozovatele Dalkia Morava a.s. divize Olomouc 
s celkovým instalovaným výkonem 46,8 MW ; 

o tepelné elektrárny provozovatele Dalkia Morava a.s. divize Přerov 
s celkovým instalovaným výkonem 46,0 MW ; 

o a další zdroje výrobců elektrické energie jako např. malé vodní 
elektrárny, kogenerační jednotky, další větrné elektrárny aj. 

 
Na území Olomouckého kraje se nachází tyto stávající transformovny a vedení přenosové 
soustavy provozované ČEPS, a. s.: 

transformační stanice 400/220/110 kV Proseniceaa 
vedení 400 kV č. 402 Krasíkov –  Proseniceaa   
vedení 400 kV č. 403 Nošovice –  Proseniceaa  
vedení 400 kV č. 413 Řeporyje – aProseniceaa 
vedení 400 kV č. 418 Prosenice – Otrokovice 
vedení 400 kV č. 457 Elektrárna Dlouhé Stráně – Krasíkov 
část vedení 400 kV č. 458 Krasíkov – Horní Životice, postavené jako dvojité 
vedení s vedením č. 457 mezi Krasíkovem a Postřelmovem (zatím mimo 
provoz)  

dvojité vedení 220 kV č. 253 a 254 Lískovec – Proseniceaa 
dvojité vedení 220 kV č. 251 a 252 Sokolnice – Proseniceaa  

Návrh nových koridorů pro vedení přenosové soustavy zobrazených ve výkresu B.6.:  
výstavba vedení 400 kV č. 456 Nošovice – Prosenicea(zdvojení stávajícího 
vedení č. 403 ve stejné trase) je navržena za účelem zvýšení spolehlivosti 
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dodávky a přenosové schopnosti přenosové elektrizační soustavy v profilu 
sever – jih na Moravě; 

výstavba venkovního vedení 400 kV č. 458 Krasíkov – Horní Životice je 
navržena za účelem zvýšení spolehlivosti dodávky a přenosové schopnosti 
přenosové elektrizační soustavy. Část trasy vedení č. 458 mezi Krasíkovem 
a Postřelmovem je již vybudována společně s vedením č. 457 Elektrárna 
Dlouhé Stráně – Krasíkov;   

venkovní vedení 400 kV je navrženo k propojení velkého energetického zdroje 
v Blahutovicích (Moravskoslezský kraj) se stávajícím venkovním vedením 
přenosové soustavy 400 kV na území Olomouckého kraje. 

Při výstavbě nových vedení 400 kV upřednostňovat vertikální zdvojení vedení v původní 
trase a trasy nových vedení řešit mimo ZCHÚ a lokality zvlášť chráněných druhů rostlin a 
živočichů.   
 
Distribuční soustava slouží pro zásobování odběratelů Olomouckého kraje a sestává 
z distribuční sítě 110 kV, systému distribučních transformačních stanic 110/22 kV, 
distribuční sítě 22 kV, systému distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV a distribuční 
sítě 400 V. V rámci ZÚR OK je řešena pouze distribuční síť 110 kV, která má nadmístní 
význam. Stávající distribuční síť 110 kV zajišťuje spolehlivě dodávku elektrické energie 
v řešeném území. Distribuční sítě 110 kV na území Olomouckého kraje provozuje ČEZ 
Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce, a. s. 
Na území Olomouckého kraje se nachází tyto stávající rozvodny a vedení distribuční sítě 
110 kV: 

rozvodny 110 kV: 
o Prosenice, Olomouc Hodolany, Holice, Lutín, Prostějov, Nezamyslice, 

Olomouc sever, Červenka, Šternberk, Uničov, Mohelnice, Ráječek, 
Hoštejn, Papírny Olšany, Šumperk, Hanušovice, Česká Ves, Dluhonice, 
Strojírny Přerov, Říkovice, Kojetín, Hranice, Cementárna Hranice; 

   vedení distribuční sítě 110 kV propojující rozvodny 110 kV: 
o Prosenice – Olomouc Hodolany 
o Olomouc Hodolany – Červenka s odbočkou do Olomouc sever 
o Červenka – Šternberk 
o Červenka – Uničov 
o Červenka – Ráječek 
o Červenka – Mohelnice – Ráječek 
o Ráječek – Břidličná 
o Ráječek – Krasíkov 
o Ráječek – Krasíkov s odbočkou do Hoštejna 
o Ráječek – Šumperk s odbočkou do Papíren Olšany 
o Šumperk – Česká Ves s odbočkou do Hanušovic 
o Česká Ves – Třemešná – Krnov 
o Česká Ves – Vrbno – Krnov 
o Prosenice – Dluhonice 
o Olomouc Hodolany – Dluhonice 
o Olomouc Hodolany  - Holice – Dluhonice  
o Dluhonice – Strojírny Přerov 
o Dluhonice – Chropyně – Otrokovice s odbočkou do Říkovic a Kojetína  
o Dluhonice – Hulín – Otrokovice s odbočkou do Říkovic 
o Olomouc Hodolany – Lutín – Prostějov 



Opatření obecné povahy, kterým se vydávají  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje  
Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274  

Strana 144 (celkem 288) 

o Prostějov – Vyškov 
o Prostějov – Nezamyslice – Otrokovice 
o Prostějov – Zdounky – Otrokovice 
o Prosenice – Rychlov 
o Prosenice  – Hranice 
o Hranice – Cementárna Hranice 
o Hranice – Třebovice 
o Hranice – Valašské Meziříčí     

 
Návrh nových koridorů a ploch pro nově navržené vedení distribuční sítě 110 kV, rozvodny 
110 kV a nové transformační stanice 110/22 kV zobrazených ve výkresu B.6. 

rozšíření rozvodny 110 kV Česká Ves o dvě pole, jde o plošnou rezervu území, 
pro možnost napojení nových vedení 110 kV; 

nová transformační stanice 110/22 kV Šumperk – sever včetně napájecího 
vedení 110 kV je navržená pro napojení nových velkých odběratelů 
plánované velké průmyslové zóny; 

vedení 110 kV Krasíkov – Králíky (Dolní Lipka) je navrženo pro posílení 
distribuční sítě Pardubického kraje a pouze v krátkém úseku prochází 
územím Olomouckého kraje; 

výstavba nové transformační stanice 110/22 kV Moravský Beroun je  plánována 
pro případ zvýšení odběru elektrické energie v oblasti Moravského Berouna; 

v případě výstavby transformační stanice 110/22 kV Moravský Beroun bude 
stávající jednoduché vedení 110 kV Šternberk – Moravský Beroun, které je 
postavené jako vedení 110 kV, ale provozované jako vedení 22 kV 
rekonstruováno na vedení dvojité 110 kV s vyšší přenosovou schopností, ve 
stejné trase;   

v případě výstavby transformační stanice 110/22 kV Moravský Beroun bude 
stávající jednoduché vedení 110 kV Šternberk – Červenka rekonstruováno 
na vedení dvojité s vyšší přenosovou schopností, ve stejné trase;  

v případě výstavby transformační stanice 110/22 kV Moravský Beroun bude 
vybudováno nové vedení 110 kV Moravský Beroun – Břidličná v souběhu se 
stávajícím distribučním vedením 22 kV;   

nová transformační stanice 110/22 kV Slavonín včetně napájecího vedení 110 
kV je navržená pro napojení velkých odběratelů nových průmyslových zón; 

nová transformační stanice 110/22 kV Hněvotín včetně napájecího vedení 110 
kV je navržená pro napojení nových velkých odběratelů plánované velké 
průmyslové zóny; 

nová transformační stanice 110/22 kV Grygov ČD včetně napájecího vedení 
110 kV je navržena v rámci stavby ČD – Modernizace traťového úseku 
Přerov – Ostrava;  

rekonstrukce stávajícího dvojitého vedení 110 kV Červenka – Hodolany řeší 
vybudováni nového dvojitého vedení 110 kV s větší přenosovou schopností, 
ve stejné trase; 

stávající jednoduché vedení 110 kV Ráječek – Břidličná je navrženo 
rekonstruovat na vedení dvojité s vyšší přenosovou schopností, ve stejné 
trase;   

nová transformační stanice 110/22 kV Prostějov – západ včetně napájecího 
vedení 110 kV je navržená pro napojení velkých odběratelů nových 
průmyslových zón. 

Nové vedení 110 kV Konice – Velké Opatovice je navrženo pro posílení a 
zajištění vyšší spolehlivosti distribuční sítě 110 kV; 
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nová transformační stanice 110/22 kV Rozstání včetně napájecího vedení 110 
kV Konice – Rozstání je navrženo pro posílení a zajištění vyšší spolehlivosti 
distribuční sítě 110 kV;   

rekonstrukce stávajícího dvojitého vedení 110 kV Hranice – Třebovice řeší 
vybudováni nového dvojitého vedení 110 kV s větší přenosovou schopností, 
ve stejné trase; 

rozšíření stávající rozvodny 110 kV Hranice o dvě až čtyři pole je navrženo pro 
napojení nových vedení 110 kV, které budou sloužit k vyvedení výkonu 
z plánovaných farem větrných elektráren do distribuční sítě 110 kV ČEZ 
Distribuce, a.s.; 

nová transformační stanice 110/22 kV Hranice včetně napájecího vedení 110 
kV je navržená pro napojení velkých odběratelů nových průmyslových zón. 

Návrh koncepce zásobování elektrickou energii, část distribuční soustava je v souladu 
s ÚP VÚC Jeseníky ve znění zm. č. 1 a ÚP VÚC Olomoucké aglomerace ve znění zm. č. 
1. Z VÚC Jeseníky byla vypuštěna stavba E1. venkovní vedení 110 kV Česká Ves – Velké 
Kunětice na základě požadavku ČEZ Distribuce, a. s., stavba z VÚC Jeseníky E2. – 
dvojité vedení 110 kV Branná – Česká Ves, stavba E3. venkovní vedení Šumperk – 
Hanušovice, stavba E4. venkovní vedení 110 kV Hanušovice – Branná a stavba E8. 
trafostanice 110/22 kV v Hanušovicích byly zrušené, protože všechny tyto stavby byly již 
vybudované. Nové stavby byly do ZÚR OK zahrnuté na základě požadavku ČEZ 
Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce, a. s.  
 
Na základě záměru ČR zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetické bilanci až 
na 8% usilovat a podporovat ve větší míře využívání potenciálu obnovitelných zdrojů 
energie k výrobě elektřiny. Mezi obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny patří: 

vodní energie 
sluneční energie 
větrná energie 
biomasa 
bioplyn 
palivové články 
geotermální energie 

Rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny je závislý na dostupném 
potenciálů jednotlivých obnovitelných zdrojů v dané lokalitě kraje.  Při výběru vhodných 
lokalit pro využití obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie vycházet z Územní 
energetické koncepce Olomouckého kraje. 

K odst. 63 – 64 

Na území Olomouckého kraje jsou provozovány televizní a rozhlasové vysílače a televizní 
převáděče: 

televizní a rozhlasové vysílače, které zajišťují celoplošné a regionální šíření 
televizního a rozhlasového signálu: 
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o Radíkov 
o Jeseník – Na vyhlídce 
o Praděd (Moravskoslezský kraj) na hranicích s Olomouckým krajem 
o Drozdovská Pila 
o Hanušovice 
o Sobotín – Maršíkov 
o Staré Město pod Sněžníkem – Šléglov 
o Šumperk – Vrchlického 
o Holý kopec  
o Brodek – Dobrochov 

televizní převáděče zajišťují lokální šíření televizního signálu v místech, které 
není pokryté signálem televizních vysílačů. S ohledem na lokální význam a 
množství televizních převáděčů nejsou v ZÚR OK uvedeny. 

V Olomouckém kraji není zatím v provozu žádné vysílací zařízení pro zemské digitální 
televizní a rozhlasové vysílání. V rámci celostátní koncepce přechodu na digitální 
rozhlasové a televizní vysílání v České republice je cílem vybudovat v co nejkratším čase 
komerční provoz celoplošných vysílacích sítí digitální televize systému DVB – T a 
digitálního rozhlasu systému T – DAB, což předpokládá výstavbu nových objektů pro 
vysílací rádiové zařízení.    
Na území Olomouckého kraje je provozována rozsáhlá síť elektronické komunikace 
(podzemní komunikační vedení, nadzemní komunikační vedení, rádiové zařízení, rádiové 
směrové spoje, vysílací televizní a rozhlasové zařízení, televizní převáděče), kterou 
provozuje velké množství operátorů státních organizací a soukromých společnosti. Je 
nutno respektovat sítě elektronické komunikace operátorů MV, MO (AČR) a soukromých 
společnosti dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Vzhledem k tomu, 
že nebyly autorům ZÚR známy všechny sítě a z důvodů, že u sítí elektronické komunikace 
v dnešní době nejsou stanovené priority a důležitost jednotlivých sítí, nebyly v grafické 
části žádné elektronické komunikační sítě zakreslené. Pouze byly zakreslené televizní a 
rozhlasové vysílače, které mají nadmístní význam a jsou chráněné velkým ochranným 
pásmem 500 m. Případný zákres sítí elektronických komunikací bude předmětem územně 
analytických podkladů kraje.  
Provoz, výstavbu a rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací zajišťují operátoři 
komunikačních sítí a výkon státní správy ve věcech elektronických komunikací zajišťuje 
Český telekomunikační úřad dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
Rozvoj a zvyšování kapacity sítí elektronických komunikací je zajišťován výstavbou 
nových širokopásmových komunikačních sítí, zejména pro vysokorychlostní přístup 
k internetu a výstavbou mobilních radiokomunikačních systému nových generací.   

K odst. 65 – 66 

ZÚR OK v oblasti zásobování plynem akceptuje Územně energetickou koncepci 
Olomouckého kraje. 
Návrhové prvky vychází z rozvojových koncepcí a záměrů účastníků trhu s plynem, 
kterými jsou provozovatel podzemního zásobníku plynu Lobodice a přepravní soustavy – 
RWE Transgas, a.s. a provozovatelé distribuční soustavy – RWE Severomoravská 
plynárenská, a.s. a Jihomoravská plynárenská, a.s.  
 
Podzemní zásobník plynu 
Podzemní zásobník plynu Lobodice se vymezuje územím obcí Lobodice, Chrbov, 
Polkovice, Cvrčkov, Bochoř, Troubky.   
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Přepravní soustava RWE Transgas, a.s.  
Přes území Olomouckého kraje vede trasa VVTL plynovodu  DN700/PN63 Hrušky – 
Příbor, který dodává zemní plyn do podzemních zásobníků plynu Lobodice, Štramberk a 
Třanovice.  

 
Distribuční soustava  
Zásobování Olomouckého kraje zemním plynem zajišťuje hustá síť dálkových VTL 
plynovodů, VTL přípojek, regulačních stanic a místní rozvodné sítě. Zemní plyn distribuují 
dvě společnosti – Severomoravská plynárenská, a.s. a Jihomoravská plynárenská, a.s.   
 
Podíl plynofikovaných obcí z celkového počtu obcí v jednotlivých okresech kraje 
 

Okres Počet obcí celkem Počet 88rnst. Obcí Plynofikace (%) 
Olomouc 93 78 84 
Přerov 104 101 97 
Šumperk 78 43 55 
Jeseník 24 18 75 
Prostějov 95 94 99 

 
Z tabulky je patrný vysoký stupeň plynofikace obcí v okresech Olomouc, Přerov a 
Prostějov, který s ohledem na rostoucí světové a potažmo i tuzemské ceny zemního 
plynu, dosáhl zřejmě svého maxima.  Nižší procento plynofikace v okresech Šumperk a 
Jeseník odpovídá charakteru osídlení.  
Zájem distribučních společností se tak zaměřuje na zlepšování služeb, marketing a 
zavádění nových technologií v oblasti provozu, údržby, rekonstrukcí a výstavby nových 
plynárenských zařízení.   
 
Posílení přepravní soustavy 
Vzhledem ke strategickému významu VVTL plynovodu Hrušky – Příbor se navrhuje 
zdvojení trasy VVTL plynovodu v parametrech shodných se stávajícím plynovodem tj. 
DN700/PN63. Zdvojením plynovodu se zvýší spolehlivost a kapacita přepravní cesty, která 
svým významem přesahuje území kraje. 
Trasa plynovodu byla převzata z dokumentace pro územní řízení, kterou pro RWE 
Transgas, a.s. zpracovává Plynoprojekt, a.s. 
 
Doplnění sítě distribuční soustavy  
Do ZÚR OK se v souladu se zadáním a stanovisky obou provozovatelů distribučních 
soustav zařazuji tyto nové stavby:  

VTL plynovod Konice – Březsko. Jedná se o VTL přípojku DN100/PN40 délky 
1,7 km do regulační stanice Konice II výkonu 2000 m3/h. Z této regulační 
stanice je veden STL plynovod PE  D225, který je propojen na stávající STL 
plynovod Březsko – Ponikev. Stavba je ve stádiu územní přípravy. 
Investorem stavby je JmP, a. s. 

VTL plynovod Zvole – Zábřeh DN500 délky 6,7 km vede přes obec Rájec. 
V Zábřehu je propojen se stávajícími VTL plynovody č.663 004 a 662 067 
oba DN300, ve Zvole se výhledově propojí s plynovodem DN500 Mohelnice 
– Zvole. Investorem stavby je SmP, a. s. 

VTL propojovací plynovody Lobodice DN500 délka 1 156 m. Část stavby byla 
provedena, zbývající úsek plynovodu je před realizací. Investorem stavby je           
SmP, a.s. 

VTL plynovod DN200 Přerov PRECHEZA délky 2,7 km nahradí stávající vtl 
přípojku DN200 do regulační stanice podniku PRECHEZA. Důvodem 
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přeložky plynovody je kolize s trasou výhledové dálnice D1 v místě napojení 
rychlostní komunikace R55. Stavba je před uvedením do provozu. 
Investorem stavby je SmP, a. s. 

VTL plynovod DN 200 Senice – Unčovice délky 6 km. Výstavba plynovodu je ve 
střednědobém plánu SmP.  Projekt stavby není zpracován. V grafické příloze 
je trasa vymezena koridorem.   

Přeložka VTL plynovodu DN150 v obci Střítěž nad Ludinou je vyvolána 
potřebou uvolnit lokalitu pro výstavbu rodinných domů. 

Přeložka VTL plynovodu DN200 v k.ú. Čechovice a Domamyslice je vyvolána 
potřebou města Prostějova uvolnit plochy pro realizaci rozvojových 
programů. 

VTL plynovod Žulová – Javorník navazuje na stávající plynovod Dolní Lipová – 
Žulová. Jeho účelem je propojení a zokruhování severních  větví plynovodu 
Mikulovice – Vidnava – Javorník. Realizace této stavby byla odložena na 
neurčito.   

Záměrem stavby VTL plynovodu z Javorníku do Bílé Vody v délce 9,7 km je 
plynofikace Bílé Vody a přilehlých obcí. Stavba není investičně zajištěna. 

VTL plynovod Paseka – Šumperk DN200 délky 23,8 km přes obce Libina, 
Hrabišín, Malín, Vikýřovice, Rapotín propojuje hlavní trasy VTL plynovodů 
Břidličná – Křelov a Jeseník – Šumperk. Stavba není investičně zajištěna.  

 Záměrem stavby VTL plynovodu DN500/PN40 je zdvojit stávající plynovod 
DN300/PN25 v úseku mezi Svojanovem a  Mohelnicí v délce 8,5 km. Stavba 
není investičně zajištěna. 

  

K odst. 67 – 70 

Předmětem odstavce je upřesnění vymezení pojmu koridor (plocha vymezená pro 
umístění vedení dopravní a technické infrastruktury). Definice vyplývající ze zákona č. 
183/2006 Sb. je doplněna o šířkové parametry a stanovení podmínek umísťování staveb 
v koridoru.    
 

Celkově k odst. 16 – 70 

Návrh ploch a koridorů nadmístního významu v ZÚR OK sestává : 
ze záměrů převzatých bez věcné změny z platných ÚP VÚC Jeseníky a 
Olomoucké aglomerace, dle §187 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (dále 
v textu záměry převzaté); 

ze záměrů nových, z řešení ZÚR OK. 
Záměry převzaté byly dokladovány v odůvodnění návrhu ZÚR OK v části E. Převzetí 
záměrů z platných ÚP VÚC Jeseníky a Olomoucké aglomerace dle § 187 odst. 2  zákona 
č. 183/2006 Sb. do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje sestává ze: 

A. Seznamu záměrů převzatých z platných ÚP VÚC Jeseníky a Olomoucké 
aglomerace dle §187 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. do Zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje (tabulky vložené na závěr odůvodnění);  

B. Záměrů převzatých z platných ÚP VÚC Jeseníky a Olomoucké aglomerace 
dle § 187 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. do ZÚR OK 1 : 100 000 
(samostatný výkres – 1. list). 

 
Po společném jednání s dotčenými orgány byly záměry převzaté a záměry z řešení ZÚR 
OK dohodnuté s dotčenými orgány  v jednotlivých výkresech sloučeny dle druhu záměrů a 
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časového zařazení. Záměry převzaté byly současně zapracovány do textové části návrhu 
ZÚR OK dohodnuté s dotčenými orgány. 
 
Výčet převzatých záměrů bez věcné změny je uveden v následujících tabulkách : 
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SEZNAM ZÁMĚRŮ PŘEVZATÝCH Z PLATNÝCH ÚP VÚC JESENÍKY A OLOMOUCKÉ AGLOMERACE DLE ODST. 2 §187 
ZÁKONA Č. 183/2006 SB. DO ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 
označ. Ve výkresu 
převzetí 
záměrů 
do ZÚR* 

VÚC 
označ. 
VPS ve 
VÚC 

popis dotčená katastrální území ÚP VÚC pozn. 
(délky výměr je údaj pouze 
orientační) 

    

DOPRAVADOPRAVADOPRAVADOPRAVA    

D1 66 S1 R 35   Mohelnice – Moravská 
Třebová,včetně souvisejících staveb   

Mohelnice JE - úsek Krchleby – hranice kraje 
do řešení ZÚR OK 
- rozsah převzatého záměru 9,0 
km 

D2 67-68 S2  I/11   Bukovice – Postřelmov   Bušín, Olšany nad Moravou,  Chromeč, Postřelmov JE - úsek Bukovice  a Olšany 
n.M.do řešení ZÚR OK 
- rozsah převzatého záměru 7,6 
km 

D3 78,77,
76,75,
69 

S4 I/44 Mohelnice – Petrov nad Desnou 
včetně křižovatek, napojení Šumperku 
a Rapotína, křiž. U Petrova   

Lukavice na Moravě, Vlachov, Slavoňov u Lukavice, Zvole u 
Zábřehu, Postřelmov, Bludov, Sudkov, Dolní Studénky, Nový Malín, 
Šumperk, Vikýřovice, Petrov nad Desnou 

JE - úsek Mohelnice – Lukavice do 
řešení ZÚR OK 
- rozsah převzatého záměru 
22,2 km 

D4 79 S4 I/44 Petrov nad Desnou – Kouty nad 
Desnou, včetně napojení Velkých Losin 
a Loučné nad Desnou   

Petrov nad Desnou, Velké Losiny, Filipová, Loučná nad Desnou, 
Kociánov, Rejhotice 

JE - úsek v k.ú. Kouty nad Desnou 
do řešení ZÚR OK 
- rozsah převzatého záměru 
12,0 km 

D5 46, 47, 
48, 49 

S4 I/44 Bělá pod Pradědem – HP 
Mikulovice s napojením Jeseníku, 
České Vsi a Mikulovic 
a tunelem pod Křížovým vrchem  

Domašov u Jeseníka, Adolfovice,  
Jeseník, Česká Ves, Písečná, Nová Ves u Jeseníka, 
Mikulovice u Jeseníka 

JE - úsek Jeseník – Mikulovice do 
řešení ZÚR OK 
- rozsah převzatého záměru 
18,4 km 

D6 10 S6 I/46  Moravský Beroun, obchvat    
   

Moravský Beroun, Čaková, Sedm Dvorů, Ondrášov JE - rozsah převzatého záměru 6,1 
km 

D7 50, 51, 
52, 53, 
54, 55  

S8 I/60  Lipová Lázně – Javorník,  
přeložky a obchvat   

Dolní Lipová, Vápenná, Žulová, Dolní Skorošice, Vlčice u Javorníka, 
Uhelná, Dolní Fořt, Javorník – Ves 

JE - rozsah převzatého záměru 
18,7 km 
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označ. Ve výkresu 
převzetí 
záměrů 
do ZÚR* 

VÚC 
označ. 
VPS ve 
VÚC 

popis dotčená katastrální území ÚP VÚC pozn. 
(délky výměr jsou údaj pouze 
orientační) 

D8 83 S9 II/369  Branná – Ostružná, přeložka   Branná u Šumperka, Ostružná JE - rozsah převzatého záměru 3,4 
km 

D9 K109 S9 II/369 Hanušovice – Jindřichov   Hanušovice, Hynčice nad Moravou, Potůčník, Pleče, Pusté 
Žibřidovice 

JE - rozsah převzatého záměru 5,9 
km 

D10 84 S11 II/444  Mohelnice – QStaveniceQQ, 
přeložka  

Mohelnice, Stavenice, Úsov – město JE - rozsah převzatého záměru 3,5 
km 

D11 57 S16 II/457  Ondřejovice – Zlaté Hory,  
přeložka      

Ondřejovice v Jeseníkách, Zlaté Hory JE - rozsah převzatého záměru 3,1 
km 

D12   II/445  Zlaté Hory,  přeložka a směrové 
úpravy 

Zlaté Hory v Jeseníkách JE - rozsah převzatého záměru 1,0 
km – rezerva 

D13   II/444  Mohelnice, přeložka a směrová 
úprava 

Mohelnice JE - rozsah převzatého záměru 2,3 
km 

D14   tunel Červenohorské sedlo Kouty nad Desnou, Domašov u Jeseníka, Rejhotice JE - rozsah převzatého záměru 6,4 
km   

D15 86 Z2 prodloužení želez. tratě Kouty nad 
Desnou č. 293   

Kouty nad Desnou, Rejhotice JE - rozsah převzatého záměru 2,1 
km 

D16 99  LN Kouty nad Desnou – 
Červenohorské  sedlo, lanová dráha  

Kouty nad Desnou JE - rozsah převzatého záměru 1,5 
km 

D17   Bělá p. P. – Červenohorské  sedlo, 
lanová dráha 

Domašov u Jeseníka, Adolfovice JE - rozsah převzatého záměru 4,0 
km 

D18  S1 Úprava polohy koridoru a označení 
stavby D1, hranice kraje (Říkovice – 
Lipník n/B)  

Stará Ves, QŘíkovice, Horní Moštěnice, Lověšice, Bochoř, Přerov, 
Dluhonice, Vinary, Popovice, Předmostí, Lýsky, QProseniceQQ, Buk, 
QProsebničky, Radvanice, Tupec, Veselíčko, Dolní Újezd, 
Bohuslávky, Lipník nad Bečvou, Trnávka, Osek nad Bečvou 

OA - rozsah převzatého záměru 
27,0 km 

D19  S4 Nová stavba: 
R 48 Bělotín – Palačov, rozšíření na 
normové parametry 

Bělotín, Polom u Hranic, Vysoká u Hustopečí nad Bečvou OA - rozsah převzatého záměru 5,9 
km 
 

D20  S5 R 55  Úprava koridoru  
Přerov – Kokory – Vsisko,  novostavba 
včetně všech souvisejících staveb a 
objektů 

Velký Týnec, Krčmaň, Majetín, Luková, Kokory, Předmostí, 
Dluhonice a Rokytnice u Přerova 

OA - rozsah převzatého záměru 
13,7 km 

D21  S6 - úprava polohy koridoru pro stavbu I/35 
Valašské Meziříčí – Lešná -  Palačov, 
novostavba včetně všech souvisejících 
staveb  a objektů 

Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, Poruba nad Beč. OA - rozsah převzatého záměru 3,5 
km 
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označ. Ve výkresu 
převzetí 
záměrů 
do ZÚR* 

VÚC 
označ. 
VPS ve 
VÚC 

popis dotčená katastrální území ÚP VÚC pozn. 
(délky výměr jsou údaj pouze 
orientační) 

D22  S9 Nová stavba I / 55  Přerov, Předmostí – 
MÚK s ČD 

Předmostí, Přerov OA  

D23  S10 II/150  obchvat Dub na Mor.  Dub na Mor.  OA - rozsah převzatého záměru 2,8 
km 

D24  S10 II/150 obchvat Brodek u Přerova Brodek u Přerova, Kokory OA - rozsah převzatého záměru 3,5 
km 

D25  S10 II/150 Přerov – JV obchvat a průtah Přerov OA - rozsah převzatého záměru 3,3 
km 

D26  S10 II/150 Želatovice – Křtomil, přeložka 
s obchvaty sídel 

Želatovice, Prusy, Čechy, Lipová, Křtomil, Domaželice, 
Dřevohostice, Turovice 

OA - rozsah převzatého záměru 
10,2 km 

D27  S10 Úprava polohy koridoru stavby II/150, 
Prostějov, JZ obchvat 

Mostkovice, Domamyslice, Krasice, Prostějov OA - rozsah převzatého záměru 6,0 
km 

D28  S11 II/367 Klenovice n.H. – QČelčice na Hané, 
přeložka 

QČelčice, Klenovice, Obědkovice OA - rozsah převzatého záměru 3,4 
km 

D29  S11 II/367 Kojetín, přeložka Uhřičice, Kojetín, Popůvky OA - rozsah převzatého záměru 6,5 
km 

D30  S13 II/434 Troubky, obchvat Tovačov, Troubky, Henčlov OA - rozsah převzatého záměru 6,5 
km 

D31  S13 II/434 Nová stavba: 
Kozlovice – Grymov 

Kozlovice OA - rozsah převzatého záměru 1,7 
km 

D32  S14 II/435 Tovačov – Oplocany Tovačov 
 

OA - rozsah převzatého záměru 
horní části 2,8 km 
- zbývající úsek do řešení ZÚR 
OK 

D33  S16 Nová stavba: 
II/444 Šternberk, jihozápadní obchvat 
přeložka 

Šternberk, Lhota u Šternberka, Lužice u Šternberka, Lašťany OA - rozsah převzatého záměru 2,7 
km 

D34  S18 Nová stavba: 
II/448 Těšetice, přeložka 

Těšetice, Rataje, Vojnice OA - rozsah převzatého záměru 1,0 
km 

D35  S7 I/46 Šternberk – obchvat Lhota u Šternberka, Šternberk, Laštany OA - rozsah převzatého záměru 3,2 
km 
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označ. Ve výkresu 
převzetí 
záměrů 
do ZÚR* 

VÚC 
označ. 
VPS ve 
VÚC 

popis dotčená katastrální území ÚP VÚC pozn. 
(délky výměr jsou údaj pouze 
orientační) 

D36  S19 Nová stavba a částečná úprava polohy 
koridoru:  
II/449 Dolní Sukolom – Uničov 

Dolní Sukolom, Uničov OA - rozsah převzatého záměru 6,5 
km 
- úsek Střelice – Červenka do 
řešení ZÚR OK 

D37  S7 Úprava s doplněním křižovatek (MÚK):   
I/46 Týneček -  Šternberk včetně 
souvisejících staveb a objektů 

Lhota u Šternberka, Šternberk, Bohuňovice, Dolany a Týneček OA - rozsah převzatého záměru 9,5 
km 
- zbývající úsek do řešení ZÚR 
OK 

D38  S10 II/150  obchvat Ohrozim Ohrozim  OA - rozsah převzatého záměru 1,4 
km 

D39  S10 II/150 Protivanov – Malé Hradisko, 
obchvat 

Protivanov, Malé Hradisko OA - rozsah převzatého záměru 3,7 
km 

D40  S10 II/150 Vícov, obchvat Vícov, Ptení, Stínava OA - rozsah převzatého záměru 2,4 
km 

D41  S15 II/436 Vlkoš – Bochoř Věžky, Bochoř, Lověšice, Vlkoš OA - rozsah převzatého záměru 5,2 
km 

D42   II/444 Medlov, přeložka Medlov u Uničova, Zadní Újezd OA - rezerva 
- rozsah převzatého záměru 4,1 
km 

D43   II/449 Dolní Loučka, přeložka Dolní Dlouhá Loučka, Horní Dlouhá Loučka OA - rezerva 
- rozsah převzatého záměru 2,4 
km 

D44   Propoj II/446 – I/46 přeložka II/448, 
severní spoj Olomouce, střední část 
v území CHKO LP jako rezerva 

Chválkovice, Bělidla, Pavlovičky, Klášterní Hradisko, Hejčín, Lazce, 
Černovír a Řepčín 

OA - rozsah převzatého záměru 5,8 
km 
- z toho rezerva 1,5 km 

D45   Prostějov, severní obchvat (přeložka 
II/366) 

Prostějov, Držovice na Moravě, Smržice OA - rozsah převzatého záměru  
2,4 km 
- zbývající úsek do řešení ZÚR 
OK 

D46   II/434 Přerov, přeložka, rekonstrukce Přerov OA - rozsah převzatého záměru 0,5 
km 
 

D47   R 46 homogenizace na normový profil 
směrově dělené komunikace 

 OA - rozsah převzatého záměru 
28,0 km (jen do textu)  
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označ. Ve výkresu 
převzetí 
záměrů 
do ZÚR* 

VÚC 
označ. 
VPS ve 
VÚC 

popis dotčená katastrální území ÚP VÚC pozn. 
(délky výměr jsou údaj pouze 
orientační) 

 

D48   I/55 Přerov, přeložka kolem nádraží Přerov OA  

D49   vysokorychlostní trať  OA - rezerva 
- rozsah převz. Záměru 61,5 km 

D50   Dostavba letiště Přerov 
 

 Bochoř, Přerov, Lověšice, Troubky nad Bečvou OA - rozsah 75 ha rozvojové plochy 
 

D51   Nová stavba: Terminál kontejnerové 
dopravy a logistické centrum Přerov 

Bochoř, Přerov OA  

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍVODNÍ HOSPODÁŘSTVÍVODNÍ HOSPODÁŘSTVÍVODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ    

V1 101 P1 Mohelnice  Mohelnice, Třeština, Dubicko, Libivá JE - návrh – suchý poldr 

V2 102 P2 Červený potok Malá Morava, Červený Potok JE - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod – 
suchý poldr 

V3 111 P9 Sobotín Maršíkov, Sobotín JE - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod – 
suchý poldr 

V4 114 P10 Lesnice Lesnice, Brníčko u Zábřehu JE - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod -  
suchý poldr 

V5  VN 1 Hanušovice Hanušovice, Vlaské, Vysoký Potok, Vojtíškov, Malá Morava, Žleb, 
Habartice u Jindřichova, Vysoké Žibřidovice, Chrastice 

JE - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod - 

V6  VN 3 Nýznerov Horní Skorošice JE - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod - 

V7  VN 6 Dlouhá Loučka QSovinec, Těchanov JE - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod - 

V8  VN 7 Hoštejn Crhov, Jedlí, Drozdov, Hoštejn,  Radnice JE - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod - 

V9 P3  Nová stavba: VN – poldr Teplice, max. 
objem 34 mil. M3 

Špičky, Milotice nad Beč., Hustopeče, Skalička, Zámrsky OA - návrh – suchý poldr 

V10   Spálov Vojenský újezd Libavá OA - rezerva – lokalita vhodná pro 
akumulaci povrchových vod - 

ENERGETIKAENERGETIKAENERGETIKAENERGETIKA    

E1 K7 E 5. Vedení 110 kV Krasíkov – Lipka (K7) Heroltice u Štítů, Štíty-město Je - rozsah převzatého záměru 3,6 
km 

E2 (K11) E 7. Uzly 110 kV Šumperk-sever, Moravský Šumperk, Moravský Beroun Je  
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Beroun  
E3 (42, 

98 a 
K3) 

E 10. Venkovní elektrické vedení 400 kV 
(Krasíkov) – Horní Životice  

Hynčina, Lupěné, Jestřebíčko, Pobučí, Zábřeh na Moravě, Nemile, 
Filipov u Zábřeha, Postřelmov, Lesnice, Brníčko u Zábřehu, 
Dlouhomilov, Benkov, Hrabišín, Horní Libina, Mostkov, Nemrlov, 
Oskava, Arnoltice u Hůzové, Ondrášov, Moravský Beroun, Čabová,   

JE - rozsah převzatého záměru 
40,5 km – úsek od Postřelmova 
ke Qernotá do řešení ZÚR OK 

E4  E.11 Koridor pro stavbu přívodní vedení VN 
pro transformovnu 110/22 kV Slavonín 

Slavonín, Nemilany, Kožušany, Holice u Olomouce OA - rozsah převzatého záměru 5,8 
km 
 

E5  E.13 Nová stavba – přívodní vedení 2x110 
kV, vč. Trafostanice 110/22 kV Hranice 

Velká u Hranic, Drahotuše, Hranice – město OA - rozsah převzatého záměru 5,8 
km 

E6  E.14 vedení 110 kV, Konice – Velké 
Opatovice 

Konice, Skřípov OA - rozsah převzatého záměru 8,6 
km 
 

E7  E.15 vedení 110 kV, Konice – Rozstání Konice, Runéřov, Lhota u Konice, Dešná, Lipová, Buková, 
Protivanov, Repechy, Bousín, Drahany, Otinoves, Rozstání  

OA - rozsah převzatého záměru 
23,0 km 
 

E8 (60) E 17. Javorník – Bílá Voda  Javorník – Ves, Bílý Potok, Horní Hoštice, Kamenička u Bílé Vody, 
Bílá Voda u Javorníka 

Je - rozsah převzatého záměru 9,7 
km 
 

E9 (K14) E 21. Paseka – Šumperk  Horní Libina, Hrabišín, Nový Malín, Vikýřovice, Rapotín, Šumperk Je - rozsah převzatého záměru 
23,8 km 
 

E10 (K14) E 22. Zdvojení Mohelnice- Svojanov  Starý QMaletín, Nový Maletín, Míroveček, Studená Loučka, Líšnice u 
Mohelnice, Mírovský Grunt, Vyšehorky, Podolí u Mohelnice 

Je - rozsah převzatého záměru 8,5 
km 
 

E11   hranice kraje (Blahutovice) – 
Radslavice  

Lučice na Moravě, Bělotín, Kunčice, Hranice, Hluzov, Špičky, 
Černotín, Skalička u Hranic, Ústí, Malhotice, Rouské, Býškovice, 
Rakov u Hranic, Horní Nětčice, Dolní Nětčice, Paršovice, Týn nad 
Bečvou, Soběchleby, Radotín u Lipníka n/B, Kladníky, Lhota u 
Lipníka n/B, Hlinsko, Sušice u Přerova, Oldřichov na Moravě, 
Radslavice u Přerova  

OA - rezerva 
- rozsah převzatého záměru 
31,6 km 
 

E12  E 12. Prostějov rozvodna 110 kV Čechovice u Prostějova OA 2,2 km 

 
 
Poznámka: 
* - lokalizace a velikost jednotlivých převzatých záměrů je dokumentována v samostatné grafické příloze (výkres B. Záměry převzaté z platných ÚP VÚC 

Jeseníky a Olomoucké aglomerace dle odst. 2 §187 zákona č. 183/2006 Sb. do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 1 : 100 000), která byla součásti 
odůvodnění návrhu ZÚR OK, projednaném na společnému jednání s dotčenými orgány a je k dispozici k nahlédnutí u pořizovatele ZÚR OK.  
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A.4.3. Návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny  

k odst. 71 - 73 

Územní systém ekologické stability krajiny (dále v textu ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je to 
tedy síť skladebných částí, které jsou v krajině na základě prostorových a funkčních kritérií 
účelně rozmístěny. Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je biogeografická pestrost 
krajiny co do rozmístění rámců trvalých ekologických podmínek a jejich přirozené, na 
člověku nezávislé vazby. Stávající ÚSES je tvořen ekologicky významnými segmenty 
krajiny jako částmi kostry ekologické stability. Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou 
biocentra, biokoridory a interakční prvky. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. 
Navrhované řešení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES bylo přejato z Generelu 
nadregionálního a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje (Kocián et al. 2006), 
který byl zpracován jako podklad pro tyto ZÚR OK. Generel obsahuje závaznou a 
směrnou část. Pro řešení ÚSES v těchto ZÚR OK byla použita závazná část. Pokud 
nabízel generel v detailu směrné části alternativní řešení (varianty), byla vybrána taková, 
aby vyhovovala dalším podmínkám a možnostem rozvoje v kraji. Nové prvky ÚSES, které 
byly z Generelu přejaty, nemají názvy a číslování, jako měly nadregionální a regionální 
prvky podle ÚTP NR-R ÚSES ČR z roku 1996. Proto v následujících tabulkách tato 
číselná a slovní označení chybějí.  
Krajský Generel ÚSES zohlednil nové důležité podklady, které při zpracování ÚTP NR-R 
ÚSES ČR (Bínová et Culek 1996) ještě neexistovaly. Jedná se především o vymezení 
chráněných území soustavy Natura 2000, výsledků celostátního mapování biotopů a nové 
biochorické členění České republiky (Culek 2005). 
Důvody hlavních změn vymezení prvků ÚSES vycházely především z principů dodržení 
minimálních parametrů, včetně vzdáleností RBC (délky RBK), případně z vhodnějšího 
umístění prvků vzhledem k novému vymapování biochor (Culek et al. 2005). Podrobnosti 
vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES jsou podrobně uvedeny v krajském 
Generelu ÚSES (Kocián et al. 2006). 
Pojetí nadregionálního a regionálního ÚSES v krajském generelu vychází z principu 
ucelených větví ÚSES, tvořených logickými sledy typově příbuzných a funkčně 
souvisejících navazujících nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů. 
Základním kritériem pro určení typové příbuznosti a funkční souvislosti navazujících 
biocenter a biokoridorů (a tedy pro správné sestavení větve ÚSES) patřících k určité 
hierarchické úrovni ÚSES (v našem případě nadregionální či regionální) je příbuznost 
zastoupených stanovišť. Zásadní zohledněnou charakteristikou stanovišť pak je jejich 
hydrický režim (vodní poměry), relativně s dostatečnou přesností zjistitelný z podkladových 
materiálů, jež byly k dispozici. Typickými příklady logických větví nadregionálního a 
regionálního ÚSES jsou větve vázané na hlavní vodní toky (Moravu, Bečvu aj.), na průběh 
výrazných údolních svahů či na průběh horských hřbetů.  
 
Na základě hydrického režimu stanovišť je možno rozlišit dva základní typy větví 
nadregionálního a regionálního ÚSES:  

větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející 
přednostně hydricky normálními až suššími stanovišti (obecně mezofilní 
větve ÚSES),  
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větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř 
výhradně podmáčenými až vlhkými (mokrými až zamokřenými, případně i 
rašelinnými) stanovišti (obecně hydrofilní větve ÚSES). 

 
V případě nadregionálního ÚSES je princip větví ÚSES v zásadě obsažen v pojetí os 
nadregionálních biokoridorů v ÚTP R+NR ÚSES, s výjimkou kontrastních změn typů 
cílových ekosystémů v průběhu jedné osy NRBK (typicky např. z nivních na mezofilní a 
naopak). V případě regionálního ÚSES není použití principu větví ÚSES z ÚTP R+NR 
ÚSES v řadě případů patrné, a to především proto, že nebyly k dispozici dostatečné 
popisné údaje pro skladebné části regionálního ÚSES.  
 
Základní funkcí soustavy reprezentativních nadregionálních biocenter je reprezentovat 
typické soubory ekosystémů jednotlivých biogeografických regionů (bioregionů). Soustava 
reprezentativních nadregionálních biocenter je tedy utvořena tak, aby se v každém 
bioregionu nacházelo alespoň jedno reprezentativní nadregionální biocentrum o minimální 
rozloze 1000 ha. 
Hlavní funkcí nadregionálních biokoridorů je propojení soustavy reprezentativních 
nadregionálních biocenter (na unikátní nadregionální biocentra nadregionální biokoridory 
navazovat nemusí) a zajištění migrace organismů po nadregionálně významných 
migračních trasách. Kromě přímé návaznosti na nadregionální biocentra mohou 
nadregionální biokoridory navazovat i na jiné nadregionální biokoridory. Nadregionální 
biokoridory v pojetí ÚTP R+NR ÚSES sestávají z os a ochranných zón. Osa 
nadregionálního biokoridoru je přitom chápána jako biokoridor s šířkovými parametry 
regionálního biokoridoru a ochranná zóna jako oboustranně přiléhající území k ose NRBK 
o šíři až 2 km na každou stranu od osy, v němž je uplatňován zvýšený zájem příslušného 
orgánu ochrany přírody pro podporu koridorového efektu. Ten je nejvhodněji realizován 
nahuštěním sítě lokálních prvků (biocenter a biokoridorů) stejného charakteru jako osa 
NRBK. Na nadregionální biokoridory jsou vložena regionální biocentra. Jejich maximální 
vzdálenost může být 5 – 8 km. Proto musela být v novém Generelu ÚSES Olomouckého 
kraje některá RBC doplněna. 
Regionální biocentra jsou obecně členěna na reprezentativní, kontaktní a unikátní. 
Základní funkcí soustavy reprezentativních regionálních biocenter je reprezentovat typické 
ekosystémy pro jednotlivé typy biochor vyskytující se v ČR. Kontaktní regionální biocentra 
mají umožnit kontakt reprezentativních ekosystémů příslušných typů biochor. Unikátní 
regionální biocentra jsou navržena bez přímé vazby na biogeografické členění území 
v místech s regionálně významnými specifickými ekosystémy. Minimální potřebná výměra 
regionálních biocenter se stanovuje individuálně a odpovídá typům reprezentovaných 
stanovišť a cílových ekosystémů. U homogenních regionálních biocenter (s jedním typem 
reprezentovaných stanovišť) se podle typů cílových ekosystémů pohybuje v rozmezí 5 až 
40 ha. U heterogenních biocenter je pak odpovídajícím způsobem zvýšená. V případě 
lesních biocenter je jako optimální udávána výměra přesahující 100 ha. Regionální 
biocentra mohou být buď vložena do os nadregionálních biokoridorů (viz výše) nebo 
umístěna mimo osy nadregionálních biokoridorů. Jsou-li regionální biocentra vložena do 
os NRBK, tvoří součást nadregionálního biokoridoru. 
Hlavní funkcí regionálních biokoridorů je propojení soustavy reprezentativních a 
kontaktních regionálních biocenter (pokud nejsou biocentra propojená osami NRBK) a 
zajištění migrace organismů po regionálně významných migračních trasách. Kromě 
regionálních biocenter mohou regionální biokoridory navazovat i na nadregionální 
biocentra, osy nadregionálních biokoridorů nebo jiné regionální biokoridory. Základními 
limitujícími prostorovými parametry pro regionální biokoridory jsou maximální přípustná 
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délka, obecně stanovená na 8 km, a minimální potřebná šířka, podle typů 
reprezentovaných ekosystémů se pohybující v rozmezí 20 – 50 m. 
 

A.5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

A.5.1. Koncepce ochrany přírodních hodnot 

k odst. 74 

Pokud se v odstavci 74.1. hovoří o vyhlášených velkoplošných a maloplošných 
chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000, 
přírodních parků, registrovaných významných krajinných prvků a přechodně chráněných 
ploch, chápe se tímto zejména:   

Zvláště chráněná území 

a) Velkoplošná zvláště chráněná území – 2 CHKO (Jeseníky, Litovelské 
Pomoraví 

b) Maloplošná zvláště chráněná území – 133 MZCHÚ (11 NPR, 11 NPP, 48 PR, 
63 PP) a přechodně chráněné plochy – celkem 6 ( Račinka, Louka na Pomezí, 
Skalka, Bledule Lipová, Arcibiskupský lom, Leštinské tůně). 

 
Seznam maloplošných zvláště chráněných území Olomouckého kraje – viz ÚAP OK a 
koncept ÚP VÚC OK. 

Evropsky významné lokality 

Evropsky významné lokality jsou území soustavy Natura 2000 vyhlášené k ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle Směrnice o 
stanovištích č. 92/43/EHS ze dne 21. května 1992. 
Na území Olomouckého kraje leží (nebo do něj ze sousedních krajů zasahují) Evropsky 
významné lokality soustavy Natura 2000, které schválila vláda České republiky 22.12.2004 
na základě Směrnice rady Evropských společenství 92/43/EHS o stanovištích: 
 

kód název 
rozloha 
(ha) 

hlavní předmět ochrany  
stanoviště, druhy 

CZ0530146  Králický Sněžník   1.726,29 
stanoviště: 4060, 6150, 6430, 7110, 8110, 8220, 
8310, 9110, 91D0, 9410 

CZ0710006  Dřevohostický les   309,91 stanoviště: 6510, 9170 
CZ0710007  Lesy u Bezuchova   250,18 stanoviště: 6510, 9170, 91E0 
CZ0710148  Přestavlcký les   210,11 stanoviště: 6510, 9170 
CZ0710161  Království   587,76 stanoviště: 9170, 91F0 
CZ0710182  Choryňský mokřad   217,75 stanoviště: 3150, 6410, 9170, 91E0 
CZ0710183  Rychlebské hory – Račí údolí   1.191,62 stanoviště: 6510, 8220, 9110, 9130, 9180, 91E0 
CZ0712186  Hrdibořické rybníky   39,62 1617 matizna bahenní 
CZ0712187  Chrastický hadec   2,96 4066 sleziník nepravý 
CZ0712189  Pod Rudným vrchem   16,85 1902 střevičník pantoflíček 
CZ0712190  Poláchovy stráně   10,02 1902 střevičník pantoflíček 
CZ0712191  Stráň nad Huťským potokem   0,80 4094 hořeček český 
CZ0712192  U Bílých hlín   0,68 2093 koniklec velkokvětý 
CZ0712193  U Strejčkova lomu   3,44 2093 koniklec velkokvětý 
CZ0712196  Výří skály   3,31 1902 střevičník pantoflíček 
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CZ0712197  Žďár   16,03 4066 sleziník nepravý 
CZ0712225  Za hrnčířkou   3,72 2093 koniklec velkokvětý 
CZ0713374  Horní Morava   5,92 1096 mihule potoční 
CZ0713375  Hustopeče – Štěrkáč   59,85 1086 lesák rumělkový 
CZ0713383  Ohrozim – Horka   0,09 1166 čolek velký 
CZ0713385  Písečná – mokřad   7,54 1193 kuňka žlutobřichá 
CZ0713386  Nad kostelíčkem   3,26 1078 přástevník kostivalový 
CZ0713388  Protivanov   2,30 1061 modrásek bahenní 
CZ0713391  Týn nad Bečvou   2,67 4056 svinutec tenký 
CZ0713394  Dolní a Prostřední Svrčov   2,81 1188 kuňka ohnivá 
CZ0713395  Vidnava   39,34 1061 modrásek bahenní 
CZ0713397  Zlaté Hory – Černé jezero   235,06 2001 čolek karpatský 
CZ0713398  Zlaté Hory – Zlaté jezero   25,76 1193 kuňka žlutobřichá 

CZ0713526  Velká Střelná – štoly   0,04 
1321 netopýr brvitý 
1324 netopýr velký 

CZ0713720  Bílá Lhota   0,06 1324 netopýr velký 
CZ0713722  Branná – hrad   0,68 1303 vrápenec malý 
CZ0713723  Čechy pod Kosířem   0,39 1303 vrápenec malý 
CZ0713724  Černá Voda – kostel   0,04 1303 vrápenec malý 
CZ0713725  Černá Voda – kulturní dům   0,08 1321 netopýr brvitý 
CZ0713726  Hanušovice – kostel   0,03 1324 netopýr velký 
CZ0713728  Chudobín   0,08 1324 netopýr velký 
CZ0713730  Jeskyně Na Špičáku   0,04 1303 vrápenec malý 
CZ0713734  Libina – U Černušků   0,06 1321 netopýr brvitý 
CZ0713735  Lipová-lázně mateřská školka   0,08 1303 vrápenec malý 
CZ0713736  Otaslavice – kostel   0,06 1324 netopýr velký 

CZ0713739  Ruda nad Moravou   0,24 
1308 netopýr černý 
1324 netopýr velký 

CZ0713740  Sobotín – domov důchodců   0,02 1303 vrápenec malý 
CZ0713741  Soudkova štola   0,07 1303 vrápenec malý 
CZ0713742  Štola Marie Pomocná   0,04 1324 netopýr velký 

CZ0713743  Štola Mařka   0,32 
1308 netopýr černý 
1324 netopýr velký 

CZ0713745  Velké Losiny lázeňský dům Eliška   0,09 netopýr brvitý 
CZ0713746  Veselíčko   0,10 1324 netopýr velký 
CZ0713747  Vlkoš – statek   0,04 1321 netopýr brvitý 
CZ0713825  Údolí Bystřice u Hluboček   8,01 1078 přástevník kostivalový 

CZ0714073  Litovelské Pomoraví   9.725,57 
stanoviště: 6410, 6510, 8310, 9170, 91E0, 91F0, 
živočichové: 1337, 1166, 1188, 1061, 1308, 
1060, 4056, 1355 

CZ0714074 Vápenice 23,86 
stanoviště: 6210, 8210, rostliny: 2093 koniklec 
velkokvětý, živočichové: 1078 přástevník 
kostivalový 

CZ0714075  Keprník   2.543,00 
stanoviště: 4060, 6150, 6430, 7110, 9110, 91D0, 
9410, živočichové: 4014 střevlík hrbolatý 

CZ0714076  Kosíř – Lomy   28,08 
stanoviště: 6210, 6510, 8210, živočichové: 1078 
přástevník kostivalový 

CZ0714077  Praděd   6.070,77 
stanoviště: 4060, 4080, 6150, 6430, 7110, 7140, 
8110, 8220, 9110, 91D0, 9410, živočichové: 
4014, rostliny: 2317, 1386, 2233 

CZ0714078  Rabštejn   702,08 
stanoviště: 9110, 9130, 9180, rostliny: 1386 
šikoušek zelený 

CZ0714080  Špraněk   270,55 
stanoviště: 6110, 8210, 8310, 9130, 9150, 9180, 
živočichové: 1321, 1308, 1323, 1303 

CZ0714081  Rejvíz  591,40 
stanoviště: 6230, 6430, 7110, 7140, 91D0, 9410, 
živočichové: 4014, rostliny: 1386 

CZ0714082  Bečva – Žebračka   288,67 
stanoviště: 9170, 91F0, živočichové: 2511, 1188, 
1032 
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CZ0714083  Malý Kosíř   13,38 stanoviště: 4030, 6210, živočichové: 1078 

CZ0714084  Hadce a bučiny u Raškova   816,10 
stanoviště: 6510, 8220, 9110, 9130, rostliny: 
4066 

CZ0714085  Morava – Chropyňský luh   3.205,33 
stanoviště: 3150, 6430, 6510, 91E0, 91F0, 
živočichové: 1337, 1166, 2511, 1061, 1060 

CZ0714086  Rychlebské hory – Sokolský hřbet   8.045,78 
stanoviště: 6430, 6510, 7110, 8210, 8220, 8310, 
9110, 9130, 9180, 91E0, 9410, živočichové: 
1324, 1303 

CZ0714133  Libavá   11.376,10 
stanoviště: 40A0, 6230, 6410, 6430, 6510, 9150, 
8220, 9110, 9130, 9170, 9180, živočichové: 
1308, 4014 

CZ0714771  Hranická propast   0,40 stanoviště: 9310, živočichové 1324 
CZ0715024  Šumárník   0,86 1379 mozolka skalní 
CZ0715025  Údolí Malínského potoka   22,07 1386 šikoušek zelený 
CZ0810018  Sovinec   2.561,33 stanoviště: 6510, 9110, 9130, 9180 

Ptačí oblasti 

Ptačí oblasti jsou území soustavy Natura 2000 vyhlášené k ochraně ptáků podle Směrnice 
Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně 
žijících ptáků 

a) Ptačí oblast Litovelské Pomoraví (CZ0711018) – rozloha 9.318,57 ha 
o Hlavním předmětem ochrany jsou druhy: ledňáček říční, lejsek bělokrký a 

strakapoud prostřední 
b) Ptačí oblast Jeseníky (CZ0711017) – celková rozloha 52.228,12 ha (zasahuje i 
do Moravskoslezského kraje) 
o Hlavním předmětem ochrany jsou druhy: chřástal polní a jeřábek lesní.  

c) Ptačí oblast Králický Sněžník (CZ0711016) – celková rozloha 30.225,33 ha 
(zasahuje i do Pardubického kraje) 
o Hlavním předmětem ochrany je druh: chřástal polní 

d) Ptačí oblast Libavá (CZ0711019) – celková rozloha 32.727,52 ha (zasahuje i 
do Moravskoslezského kraje) 
o Hlavním předmětem ochrany je druh: chřástal polní 

Přírodní parky  

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 
hodnotami, který není zvláště chráněn jako zvláště chráněné území, může orgán ochrany 
přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park (§ 12 zákona 114/1992 
Sb) a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození 
nebo rušení stavu tohoto území. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického 
měřítka a vztahů v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, 
které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany 
přírody. 
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Stávající přírodní parky na území Olomouckého kraje: 
 

název 
rok 
vyhlášení 

rozloha 
(ha) 

hlavní předmět ochrany  

  Velký Kosíř 1992 1.963 přírodní hodnoty, teplomilná biota 
  Kladecko 1992 4.050 krasové jevy v devonských vápencích 
  Březná 1997 11.600 vyvážená esteticky působivá krajina 
  Sovinecko 1994 19.910 lesní porosty s dochovanou strukturou 
  Terezské údolí 1996 789 geomorfologicky , botanicky i zoologicky 

cenná lokalita 
  Údolí Bystřice 1995 12.580 niva řeky s přilehlými svahy, lesní porosty s dochovanou 

strukturou 

 
Významné krajinné prvky (dále v textu VKP) 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné 
prvky (tzv. ze zákona) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi i jiné části přírody, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek (zejména mokřady, 
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy sídelních útvarů 
včetně historických zahrad a parků. 
Základní povinnosti při obecné ochraně přírody týkající se VKP vyplývají z § 4 zákona: 
významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko - stabilizační 
funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu 
ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové 
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a 
v některých případech i těžba nerostů. 
VKP registrované podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. na území Olomouckého kraje – viz 
ÚAP OK a koncept ÚP VÚC OK. 
 
Problematiku VKP ze zákona v případě lesů, vodních toků a především niv podrobněji řeší 
Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje.  

Přechodně chráněné plochy (dále v textu PCHP) 

PCHP jsou podle § 13 zákona č. 114/1992 Sb. území s dočasným nebo nepředvídaným 
výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo 
paleontologických nálezů, které může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za 
přechodně chráněnou plochu. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných 
vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních. Přechodně chráněná 
plocha se vyhlašuje na předem stanovenou dobu, případně na opakované období, 
například dobu hnízdění. V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí takové využití území, 
které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany. 
Na území Olomouckého kraje je celkem 6 PCHP: Račinka (k. ú. Velké Losiny), Leštinské 
tůně (k. ú. Leština u Zábřeha), Louka na Pomezí (k. ú. Dolní Lipová), Skalka (k. ú. Horní 
Údolí), Bledule Lipová (k. ú. Dolní Lipová) a Arcibiskupský lom (k. ú. Vápenná). 
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Ochrana ostatních částí přírody: 

a) Ochrana registrovaných památných stromů je dána § 46 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
o Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, 

vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, 
ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím 
souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom 
základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku 
průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu 
není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například 
výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. 

 
b) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů jsou určeny zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyjmenovány v přílohách prováděcí vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu. 
o V těchto přílohách vyhlášky jsou druhy kategorizovány podle stupně 

jejich ohrožení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.  
o Kromě druhů uvedených v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb. jsou 

ochranářsky významné druhy uváděné v tzv. červených knihách a 
červených seznamech.  

o Celoevropsky chráněné druhy rostlin a živočichů jsou dány přílohou č. II 
směrnice 92/43/EHS. 

c) Ochrana a využití jeskyní je dána § 10 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 

  
Podrobnější specifikace ochrany přírodních hodnot bude specifikována v územně 
analytických podkladech Olomouckého kraje. 

A.5.2.  KONCEPCE OCHRANY A VYUŽITÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

k odst. 75 

Zásada ozn. č. 1 – objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných 
technicko-environmentálních podmínek: 

a) jsou stanoveny zásady pro částečné využití dle lokálních podmínek (např. 
objekt lze využít pro těžbu pouze v rozsahu plochy, do které (nebo se nachází 
mimo) nezasahuje I. a II. zóna CHKO, plocha regionálního biocentra nebo 
která není chráněná zákonem o ochraně přírody – významný krajinný prvek, 
přírodní park, ochranné pásmo ZCHÚ a území ZCHÚ, prvky ÚSES – 
biocentra, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, ochranná pásma zdrojů podzemních vod I. stupně, oblasti 
NATURA – EVL, ptačí oblast,  ZPF v menší míře I. a větší II. bonitní třídy půdy, 
lesy zvláštního určení – kategorie  řešitelná  s respektováním PHO), 

b) ve vymezených specifických oblastech s vysokou koncentrací prováděné a 
připravované těžby nerostných surovin lze zahájit otvírku jednoho ložiska za 
podmínky ukončení a zahlazení těžby v jiném objektu, kde byla ukončena 
nebo končí těžba stejné komodity, 

c) podrobnější zásady pro využití objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) 
územní plán obce, 

d) zásady využití objektu budou upřesněny v aktualizaci ZÚR OK na základě 
územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu při 
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zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území. Při  vyšší 
koncentraci limitů, vztahujících se k zákonné ochraně dílčích složek ŽP a 
k zákonům obecně chráněných zájmů, je nutné v podrobnějším měřítku ověřit 
a stanovit reálnou plochu objektu, ve které bude možné zahájit těžbu, 

e) zásady využití objektu budou stanoveny až na základě urbanistické a 
revitalizační  studie, která upřesní reálný rozsah využití objektu při akceptaci 
zákonných složek ochrany životního prostředí, včetně ochrany kulturních a 
přírodních hodnot v území. Cílem studie bude ověření limitů únosnosti území 
dotčeného využitím objektu (skupiny objektů). Při vyšší koncentraci limitů 
vztahujících se k zákonné ochraně dílčích složek ŽP a k zákonům obecně 
chráněných zájmů, je nutné v podrobnějším měřítku ověřit a stanovit reálnou 
plochu objektu, ve které bude možné zahájit těžbu 

f) využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA a SEA, 
g) objekt částečně dotčen limity ochrany přírody  a nebo objekt lze využít spíše 
jiným účelem – jako ložisko technické zeminy (TZ) nebo jako surovina pro 
násypová tělesa na konstrukční a silniční vozovky (DC), 

h) objekt ve stavu zajištění s nedořešenými střety zájmů s pokračováním těžby 
v souvislosti dopravním zatížením a dalšími dílčími složkami na ŽP a 
územními hledisky.   

 
Zásada ozn. č. 2 – objekt lze využít v plném rozsahu  

a) objekt je bez střetů zájmů, popř. s řešitelnými střety, které lze  symbiózně  řešit 
s postupným využitím lokality, objekty, které svým využíváním podle platných 
zákonů a rozhodnutí zahrnují již vyřešené střety zájmů, popř. pokud do objektu 
zasahuje nebo se celý nachází v navrženém poldru (suché vodní nádrži), 
považuje se tento objekt za využitelný (pokud v dále uvedené tabulce není 
stanoveno jinak) s rizikem možného občasného zaplavení zadrženou 
povrchovou vodou, 

b) objekt je ve stavu zajištění s vyřešenými střety zájmů, těžba byla přerušena 
z důvodů odbytu suroviny, popř. z důvodů ekonomických.   

 
Zásada ozn. č. 3 – objekt nelze využít: 

a) vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících z předpisů o ochraně životního 
prostředí znemožňujících racionální využití objektu, 

b) v současné době převažují zákonem chráněné zájmy o dílčích složkách ŽP 
nad zájmem využití ložiska (zákonem chráněná část přírody – MZCHÚ, I. a II. 
zóna CHKO, maloplošná zvláště chráněná území přírody (NPR, NPP, PR, 
PP), nadregionální biocentra ÚSES, ochranná pásma zdrojů podzemních vod 
I. stupně, pokud tato ochrana vod nevznikla v důsledku dobývání, I. bonitní 
třída půdy, lesy zvláštního určení – jedná se o kategorizace střetů ve vazbě na 
příslušné právní předpisy (zonace CHKO, na ÚP obce, ZÚR OK atd.) spjaté 
s výraznou změnou charakteru krajiny, bioty, resp. změnou vzájemného 
vztahu jednotlivých složek horninového prostředí – destrukce a degradace 
krajiny, půdy, neživých i živých složek ekologických systémů apod., 

c) objekt nelze využít – vytěžené zásoby a těžba byla ukončena,  
d) surovina na objektu nesplňuje v současné době technologicko-ekonomické 
parametry využití – podmínky využitelnosti suroviny. 

Podkladem pro rozhodnutí o zařazení objektu do jednotlivých skupin bylo dále mimo jiné 
posouzení: 

a) stanovení významnosti negativního vlivu podle plošného rozsahu těžby, tzv. 
faktory hodnocení zásahů do území (krajiny) – plošný rozsah dobývacího 
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prostoru, zábor či omezení funkčního využití území, dlouhodobé zábory 
pozemků doprovázené změnou jejich funkce  

o vliv v krajině zanedbatelný – celková plocha těžebny do 5 až 10 ha,  
o vliv v krajině nevýrazný – celková plocha těžebny od 10 do 50 ha,  
o vliv v krajině středně výrazný – celková plocha těžebny od 50 do 100 

ha, 
o vliv v krajině výrazný – celková plocha těžebny od 100 do 600 ha   
o vliv v krajině velmi výrazný – celková plocha těžebny nad 600 ha (např. 

hnědouhelná ložiska), 
b)  intenzity nebo množství roční produkce surovin  

o nevýznamná – s roční těžbou a dopravním zatížením do 50 tis. m 3,  
o středně významná – s roční těžbou a dopravním zatížením od 50 do 100 

tis. m 3  
o významná s roční těžbou a dopravním zatížením od 100 – 300 tis. m3,  
o vysoce významná s roční těžbou a dopravním zatížením nad 300 tis. m3 

c) způsobu dobývání a hloubkového dosahu těžby 
kategorie povrchového dobývání (velmi vysoké riziko) 
o kategorie povrchových mělkých pískoven a cihelen – těžeben do hloubky 

10 metrů, 
o kategorie povrchových středně hlubokých těžeben do hloubky 20 metrů 
o kategorie povrchových hlubokých těžeben nad 20 metrů,  

kategorie hlubinného dobývání (vysoké až středně vysoké riziko) 
o do hloubky 50 metrů, 
o do hloubky 200 metrů, 
o hloubka nad 200 metrů, 

kategorie kombinovaného dobývání (vysoké riziko),  
kategorie ostatní (dobývání, resp. těžba vrty, aj.) – nízké až zanedbatelné riziko 

      d) lokalizace, resp. umístění těžebního záměru ve vztahu k zastavěnému a 
zastavitelnému území obcí (dle ÚPD)  

o velmi nepříznivá do 0,5 km od obce a města, 
o řešitelná za splnění určitých technicko-environmentálních podmínek – 1-

2 km od obce a města,  
o příznivá – vyhovující od 2 km a více od obce a města 

e) respektování, či nerespektování těžebního záměru v územně plánovací 
dokumentaci  

o těžebního záměr není respektován ani se s ním neuvažuje, 
o těžební záměr je respektován v ÚPD, resp. jeho změně, popř. se 

s těžebním záměrem uvažuje v ÚP obcí a ZÚR OK . 
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Zásady využití území dotčených ochranou nerostných surovin 

 
označ. 
objektu 

název objektu stanovená územní ochrana 
/ ozn. dle registru  

surovi
na 

odůvodnění, návrh zásad využití objektu poznámka 

1 
 

Zlaté Hory -
Hornické Skály 
(B 3151100)  

CHLÚ – Zlatohorský rudní 
revír  
(15120000) 

MR 
  

těžba ukončena 
objekt CHLÚ částečně dotčen limity ochrany přírody - 3c, 3d  ložisko bylo vytěženo, 
zbylé zásoby nesplňují technicko - ekonomické parametry využití  
(respektovat CHLÚ) 

  
RK 911,912, RBC, Natura 
2000, kulturní památka 

2 
  

Zlaté Hory -
východ  
(B 3099900) 
  

DP – Zlaté Hory – východ 
(50045) CHLÚ – 
Zlatohorský rudní revír 
(15120000) 

PL, 
MR, 
ZR 

těžba ukončena 
objekt CHLÚ částečně dotčen limity ochrany přírody – 3c, 3d  ložisko bylo vytěženo, 
zbylé zásoby nesplňují technicko - ekonomické parametry využití  
(respektovat CHLÚ) 

kulturní památka – ukončená 
těžba 
RK 911,912, RBC, Natura 
2000, kulturní památka 

3 Ondřejovice 
B 3201901 

CHLU Ondřejovice I  
20190100 
 
DP Ondřejovice  70494 

SK objekt těžený, povrchová těžba 
objekt lze využít v rozsahu zásob v rámci DP, bod č. 2a střety a podmínky využití 
stanoveny v POPD 
 

 

3 
  

Zlaté Hory -
Zlatý potok  
(B 3252900) 

CHLÚ – Zlaté Hory 
v Jeseníkách (25290000) 
  

SP, 
ZR 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ i když se zatím s využitím objektu nepočítá 

RBK směrný 

4 
  

Mikulovice u 
Jeseníka  
(B 3252800) 

  SP, 
ZRSU 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a  podmínky využití je nutné skloubit se 
zájmy ochrany přírody, vzhledem ke kvalitativně - kvantitativním parametrům se těžba 
nepředpokládá 

CHKO, CHOPAV 

5 
  

Supíkovice -
Malý Špičák  
(B 3044600) 

CHLÚ – Supíkovice 
(4460000) 
  

KA 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ – je možné vést jako dlouhodobou rezervu 

 

6 
  

Mikulovice u 
Jes. - Kolnovice 
(B 3221200) 
  

DP – Mikulovice u Jeseníka 
(71142) 
CHLÚ – Terezín - 
Mikulovice (Kolnovice) 
(22120000) 

SP těženo – povrchová těžba 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD 

  
  

6 
  

Kolnovice -
Mikulovice  
(D 3221201) 

  SP 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu 
předpokládá se využití po dotěžení ložiska B 3221200 
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7 
  

Velké QKunětice 
(B 3221100) 
  

CHLÚ – Velké QKunětice 
(22110000) 
  

SP 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu 
respektovat CHLÚ – dlouhodobá rezerva 

  
  

8 Supíkovice  
(B 304650) 

DP Supíkovice 017 / 60018 
 

KA objekt těžený, povrchová těžba 
Objekt bez střetů s limity ochrany přírody  2a objekt lze využít v plném rozsahu DP 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD  

 

9 
  

Nová Červená 
Voda  
(B 3067200) 

DP – Nová Červená Voda 
(70886) 
CHLÚ – Nová Červená 
Voda 

KA těženo – povrchová těžba 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

  
  

10 
  

Vápenná - Pod 
Zelenou horou 
(B 3103800) 

DP – Vápenná IV (70727) 
CHLÚ – Pod Zelenou Horou 

KA těženo – povrchová těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

NRBK 86 - okraj 

11 
  

Žulová – 605 -
Haspelberg  
(B 3103900) 

DP – Žulová II. (70859) 
CHLÚ – Žulová II. 
(10390000) 

KA těženo – povrchová těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

NRBK 86 

12 
  

Černá Voda  
(B 3183200) 
  

DP – Černá Voda (70474) 
CHLÚ – Černá Voda 

KA povrchová těžba 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

 

13 
  

Žulová 
(Nietsche)  
(U 3197500) 

CHLÚ – Žulová (Nietsche) 
(19750000) 
  

  těžba ukončena – povolená skládka 
3c – nový střet s ochranou přírody (výskyt obojživelníků) vedl ke zrušení povolené 
skládky, 
zrušit CHLÚ 

skládka, výskyt obojživelníků 

14 
  

Žulová 
Breslauer  
(Z 3044500) 

CHLÚ – Černá Voda 
(4450000) 
  

  netěženo – neuvažováno s těžbou 
střety s limity ochrany přírody – 3b, 
zrušit CHLÚ 

MCHÚ (PP) 

15 
  

Žulová - 604  
(B 3044400) 
  

DP – Žulová IV. (71094) 
CHLÚ – Žulová I. (4440000) 

KA těženo – povrchová těžba 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

  
  

16 
  

Žulová - 603  
(B 3044300) 
  

DP – Žulová (provozovna 
103) (70422)  
CHLÚ – Žulová III 
(4430000) 

KA těženo – povrchová těžba 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 
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17 
  

Dol. Skorošice 
(Žulová 601)  
(B 3103600) 

DP – Skorošice I. (Žulová 
21) (70007) 
CHLU – Skorošice I. 
(Žulová 21) 

KA těženo – povrchová těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ, plánovaný NRBC 89 
zasahuje pouze svým okrajem a lze jej odklonit po dobu těžby, po ukončení těžby lze 
vhodnou rekultivací NRBC opět rozšířit 

NRBC 89 (okraj), zástavba 

17 
  

Žulová - Boží 
Hora  
(B 3103700) 

DP – Žulová I. (70497) 
CHLÚ – Žulová I. 

SK 
  

těženo – povrchová těžba 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

  
  

18 
  
  
  

Vápenná 1  
(B 3065201) 
  
  

DP Vápenná (60078) 
DP – Vápenná I. (60079) 
DP – Vápenná III (60081) 
CHLÚ – Vápenná I. 

VO 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody –  
1a – podmínky využití je nutné skloubit se zájmy ochrany přírody a významné 
hydrogeologické struktury, nutno vycházet z posloupnosti jednotlivých limitů 

Natura 2000, hydrogeol. 
struktura, jeskyně 

19 
  

Vápenná  
(B 3065200) 

DP Vápenná II (60080) 
CHLÚ – Vápenná II 

VO 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody –  
1a – podmínky využití je nutné skloubit se zájmy ochrany přírody a významné 
hydrogeologické struktury, nutno vycházet z posloupnosti jednotlivých limitů 

Natura 2000, hydrogeol. 
struktura  

20 
  

Žulová 
(Skorošice -
Nýznerov)  
(B 3103500) 

DP Skorošice (Žulová 028) 
(70006) 
CHLÚ – Skorošice  
(Žulová 028) 

KA netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody -  2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat stanovený DP a CHLÚ 

 

20 
  

Horní Skorošice 
- Petrův Dvůr  
(B 3203000) 

CHLÚ – Horní Skorošice 
(20300000) 
  

KA 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat stanovené CHLÚ 

 

21 
  

Petrovice 
(Skorošice)  
(B 3183300) 

DP – QPetroviceQ II. (71099) 
CHLÚ – QPetroviceQ I. 
(18330000) 

KA netěženo – plánovaná otvírka 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a  objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat stanovený DP a CHLÚ, případné využití bude narážet na problém 
s chatovou osadou 

chatová osada 

22 
  

Nové 
Vilémovice -
Uhelná  
(B 3024000) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu 

 

23 
  

Uhelná -
Vidnava  
(B 3232900) 

CHLÚ – Uhelná  
(23290000) 
  

JN 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody 1a) – nutno stanovit podmínky využití plochy ložiska a 
nadále respektovat CHLÚ 

rekreace, přeložka silnice 

24 
  

Vidnava  
(B 3099101) 
  

CHLÚ – Vidnava I. 
(9910101) 
  

JZ, 
KN 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a  nutno stanovit podmínky využití 
ložiska vzhledem ke stávajícím střetům s ochranou přírody a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

rezerva, 
NRBC 89 
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25 
  

Velká Kraš  
(B 3092900) 
  

DP Velká Kraš (60237) 
CHLÚ – Velká Kraš 

KR 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a nutno stanovit podmínky využití 
ložiska, vzhledem ke stávajícím střetům s ochranou přírody – úprava hranice NRBC a 
dále bod č. 1f) (EIA, SEA), 
respektovat stanovený DP a CHLÚ 

rezerva, vyjmout z NRBC, 
NRBC 89 (okraj) 

26 
  
  

Dolní Skorošice 
- Tomíkovice  
(B 3044100) 

DP – QTomíkoviceQ (71024) 
CHLÚ QTomíkoviceQ 
CHLÚ Tomíkovice 

KA, 
SK 

netěženo – potencionální rezerva 
  
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat  DP a CHLÚ 

RBC 127 

26 
  

Dolní Skorošice 
- Chlumec  
(B 3044101) 

DP – Dolní Skorošice 
(71060)  
CHLÚ – Dolní Skorošice 

KA, 
SK 

povrchová těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

RBC 127 

27 
  

Vápenná 
- Lesní Čtvrť  
(Z 3044000 
dnes Q 
9406300) 

CHLÚ – Vápenná 
(4400000) 
  

  netěženo – neuvažováno s těžbou 
3d – objekt nesplňuje v současné době technologicko - ekonomické parametry 
zrušit CHLÚ 

RBK 86, Natura 2000, PHO, 
hydrogeol. struktura 

28 
  

Supíkovice  
(B 3046501) 
  

DP – Supíkovice 017 
(60018)  
CHLÚ – Supíkovice 017 

KA povrchová těžba 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

 

29 
  

Horní a Dolní 
Lipová  
(B 3104200) 

DP Dolní Lipová I. (60221) 
CHLÚ – Dolní Lipová I. 
(10420000) 

VV povrchová těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

Natura 2000 
(NPP), PHO, hydrogeol. 
struktura - střety vyřešeny 

30 
  

Horní Lipová -
Na Pomezí  
(B 3104101) 

CHLÚ – Horní Lipová II 
(10410000) 
  

VV, 
KA 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a – podmínky využití je nutné skloubit 
se zájmy ochrany přírody a významné hydrogeologické struktury, nutno vycházet 
z posloupnosti jednotlivých limitů a dále bod č. 1f) (EIA, SEA), 
respektovat CHLÚ 

okraj Natury 2000 
hydrogeol. struktura 

31 
  

Horní Lipová  
(B 3104300) 
  

DP – Horní Lipová 019 
(60059) 
CHLÚ – Horní Lipová 019 

KA povrchová těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 
 

Natura 2000, hydrogeol. 
struktura 

31 
  

Horní Lipová 2 
(N 5255200) 

Horní Lipová I.  
(10440000) 
  

VO 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a nutno stanovit podmínky využití 
ložiska vzhledem ke stávajícím střetům s ochranou přírody, podmínky využití je nutné 
skloubit se zájmy ochrany přírody a významné hydrogeologické struktury a dále bod č. 
1f) (EIA, SEA) 

Natura 2000, hydrogeol. 
struktura, skládka 
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32 
  

Bukovice u 
Jeseníka  
(B 3099400) 

DP – Bukovice (70743) 
CHLÚ – Bukovice 

SK 
  

povrchová těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

CHKO, CHOPAV, Natura 2000, 
zástavba 

33 
  

Velké Vrbno –  
U Milíře  
(B 3251400) 

CHLÚ – Velké Vrbno 
(23840000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

okraj Natury 2000 
CHOPAV 

34 
  

Velké Vrbno -
Luční hora 1  
(B 3251500) 

CHLÚ – Velké Vrbno II 
(25100000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

CHOPAV, PHO 

34 
  

Velké Vrbno -
Luční hora 2  
(B 3251600) 

CHLÚ – Velké Vrbno II 
(25100000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

CHOPAV, PHO 

34 
  

Velké Vrbno -
Ostružník  
(B 3250900) 

CHLÚ – Velké Vrbno II 
(25100000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

CHOPAV, ochranné pásmo 
PHO 

34 
  

Velké Vrbno -
Adamov  
(B 3251000) 

CHLÚ – Velké Vrbno II 
(25100000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

CHOPAV, ochranné pásmo 
PHO 

35 
  

Velké Vrbno -
Adamov - jih 1  
(B 3251100) 

CHLÚ – Velké Vrbno I. 
(25110000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

CHOPAV 

35 
  

Velké Vrbno –
Adamov - jih 2  
(B 3251200) 

CHLÚ – Velké Vrbno I. 
(25110000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

CHOPAV 

36 
  

Branná -
Medvědí důl  
(B 3251300) 

CHLÚ – Branná u 
Šumperka (25130000) 
  

GT 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

CHOPAV 

37 
  

Velké Vrbno -
Konstantin  
(B 3145100) 

DP – Velké Vrbno I.-
Konstantin (60296) 
CHLÚ – Velké Vrbno 
(14510000) 

GA, 
DL 

těžba povrchová 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

CHOPAV 

38 
  

Staré Město   
(U 5051300) 

DP – Šléglov I.  
(60297) 
  

  těžba ukončena 
zrušit DP – 3c)  

CHOPAV, Natura 2000 
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39 
  

Vikantice -
Ramzová  
(B 3212400) 

CHLÚ – Branná I. 
(21240000) 
  

VO, 
VV 
  

doposud netěženo - 3 bloky zásob plánovaná těžba v centrální části ložiska v k. ú. 
Branná pokrývající  bloky  zásob č. 6, 5a a 5b o celkové ploše do 10 ha, 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody, využití objektu upřesní posouzení vlivů na 
ŽP - 1a , 1c, 1f, 
záměr je v souladu s ÚP obce Branná, s kladným stanoviskem pověřeného města 
Šumperk, odboru život. prostředí, 
podmínky využití je nutné skloubit se zájmy ochrany přírody a významné 
hydrogeologické struktury, 
území je součástí hydrogeologické substruktury č. 3 v hydrogeologické struktuře 
„ramzovského nasunutí“ a prameniště,  blízkost  jímacího vrtu  HV104, návrh 
chráněného  území (NCHÚ) opuštěných lůmků  „Dolní vápenka“ a „Horní vápenka“ 
s výskytem  chráněných druhů rostlin,  území ložiska se nachází v CHOPAVu a pokrývá 
je Natura 2000 

částečně  vodní nádrž 
Hanušovice II, 
návrh ZCHU, CHOPAV, Natura 
2000, zástavba 

40 
  

Hanušovice -
Žleb  
(B 3023800) 

DP Hanušovice (70606) 
CHLÚ – Hanušovice - Žleb 
(23800000)  

SK těžba povrchová 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

vodní plocha - nádrž 
Hanušovice II 

41 
  

Hanušovice 
(B 3067100) 
  

DP – Hanušovice I. (70878) 
CHLÚ – Hanušovice 

SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat stanovený DP a CHLÚ 

 

42 
  

Štědrákova 
Lhota  
(B 3084400) 

CHLÚ – Štědrákova Lhota 
(8440000) 
  

SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

 

43 
  

Dolní Bohdíkov 
(B 3063600) 

DP – Dolní Bohdíkov 
(60082) 
CHLÚ – Dolní Bohdíkov 
(06360001) 

VO,V
V 

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat stanovený DP a CHLÚ 

hydrogeol. struktura 

44 
  

Hostice  
(B 3063601) 

CHLÚ – Dolní Bohdíkov I. 
(06360002) 
  

VO,V
V 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a nutno stanovit podmínky využití 
ložiska vzhledem ke stávajícím střetům podmínky využití je nutné skloubit se zájmy 
ochrany přírody a významné hydrogeologické struktury a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

vodovod, plán silnice, 
hydrogeol. struktura, zástavba 

45a 
  

Šumperk -
Kokeš  
(B 3170200) 

CHLÚ – Šumperk 
(17030000) 
  

SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c  zásady využití objektu upřesní územní plán 
obce a dále bod č. 1f) (EIA, SEA), 
respektovat stanovené CHLÚ 

turistika 

45b 
  

Šumperk  
(Z 3170300) 

CHLÚ – Šumperk 
(17030000) 

  těžba ukončena – plán zajištění  
původní ložisko je blokováno zástavbou, v současné době je pod tímto číslem vedena 
část ložiska 3170200 – zákres č. 45a, provést  max. hospodárné vytěžení zásob, 
posléze plán likvidace a zrušení ložiska  2b,  prozatím respektovat stanovené CHLÚ 

zástavba 
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46 
  

Rapotín  
(B 3130100) 

CHLÚ – Rapotín 
(13010000) 

CS 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1g  objekt lze využít spíše jako ložisko TZ 

 

47 
  

Štíty  
(B 3155700) 

DP – Štíty (71043) 
CHLÚ – Štíty 

CS 
  

těžba povrchová 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

Natura 2000 

48 
  

Bludov  
(B 3238400) 

DP – Bludov (60347) 
CHLÚ – Bludov (23840000) 

WL občasná těžba 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat stanovený DP a CHLÚ 

CHOPAV, ochr. pásmo 
přírodních léčivých zdrojů a 
zdrojů přírodních minerálních 
vod 

49 
  

Nový Malín  
(B 3130200) 

DP – Nový Malín (70355) 
CHLÚ – Nový Malín 

CS 
  

těžba povrchová – přerušená  
bez střetů s limity ochrany přírody – 1a nutno stanovit podmínky využití plochy ložiska 
jako skládky vůči těžitelným zásobám 

skládka 

50 
  

Vikýřovice  
(B 3246900) 

CHLÚ – Vikýřovice 
(24690000) 

KR 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a  objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat stanovené CHLÚ 

doprava 

51 
  

Krásné -
Hraběšice  
(B 3031200) 

CHLÚ – Krásné – 
Hraběšice 
  

SK 
  

netěženo – rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1b otvírku lze zahájit až po ukončení 
těžby ložiska Krásné a dále bod č. 1f) (EIA, SEA), 
podmínky využití je nutné skloubit se zájmy ochrany přírody, nutno vycházet 
z posloupnosti jednotlivých limitů a respektovat stanovené CHLÚ 

NRBK 91 

52 
  

Krásné  
(B 3049001) 

DP – Krásné (70990) 
CHLÚ – Krásné (4900100) 

SK těžba povrchová 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

CHKO, CHOPAV 
  

53 
  

Mladoňov  
(B 3031300) 
  

DP – Mladoňov (70603) 
CHLÚ – Mladoňov  
(č. 03130000) 

SK 
  

těžba ukončena – plán zajištění, rezerva  místního významu 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu, 
stanoveného DP, nutno vycházet z posloupnosti jednotlivých limitů, respektovat 
stanovený DP a CHLÚ  

  
CHKO, CHOPAV 

54 
  

Oskava  
(B 3231200) 

CHLÚ – Oskava 
(23120000) 
  

PL, 
SK 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a nutno stanovit podmínky využití 
ložiska, vzhledem ke stávajícím střetům s ochranou přírody a dále bod č. 1f) (EIA, SEA), 
respektovat CHLÚ, 3d) surovina nesplňuje v současné době technologicko - ekonomické 
parametry využití 

kvalita suroviny 
CHKO, CHOPAV, RK 

55 
  

Břevenec  
(B 3252700) 

  
  

SP, 
ZR 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a  podmínky využití je nutné skloubit se 
zájmy ochrany přírody 

  
PP, ÚSES 

56 
  

Dolní Libina  
(B 3085700) 

DP - Dolní Libina (70598) 
CHLÚ – Dolní Libina  
č.  08570000 

SK 
  

těžba povrchová 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 
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57 Výhradní 
ložisko  
Leština  
č. 3207300 
 

CHLÚ - Leština  
č. 20730000 

VV, 
VO 

objekt netěžený – neuvažováno s těžbou  
na většině plochy CHLÚ se nachází lesní porost a MZCHÚ  - přírodní  rezervace „Pod 
Trlinou“, prostor údolní nivy řeky Moravy v blízkosti lož. Leština je součástí chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“, 
objekt nelze v současnosti  využít  vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících 
z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální využití objektu 
(bod č. 3a,b) 

objekt navrhnout 
k přehodnocení s návrhem 
zásob do kategorie zásob 
vázaných, CHLÚ zachovat 

58 
  

Vitošov  
(B 3063800) 

DP – Lesnice - Vitošov 
(60104) 
CHLÚ – Lesnice - Vitošov 

VO,V
V 

těžba povrchová 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

 

59 
  

Hrabová  
(B 3207200) 

CHLÚ – Hrabová 
(20720000) 
  

VO 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
respektovat CHLÚ 

nekvalitní surovina 
  

60 Výhradní 
ložisko 
Zvole  
(B 3062500) 

CHLÚ - Zvole nebylo 
doposud schváleno 

SP netěžený objekt – rezerva 
střety s východně situovaným ÚSES – NRBK,  severní část ÚSES - RBC, objekt leží 
v Natuře 2000 – ptačí oblast, v CHOPAVu, malá západní část bloku v I. bonitní třídě 
ZPF, nutnost řešení dopravního napojení přes železnici, popř. pásovými dopravníky přes 
železnici mimo intravilán obcí, přes objekt vedou zásobovací  vodovodní řady, 
zásady ochrany  a využití objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní revitalizační studie, která prověří reálné možnosti rozsahu 
využití  a ochrany objektu při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot 
v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  ( body č. 1a, 1b, 1c, 1e, 1f)  

nutnost schválit CHLÚ Zvole 
podle novely § 136, odst. 6 zák. 
č. 500/2004 Sb. a podle § 15 a 
17 zákona č. 44/1988 Sb., ve 
znění pozdějších novel a podle   
článku č. 7 Ústavy ČR č. 1/1993  
 

61 Zábřeh - Račice 
(B 3087100) 

DP – Zábřeh na Moravě -
Račice (70883) 
CHLÚ – Zábřeh na Moravě 
– Račice 

SK těžba povrchová 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu, 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

PHO II, přírodní park 

62 Výhradní 
ložisko Dubicko 
- Háj  
(B 3016301), 
v hloubkovém 
pokračování 
(pod 30 metry) 
se nachází 
prog. zdroj SP   
Dubicko – Háj  
č. 9357100 

CHLÚ - Dubicko 
č. 01630100 

SP netěžený objekt – rezerva 
objekt leží ve značně exponovaném území  z hlediska vodohospodářského - ochranná 
pásma vrtů, státní pozorovací sítě podzemních vod, vodní zdroje prameniště 
Bohuslavice, dopravního řešení a vysoká koncentrace významných krajinných prvků 
(ÚSES – NRBK 89, VKP, CHOPAV, potok, ZPF II. bonitní  třídy, meliorace, západní 
okraj lemuje Natura 2000), v sev. části VTL plynovod, v JV  části území je ve střetu se 
zasahujícím poldrem, zásady využití objektu budou upřesněny v aktualizaci ZÚR OK na 
základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu při 
zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  ( b. č. 1a, 1b, 1c,1d,  1e, 1f)  

objekt leží  v místě rozšíření 
CHKO, 
zásoby v solitérních blocích 
z větší  části  ložiska – zejména 
v severní  a  sz. části  převést 
do vázaných, CHLÚ navazující 
k obci Bohuslavice zredukovat 
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63 Výhradní 
ložisko 
Mohelnice 3 -
Třeština  
(B 3201000), 
v hloubkovém 
pokračování 
(pod 30 metry) 
se nachází 
prog. zdroj AB   
Mohelnice 3 – 
Třeština  
č. 9322500 

 
DP - Mohelnice I. č. (71007) 
 
CHLÚ - Třeština  
č. (20100000) 

SP, 
AB, 
SU 

těžený objekt – z vody, platnost POPD do roku 2030 
v části plochy ložiska dochází k zásadním neřešitelným střetům, především    
s chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb., § 3, písm. b a § 4, odst. 
2, střety s ÚSES -  NRBK 89, RBC 428, CHOPAV, v těsné blízkosti CHKO,  oblast 
s významně vysokou ekologickou stabilitou, leží v Natuře 2000, část objektu ve II. 
bonitní třídě ochrany ZPF, východní část objektu zasahuje do intravilánu obce Třeština 
(500 m), objekt  leží v Mohelnickém poldru,  
zásoby v ekologicky nejcennějších partiích (meandr Moravy) převést do kategorie  
vázaných, CHLÚ zachovat, zbývající zásoby urychleně  dotěžit  a následný odpis 
zbytkových  zásob a následnou rekultivaci na ploše 31,2 ha podle platného generelu 
rekultivací na období do roku 2035 (č. j. 5773/96-511-08) 
objekt  využít pouze  v rozsahu DP – objekt je s podmíněně řešitelnými střety 
zájmů (bod č. 2), zbývající část objektu  využít částečně nebo podmínečně za 
splnění vybraných technicko a environmentálních podmínek   
(body č. 1a, 1c,1d,1e, 1f) 

zásady dalšího využití a 
ochrany objektu budou 
upřesněny v aktualizaci zásad 
územního rozvoje na základě 
územní studie, která prověří 
reálné možnosti rozsahu využití 
objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot 
v území 

64 Výhradní 
ložisko 
Mohelnice 2  
(B 3007600) 

DP- Mohelnice (70828) SP objekt těžený – těžba přerušena – vázanost zásob, platnost POPD do roku 2020 
s nízkými zásobami na cca 3 - 5 let 
střety s ÚSES- NRBC, CHKO II. a IV. zóna, Natura 2000,  jižní část objektu – PR 
Moravičanské jezero, oblast s významnou ekologickou stabilitou, CHOPAV, 
v jihozápadní části střet  s vodním zdrojem a vodní cestou, včetně nutné přeložky 
silnice, 
urychlené  dotěžení zásob a následný odpis zbytkových  zásob a následnou rekultivaci 
na ploše 111,2 ha podle platného generelu rekultivací na období do roku 2025 (č. j. 
4986/96-511-08), 
objekt  využít v plném rozsahu DP (bod č. 2), zbývající část objektu  využít 
částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek (body č. 1a, 1c, 1d, 1e, 1f) 

zásady dalšího využití a 
ochrany objektu budou 
upřesněny v aktualizaci zásad 
územního rozvoje na základě 
územní studie, která prověří 
reálné možnosti rozsahu využití 
objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot 
v území 

65 Výhradní 
ložisko 
Mohelnice -
Moravičany  
(B 3007800) 

DP - Moravičany  
č. 70285 

SP objekt netěžený od roku 1996 – těžba ukončena, platnost POPD do roku 2010 
střety s ÚSES - NRBC, Natura 2000, CHKO II. a III. zóna,  MCHÚ – PR Moravičanské 
jezero, oblast s významnou ekologickou stabilitou,  CHOPAV, v jižní části  zdroj PHO I. 
stupně s vrtem ČHMÚ, jižní část  objektu ve II. bonitní třídě ochrany ZPF a zároveň jižní 
část objektu zasahuje do intravilánu obce Moravičany (500 m), 
využití zásob  v jižní části objektu nelze využít vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících 
z předpisů o ochraně životního prostředí, ochrany intravilánu obce  znemožňujících 
racionální využití objektu, 
objekt  využít v plném rozsahu DP (bod č. 2), zbývající část objektu  využít 
částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek (body č. 1a, 1c, 1d, 1e, 1f)  

většina zásob jsou zásoby 
vázané, bez dlouhodobého 
využití, evidované zásoby 
zejména přiléhající k intravilánu 
obce Moravičany přehodnotit 
s návrhem na převod do 
kategorie vázaných zásob  
(podle novely  zákona č. 
44/1988 Sb.)  
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66 Výhradní 
ložisko  
Slovinec   
č. 3222500 

CHLÚ - Slovinec  
č. 22250000 
 

VO, 
CK 

objekt netěžený – rezerva 
objekt se nachází na území přírodního parku Sovinecko, který byl zřízen vyhláškou OkÚ 
Bruntál č. 8/94 a východně prochází jím nadregionální biokoridor ÚSES – NRBK, 
západně VTL plynovod, 
kolize CHLÚ se silnicí, stav vozovek je nepřijatelný – dopravní dostupnost je špatná – 
zátěž nepřijatelná, 
zásady využití a ochrany objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek ( body č. 1a, 1c, 1d, 1e, 1f) 

 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 

Výhradní 
ložisko 
Chabičov -
Kosov  
č. 3240000 

CHLÚ - nestanoveno SK objekt netěžený – rezerva 
objekt je v kolizi s přírodním parkem, dále s ÚSES - RBC a severně také NRBK, dále  
s plánovaným poldrem, území pokrývá LPF,  
dopravní dostupnost je špatná,  
zásady využití a ochrany objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze v současnosti  využít  vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících 
z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální využití objektu 
(bod č. 3a,b) 

zásoby jsou převedené do  kat. 
nebilančních, přesto  
doporučujeme jejich zákonnou 
ochranu dle § 17 zák. č. 
44/1988 Sb., o stanovení CHLÚ 

68 
 
 
 

Výhradní 
ložisko Horní 
Žleb -  
Chabičov  
č. 3031700  

DP - Chabičov  
č. 70742 

SK, 
DK 

objekt těžený  
objekt, resp. DP  je v kolizi  s plánovaným poldrem, východní hranici tvoří  ÚSES - 
NRBK, severní část je poddolovaná,  dopravní dostupnost je špatná, 
objekt komplexně využít v rámci DP (bod č. 2) 

postupně řešit technický stav 
dopravní dostupnosti 

 
69 
 
 

Výhradní 
ložisko  
Domašov nad 
Bystřicí  
č. 3086900 

DP - Domašov nad Bystřicí  
č. 70106 

SK objekt netěžený – plán zatištění  s nevyřešenými střety   
střet s přírodním parkem, východní hranici tvoří ÚSES - RBK a Natura 2000 – ptačí 
oblast, severovýchodní hranici tvoří MZCHÚ, jižní část objekt je poddolovaná,  dopravní 
řešení pouze po železnici, 
zásady odpisu zásob a popř. další  ochrany  objektu budou upřesněny v aktualizaci 
zásad územního rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti 
rozsahu ochrany či zrušení objektu při zohlednění ochrany kulturních a přírodních 
hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko -
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1h)  

 
objekt v zajištění avšak  nelze  
prozatím využívat  z důvodů 
nevyřešení střetů zájmů 
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69 
 
 

Výhradní 
ložisko  
Domašov nad 
Bystřicí  
č. 3032000 

DP Domašov nad Bystřicí I. 
č. 70596 

KA-EX Objekt netěžený – těžba zastavená 
Střet s přírodním parkem, východní hranici tvoří ÚSES - RBK a Natura 2000 – Ptačí 
oblast, severovýchodní hranici tvoří MZCHÚ, jižní část objekt je poddolovaná,  dopravní 
řešení pouze po železnici 
- zásady využití a ochrany  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území 
Objekt lze využít pouze hlubinnou metodou, popř. dočasnou malotěžbou 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko -
environmentálních podmínek (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)  

Objekt lze využít částečně nebo 
podmínečně v rámci DP,  nutno 
stanovit zásady pro částečné 
využití – např. objekt lze využít 
pro těžbu pouze v rozsahu 
plochy, do které nezasahuje  
chráněná část přírody, která 
není chráněná zákonem o 
ochraně přírody.  

70 Výhradní 
ložisko 
Bělkovice  
č. 3031900 
 
 
 

DP Jívová  
č. 70917 

SK Objekt je těžený  
Střety s dopravním zatížením komunikac , s LPF, východně probíhá hranice s ÚSES -
RBC 186, blízkost zástavby obce Bělkovice, zvýšené synergické vlivy vlivem  těžby,  
komunikace v technicky nevyhovujícím  stavu, 
- zásady využití a ochrany  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území 
Další využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA . Zásoby objektu 
komplexně využít v rámci DP 
objekt využít v plném rozsahu stanoveného územního rozhodnutí, resp.  DP (bod 
č. 2), další rozšíření řešit za podmínky ukončení a zahlazení předchozí těžby 
s postupným  plněním rekultivačních a sanačních prací (body č.1a, 1b, 1c, 1e, 1f)  

Další rozvoj těžby ložiska 
podmínit  vybudováním 
přeložky komunikace III/44436 
mimo zastavěnou část obce,  
popř. komunikaci uvést do 
požadovaného technického 
stavu.  

70 Výhradní 
ložisko 
Jívová –
Bělkovice   
č. 3240100 
 
 
 
 

DP Jívová  
č. 70917 
 
 
CHLÚ Jívová I. 
č. 24010000 

SK, 
DK 

Objekt těžený  
Střety s LPF, východně probíhá hranice s ÚSES - RBC 186, blízkost zástavby obce 
Bělkovice, zvýšené synergické vlivy dané těžbou, krajinotvorně exponovaná oblast, 
dopravní zatížení komunikace v technicky nevyhovujícím  stavu, 
- zásady využití a ochrany objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území 
Další využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA. Zásoby objektu 
komplexně využít v rámci DP.  
objekt využít v plném rozsahu stanoveného územního rozhodnutí, resp.  DP (bod 
č. 2), další rozšíření řešit za podmínky ukončení a zahlazení předchozí těžby 
s postupným  plněním rekultivačních a sanačních prací (body č. 1a, 1b, 1c, 1e, 1f) ,  

Další rozvoj těžby  ložiska 
podmínit  vybudováním 
přeložky komunikace III/44436 
mimo zastavěnou část obce,  
popř. komunikaci uvést do 
požadovaného technického 
stavu 



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 176 (celkem 288) 
 

71 Výhradní 
ložisko 
Domašov u 
Šternberka  
č. 3031800 
 
 
 

CHLÚ - Domašov / 
č. 03180000 

SK objekt netěžený  
střety s LPF, jižně probíhá hranice s ÚSES - RBC 186, blízkost zástavby obce, zvýšené 
synergické vlivy plánovanou  těžbou, krajinotvorně exponovaná oblast, stávající 
komunikace v technicky nevyhovujícím stavu, 
zásady využití a ochrany objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1b, 1c, 1e, 1f)  

v případě těžby  ložiska 
podmínit  vybudováním 
přeložky komunikace III/44436 
mimo zastavěnou část obce,  
popř. komunikaci uvést do 
požadovaného technického 
stavu 

72 Výhradní 
ložisko 
Domašov u 
Šternberka 2  
č. 3215000 
 
 

CHLÚ není stanoveno SK objekt netěžený 
střety s LPF, jižně probíhá hranice s ÚSES - NRBK, východně RBC 186, blízkost 
zástavby obce, zvýšené synergické vlivy plánovanou  těžbou, krajinotvorně exponovaná 
oblast, stávající komunikace v technicky nevyhovujícím stavu, 
zásady využití a ochrany  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek (body č. 1b, 1c, 1e, 1f)  

nutno stanovit CHLÚ na celé 
pokrytí ložiska navazujícího na 
CHLÚ - Domašov č. 03180000, 
další rozvoj těžby ložiska 
podmínit  vybudováním 
přeložky komunikace III/44436 
mimo zastavěnou část obce,  
popř. komunikaci uvést do 
požadovaného technického 
stavu 

73 Výhradní 
ložisko 
Jívová -  
Dolany  
č. 3148500 
 
 
 

DP - Dolany  
č. 70586 

KA – 
UK 

objet netěžený – těžba zastavená  
střety s dopravním zatížením komunikace - komunikace v technicky nevyhovujícím  
stavu, s LPF, východní hranici tvoří přírodní park, objektem severně probíhá ÚSES - 
RBK 1516, území je poddolované, 
zásady dalšího využití a ochrany  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad 
územního rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu 
využití objektu při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze využít – surovina na objektu  nesplňuje v současné době 
technologicko - ekonomické parametry využití – podmínky využitelnosti suroviny 
(bod č. 3 d) 

veškeré zásoby na  objektu jsou 
převedeny do kat. nebilančních, 
tudíž neekonomicky těžitelných, 
ponechat nadále ochranu DP, 
popř. CHLÚ 
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74 Výhradní 
ložisko 
Hrubá Voda  
č. 3032100 

DP - Hrubá Voda  
č. 70426 
 
DP - Hrubá Voda I.  
č.71058 
 
CHLÚ - Hrubá Voda I. 
č. 03210000 

SK objekt těžený  
střety s automobilovým dopravním zatížením,  s ÚSES – RBK 1518, vliv synergických 
vlivů na obyvatelstvo,  značně exponovaná oblast  VKP a přírodního parku Údolí 
Bystřice vyhlášeného nařízením  č. 6/1995 OkÚ Olomouc, zástavba obce se nachází 
v blízkosti objektu,  
využití objektu s respektováním technického a technologického opatření ve fázi přípravy, 
realizace záměru a ve fázi ukončení záměru podle posouzení vlivů na životní prostředí 
EIA, včetně pravidelné  prevence – monitorování všech synergických jevů  z hlediska 
vlivů na ŽP způsobených provozem a těžbou, 
objekt využít v plném rozsahu stanovených  DP (bod č. 2), přičemž postupné 
pokračování řešit za dodržení  podmínek plnění sanačních a rekultivačních prací, 
další rozšiřování  za hranicí DP řešit dle zásady č. 3a - 3b. 

max. preferovat dopravu 
suroviny železniční vlečkou 

75 Výhradní 
ložisko 
Hrubá Voda  
č. 3234400 

DP - Hrubá Voda II.  
č. 71090 
 
CHLÚ - Hrubá Voda II.-
Nepřívaz  
č. 23440000 

UK- 
KA 

objekt netěžený  
střet s LPF, s přírodním parkem, s oblastí Natury 2000 – ptačí oblast a Natury 2000 - 
EVL, objekt je součástí vojenského prostoru Libavá, severní  hranici tvoří ÚSES - RBK 
1517, krajinotvorně exponovaná oblast, dopravní řešení pouze po železnici, 
zásady využití a ochrany objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích 
složek na ŽP (bod č. 3a-3b) 

Natura 2000 – EVL, 
využití objektu řešit v souladu  
se zákonem č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany ČR 

76 
 
 
 

Výhradní 
ložisko 
Velká Střelná   
č. 3234700 

CHLÚ - Velká Střelná I. 
č. 23470000 

SK – 
LK 

objekt netěžený  
střet s LPF,  s přírodním parkem, s oblastí Natury 2000 – ptačí oblast a Natury 2000 - 
EVL, objekt je součástí vojenského výcvikového prostoru Libavá, jižní hranici tvoří ÚSES 
- RBK 1517, vodovodní řad, zasahuje do PHO  2. stupně,  krajinotvorně exponovaná 
oblast, území je poddolované, dopravní řešení velmi obtížné,  
využití objektu  pouze hlubinným způsobem – obtížně využitelný objekt, 
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití lokality (bod č. 3a – 3b) 

návrh na přehodnocení zásob 
s převodem do kat. zásob 
vázaných  

77 
 
 
 

Výhradní 
ložisko  
Velká Střelná  
č. 3234701 

CHLÚ - Velká Střelná  
č. 234700100 

KA objekt netěžený  
střet s LPF,  s přírodním parkem, s oblastí Natury 2000 – ptačí oblast a Natury 2000-  
EVL, objekt je součástí vojenského výcvikového prostoru Libavá, krajinotvorně 
exponovaná oblast, dopravní řešení velmi obtížné, 
zásady využití a ochrany objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území,  
objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích 
složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné zájmy o dílčích 
složkách ŽP nad zájmem využití lokality (bod č. 3a – 3b) 

veškeré zásoby na  objektu jsou 
převedeny do kat. nebilančních, 
tudíž neekonomicky těžitelných 
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78 
 
 
 
 
 

Výhradní 
ložisko 
Nové Oldřůvky 
č. 3237900 

CHLÚ - Nové Oldřůvky   
č. 23790000 

KA objekt netěžený  
střet  s plánovanou vodní nádrží Spálov, s oblastí Natury 2000 – ptačí oblast , objekt je 
součástí vojenského výcvikového prostoru Libavá,  krajinotvorně exponovaná oblast, 
dopravní řešení velmi obtížné,  
zásady využití a ochrany objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze v současnosti využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití lokality (bod č. 3a – 3b) 

oblast Natury 2000 – ptačí 
oblast, 
využití objektu řešit v souladu 
se zákonem č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany ČR 

79 Výhradní 
ložisko  
Žerotín –  
Liboš   
č. 3216800 

CHLÚ - Žerotín - Liboš                                                                                             
č. 21680000 

SP objekt nevyužívaný – centrální blok zásob je plánován pro těžby z vody na max. 
ploše cca 45 ha  
v malé části plochy ložiska při sv okraji dochází ke střetu s chráněným zájmem ochrany 
přírody a krajiny (lokální biocentrum ÚSES – zák. č. 114/1992 Sb., § 2 – 4), střety 
s CHOPAV, západní částí prochází  síť melioračních kanálů, jižní a jihozápadní část  
objektu ve II. a III. bonitní třídě ochrany ZPF, severovýchodní  a východní část  objektu 
v I. bonitní třídě ochrany ZPF, jižní část objektu zasahuje do intravilánu obce Krnov a 
Liboš, severní malá  část do obce Žerotín, cca středem  objektu prochází vodní kanál a 
VN el. vedení 110 kV,  nutnost vyřešení dopravního obchvatu a tím eliminace dopravní 
zátěže, blízkost obce,  
zásady využití  budou stanoveny až na základě územní a revitalizační  studie s návrhem 
alternativy revitalizace a následného možného využití území po skončení těžby, existuje 
soulad využití objektu s dotčenými obcemi Liboš a Štěpánov u Olomouce – 
zahájena změna ÚP dotčených obcí, 
objekt lze využít částečně a podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  ( body č. 1a,  1c , 1 e, 1 f)   

zásoby  ve střední části   
ložiska  podél východního 
okraje objektu a zásoby 
přiléhající k obci Krnov, Liboš, 
Žerotín převést do zásob 
vázaných (podle novely  zákona 
č. 44/1988 Sb), 
nutnost vyřešit dopravní 
obchvat  - nutnost vyřešení 
dopravního napojení 

80 Výhradní 
ložisko 
Štěpánov – 
Březce   
č. 3008000 

CHLÚ - Štěpánov / 
č. 00800000 
 
DP - Březce  
č. 71131 
 

SP těžený objekt z vody s platností POPD do r. 2008 a s plánovaným rozšířením 25 ha 
v rámci CHLÚ 
střety zájmů s CHOPAV, ÚSES - LBK, blízkost Natury 2000 a CHKO III. zóny v západní 
části ložiska (západně od silnice č. 446 Olomouc – Pňovice), objektem prochází  
meliorační kanál, objekt lze využít pro těžbu pouze v rozsahu plochy ve východní části  
CHLÚ – východně od silnice č. 446, kde jsou střety zájmů se ZPF I. a II.  bonitní třídy, 
PHO  2. stupně  vodního zdroje a  blízkost vrtu ČHMÚ,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1 f)   
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80 Navazující 
nevýhradní  
ložisko Březce 
na ložisko  
č. 3008000 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt nevyužívaný – plánovaný do těžby v rámci rozšíření 16 ha za hranicí CHLÚ, 
využití objektu v celém rozsahu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí, střety 
zájmů se ZPF I. a II. a III. bonitní třídy a CHOPAV, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f)   

nutnost stanovení limitů pro 
vymezení územního rozhodnutí 
pro těžbu na základě územní 
studie a komplexní revitalizační  
studie stávající  a plánované  
těžby 

81 Výhradní 
ložisko 
Chomoutov  
č. 3148300 

CHLÚ - Chomoutov  
č. 14830001 
CHLÚ Chomoutov I.  
č. 14830002 

SP objekt netěžený – ukončená těžba z vody 
v roce 1998 odepsány zásoby a ložisko zrušeno, objekt součástí PR Chomoutovské 
jezero, II. zóny CHKO, Natura 2000, ÚSES, MCHÚ a PHO jímacích vrtů Moravská 
Huzová, 
objekt nelze využít – vytěžené zásoby a těžba byla ukončena (bod 3 c) 

návrh na zrušení CHLÚ 
Chomoutov a CHLÚ 
Chomoutov I 
 
 

82 Výhradní 
ložisko  
Unčovice - 
Náklo  
č. 3007900 

DP - Náklo  
č.70557 
 
CHLÚ - Náklo I. – část I.  
č. 00790001 
 
CHLÚ - Náklo I. –  
část II.  
č. 00790002 
 
CHLÚ - Náklo I. – část III.  
č. 00790003 
 

SP Objekt  těžený z vody – další plánované rozšíření  těžby směrem do k. ú. Mezice  o 
ploše cca 40  ha  v rámci CHLÚ, popř. západním směrem do nevýhradního ložiska  
Unčovice  - „Pískovna Unčovice“ o ploše cca 15 ha s projednanou dokumentací EIA, 
která ve svém kladném stanovisku  deklarovala podmínku využití lokality „Pískovna 
Unčovice“ za předpokladu ukončení těžby v DP Náklo - současné střety s CHOPAV,   
VKP,  blízkost obce Mezice a hranice  CHKO a Natury 2000, ÚSES,  severní část 
objektu pokrývá I. třídu ZPF, zbývající území pokrývá II. třída bonity ZPF, VN linka, jižní 
bloky objektu pokrývají meliorační kanály a zasahují  do OP ČHMÚ, v blízkosti se 
nacházejí archeologická naleziště a jímací vrty pro  vodní zdroje Březová a Mezice 
další rozšíření  objektu lze využít v plánovaném  rozsahu za podmínky ukončení a 
zahlazení předchozí těžby a  postupným  plněním rekultivačních a sanačních prací  
s ohledem na urbanistickou exponovanost,  
navrhnout alternativy revitalizace a následného možného využití území po skončení 
těžby formou revitalizační studie stávající  a plánované  těžby a zamezit tak dynamicky  
jednotvárným liniovým břehům a  přehodnotit tvarovou různorodost břehových linií 
včetně sanace větší části strmých svahů, zakládání širokých litorálních pásů a mělčin. 
využití  stávající vodní nádrže  pro sportovně rekreační využití s návrhem  ÚSES 
(biocentrum),  
objekt v rámci DP dotěžit (zásada č.  2), po skončení těžby formou revitalizační 
studie  část území zrekultivovat  a sanovat., nový objekt lze využít částečně nebo 
podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních podmínek  (bod 
č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e a 1f)  

zásoby v blízkosti obce Náklo 
přehodnotit  s výsledkem 
návrhu převodu do zásob 
vázaných, 
zásady využití a ochrany 
objektu budou stanoveny až na 
základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah ochrany 
a využití objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí 
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83 Výhradní 
ložisko 
Chořelice – 
Rozvadovice  
č. 3062600 

CHLÚ Chořelice – 
Rozvadovice   
č. 06260000 

SP netěžený objekt - rezerva 
současné střety s CHOPAV, blízkost hranice CHKO, ÚSES,  území pokrývá I. třída 
bonity ZPF, vodovodní přívodní řad, odvodňovací kanál, VN el. vedení a  západní část 
bloků křižuje VTL plynovod, 
objekt lze využít pro těžbu pouze v malém  rozsahu plochy, surovinová rezerva pro další 
využití pouze na únosné  ploše cca 20 - 30 ha, 
zásady využití a ochrany objektu budou stanoveny až na základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah ochrany a využití objektu  při akceptaci zákonných složek ochrany 
životního prostředí 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (bod č. 1a – 1b, 1c – 1f)  

zásoby přiléhající k obci 
Chořelice – Litovel přehodnotit 
s návrhem do kat. vázaných  
zásob, rozsah CHLÚ ponechat 
 
 
 
 
 

84 Výhradní 
ložisko  
Nasobůrky 
č. 3133100 

DP - Haňovice II.  
(č. 71150) 
CHLÚ - Nasobůrky  
(č. 13100003)  
CHLÚ - Haňovice I.  
(č. 13100002)  
CHLÚ - Haňovice II.  
(č. 13100001) 

CS netěžený  objekt – přerušená těžba 
objekt se nachází v CHOPAVu, celé území pokrývá I. třídu bonity ZPF, výskyt 
archeologických nalezišť dle zákona č.20/1987SB., ve znění pozdějších novel 
 
objekt lze využít v plném rozsahu DP za podmínky ukončení a zahlazení předchozí 
těžby s postupným  plněním rekultivačních a sanačních prací (bod 2) 

těžbou dotčené území zahladit 
zpětně do ZPF 

85 Výhradní  
ložiskoHaňovice
– Nová Ves u 
Litovle  
č. 3031600 

DP Nová Ves u Litovle  
č. 70865 

SK objekt těžený  
střety jsou vyřešené, jižně se nachází ÚSES - RBC, severní a východní hranici lemuje 
ÚSES – NRBK, území pokrývá LPF, 
objekt lze využít  v celém  rozsahu zásob v rámci DP, 
objekt lze využít v plném rozsahu  DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů  
(bod č. 2) 

 

86 Výhradní 
ložisko  
Mladeč – Třesín 
č. 3148802 
 

CHLÚ Mladeč - Třesín  
č. 14880200 

VV, 
VO 

objekt netěžený – objekt nelze využít 
objekt je situován uvnitř CHKO v I. a II. zóně, současně leží ve zvláště chráněném 
území – NPP Třesín a PP Třesín, Natura 2000, objekt je součástí QMladečského krasu,  
riziko ovlivnění vodního zdroje Litovel – Čerlinka,významné archeologické  naleziště. 
z uvedených důvodů (neřešitelný střet s jinými chráněnými zájmy) byly prozkoumané a 
vyhledané zásoby vysokoprocentních a cementářských vápenců přehodnoceny v roce 
1998 a převedeny do zásob vázaných a posléze odepsány v roce 2004 do kat. 
nebilančních,  
objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích 
složek na ŽP (bod č. 3a – 3b) 

přehodnocením zásob došlo  
k odpisu zásob  převedením do 
kat.nebilančních s CHLÚ, tento 
stav se doporučuje zachovat 
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87 Výhradní 
ložisko  
Měrotín - Skalka 
č. 3066200 
 

DP - Měrotín   
č. 60289 
 
CHLÚ - Měrotín  
č. 06620000 

VV objekt těžený – s návrhem na zahloubení těžby o 1 etáž s bází těžby +255 m n. m 
s platností POPD do r. 2030, 
V sev. části plochy objektu (za hranicí  DP) dochází ke střetům, především    
s chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny (blízkost II. zóny CHKO a NPP Třesín, 
objekt je součástí QMladečského krasu – riziko narušení jeskynního systému vlivem 
otřesů z trhacích prací, zhoršení podmínek pro speleoterapii a zimování chráněných 
druhů fauny, ovlivnění vodního zdroje Litovel – Čerlinka – změna režimu podzemních 
vod. 
Varianta zahloubení těžby na bázi +255 m n. m. se v současné době projednávaná 
v rámci řízení EIA, potenciálním rizikem pro zahloubení těžby o jednu etáž na úroveň 
+255 m n. m. je změna režimu podzemních vod v důsledku rozvolnění skalního masivu 
trhacími pracemi (ohrožení vodního zdroje Čerlinka), narušení jeskynního systému 
vlivem otřesů z trhacích prací, zhoršení podmínek pro speleoterapii a zimování 
chráněných druhů fauny (letouni), možnost kontaminace podzemních vod závadnými 
látkami z těžební činnosti (dusíkatá rezidua ze zbytků trhavin, ropné látky) a vliv těžební 
činnosti na okolní flóru, faunu a ekosystém, v rámci rekultivace doporučujeme: 
ponechat vytěžený prostor hlavně přirozené sukcesi, omezit zásah na bezpečnostní 
úpravy těžebních stěn a likvidaci nevhodných druhů náletových dřevin, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP bez doporučení zahloubení na úroveň +255 
m. n. m. – objekt je s podmíněně řešitelnými  střety zájmů (bod č. 2) 

zásoby  v severní části ložiska  
- mimo stanovený DP  
navrhnout  k převodu do zásob 
vázaných, trvat na změně 
POPD - Generelu rekultivace a 
zamezit zavážení těžebny se 
zpětným návratem do ZPF, 
nezbytnost monitorovat vliv 
těžby na vodní zdroj Litovel -
Čerlinka, zamezit dalšímu 
plošnému rozšiřování za  
hranicí DP 

88 
  

Loštice 2  
(B 3048901) 
  

CHLÚ – Loštice  
(3040000) 
  

SK 
  

netěženo – rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1b, 1c, 1f, otvírku lze zahájit až po 
ukončení těžby ložiska Loštice - Kozí vrch 
respektovat CHLÚ 

CHÚ vymezeno pouze 
orientačně (průplav, ÚSES – 
NRBK, poldr)  

89 
  

Loštice - Kozí 
vrch  
(B 3030400) 
  

DP – Kozí vrch u Loštic 
(70499)  
CHLÚ – Loštice  
(3040000) 

SK těžba povrchová 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2 a  objekt lze využít v plném rozsahu 
střety a podmínky využití stanoveny v POPD, respektovat CHLÚ 

vymezeno pouze orientačně 
(NRBK 93, poldr). 

90b Výhradní 
ložisko 
Hvozdečko –
Holý Vrch   
č. B 3180100 

CHLÚ - Hvozdečko  
č. 18010000 

VA, 
VV 

netěžený objekt – plánovaný do těžby pouze jeden blok o max. ploše 8,3 ha 
střety s VKP, dopady na krajinný ráz a na výrazný geomorfologický bod v krajině, vliv  na 
krasovou javořičsko – litovelskou zvodeň, vliv na exo - endokrasové jevy objektu,  
objekt lze využít pro těžbu pouze v rozsahu plochy, do které nezasahuje  chráněná 
cenná část přírody (fauna a flóra), nutnost dodržení limitu max. úrovně zahloubení  na 
kótu  430 m n. m. s návrhem do průzkumu mocnosti vadózní vody,  
nutnost vyřešení umístění výrobní technologie a nakládky v prostoru těžebny, 
nutnost vyřešení dopravního napojení s rozložením expedice výrobků, 
využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA,  
stanovit zásady pro částečné využití objektu, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  ( (body č. 1a, 1c,  1f) 

zásady využití objektu budou 
stanoveny až na základě 
výsledků EIA a územní studie, 
která upřesní reálný rozsah 
využití objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí  
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90a Výhradní 
ložisko Kovářov 
u Bouzova – 
Rachava 
č. 3180101 
 
 

CHLÚ - Kovářov u Bouzova   
č. 18010100 

VA, 
VV 

objekt netěžený – rezerva 
střety s LPF, VKP – dopady na krajinný ráz a krajinou kulisu Bouzovska, vliv  na 
krasovou javořičsko – litovelskou zvodeň, vliv na exo - endokrasové jevy objektu, objekt 
navazuje na ÚSES – NRBK,  
na objektu se nachází  chráněná cenná část přírody (fauna a flóra),   
nutno stanovit zásady pro budoucí částečné využití  a ochranu objektu, které  budou 
upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti rozsahu ochrany a využití objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze využít – objekt komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a 
dílčích složek na ŽP (bod č. 3a - 3b) 

objekt nelze využít v plném 
rozsahu vzhledem ke kumulaci 
limitů vyplývajících z předpisů o 
ochraně životního prostředí 
znemožňujících racionální 
využití celého objektu 

91 Výhradní 
ložisko 
Javoříčko  
č. 3064000 
 
 

CHLÚ - Střemeníčko  
č. 06400000 

VA, 
VV 

objekt netěžený – rezerva 
střety s VKP – dopady na krajinný ráz, CHLÚ leží v těsné blízkosti MCHÚ – PR  - 
krasové jeskyně Javoříčko, dále ÚSES – RBC , objekt pokrývá Natura 2000, blízkost 
jímacích studní, vliv  na krasovou javořičsko – litovelskou zvodeň, vliv  na exo-
endokrasové jevy objektu, 
nutno stanovit zásady pro budoucí částečné využití a ochranu objektu, které  budou 
upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti rozsahu ochrany a využití objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze využít  komplexně – zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích 
složek na ŽP (bod č. 3a – 3b) 

objekt nelze využít v plném 
rozsahu vzhledem ke kumulaci 
limitů vyplývajících z předpisů o 
ochraně životního prostředí 
znemožňujících racionální 
využití celého objektu 

92 Výhradní 
ložisko 
Kadeřín  
č. 3063900 

CHLÚ - Kadeřín  
č. 06390000 

VO objekt  netěžený – rezerva 
objekt leží v blízkosti PR – krasové jeskyně Javoříčko a v blízkosti MCHÚ Špraněk, dále 
ÚSES – RBC v jihovýchodní části, dále objekt pokrývá Natura 2000, MZCHÚ, blízkost 
PHO II. stupně,  střety s VKP, dopady na krajinný ráz, blízkost jímacích studní, vliv na 
krasovou javořičsko – litovelskou zvodeň, vliv  na exo - endokrasové jevy objektu, 
objekt nelze využít v plném rozsahu vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících 
z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální využití celého 
objektu, 
objekt  nelze využít ani v případě hlubinné těžby, objekt nelze využít komplexně - 
zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích složek na ŽP (bod č. 3a – 3b) 

zásoby  objektu přehodnotit 
s převodem do  zásob 
vázaných 
 
 
 
 
 
 
 

93 Výhradní 
ložisko 
Dětkovice  
č. 3093000 

CHLÚ - Ludmírov  
č. 09300000 

KS objekt netěžený – rezerva 
křemenná surovina pro speciální skla.  
střety s ÚSES, v jižní části hraničí s PHO 1. stupně, střety s VKP, dopady na krajinný ráz 
přírodní park, blízkost jímacích studní, území je poddolované, 
v případě využití je nutno vyřešit dopravní napojení mimo dotčené  obce, 
objekt nelze využít v plném rozsahu vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících 
z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální využití celého 
objektu (bod č. 3a) 
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94 Výhradní 
ložisko 
Ludmírov  
č. 3064100 

CHLÚ - Ludmírov  
č. 06410000 

VA, 
VV 

objekt netěžený – rezerva 
objekt  se nachází v PP QKladecko, leží v oblasti s vypočtenými zásobami podzemních 
vod a v ochranném pásmu PHO II. stupně vodního zdroje, vliv na režim podzemních 
vod,  v prostoru CHLÚ je evidováno MCHÚ Průchodnice, dále ÚSES – RBK, střety 
s VKP, dopady na krajinný ráz , vliv  na krasovou javořičsko – litovelskou zvodeň, vliv  
na exo - endokrasové jevy objektu, území je poddolované, 
nutno stanovit zásady pro budoucí částečné využití  a ochranu objektu, které  budou 
upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti rozsahu ochrany a využití objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze využít ani v plném rozsahu   (bod č. 3 a,b) – trvalé přítoky  
podzemních vod, jen vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících z předpisů o 
ochraně životního prostředí znemožňujících racionální využití celého objektu 

velkou část zásob  objektu byla 
přehodnocena s převodem 
volných zásob do  zásob 
nulových, tj. zásoby byly  
odepsány vynětím z evidence 
zásob výhradních ložisek ČR , 
objekt nelze využít 
komplexně – zásadně dotčen 
limity ochrany přírody a 
dílčích složek na ŽP (bod č. 
3a – 3b) 
 

95 Výhradní 
ložisko Ponikev 
– Vojtěchov  
č. 3232700 

CHLÚ - Ponikev I.  
č.  23270000 

VO,C
K 

objekt netěžený – rezerva 
objekt leží v blízkosti PP – krasové jeskyně a v MCHÚ, dále ÚSES – RBK, objekt je na 
území  ochranných pásem PHO II. stupně -  blízkost jímacích studní, střety s VKP, 
dopady na krajinný ráz – na přírodní park, vliv  na krasovou javořičsko - litovelskou 
zvodeň, vliv  na exo - endokrasové jevy objektu, území je poddolované, 
nutno stanovit zásady pro budoucí částečné využití a ochranu objektu, které  budou 
upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti rozsahu ochrany a využití objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích 
složek na ŽP (bod č. 3a – 3b) 

část zásob doporučit převést do 
kat. vázaných, objekt nelze 
využít v plném rozsahu 
vzhledem ke kumulaci limitů 
vyplývajících z předpisů o 
ochraně životního prostředí 
znemožňujících racionální 
využití celého objektu 

96 Výhradní 
ložisko 
Jaroměřice –
Chornice -
Šubířov  
č. 3030900 

DP - Jaroměřice  
č. 70951 
 
DP - Chornice  
č. 70086 
 
CHLÚ - Jaroměřice I  
č. 03090000 

SK objekt těžený stěnovým - etážovým  lomem  
střety s ÚSES – RBK, s VKP – dopady na krajinný ráz – na přírodní park , blízkost 
jímacích studní a zástavba obcí – dopravní zatížení,  
objekt a zásoby  využít v rámci s plošně stanovených DP s možností se zahloubením po 
limitní bázi hladiny spodní vody,  
pokračování využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA, 
objekt lze využít v plném rozsahu  DP – objekt s podmíněně řešitelnými střety  
(bod č. 2)  

omezit  další pokračování 
využití objektu za hranicemi 
platných  DP, v případě 
rozšíření za hranicí DP pak  
bude platit - zásada č. 1a – 1f 
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97 Výhradní 
ložisko 
Přemyslovice  
č. 3232200 

CHLÚ - Přemyslovice  
č. 23220000 

SK objekt netěžený – plánovaná příprava do těžby na celé jeho ploše 40 ha. 
zásadní střet s dopravním řešením přes dotčené obce, řešením po železnici jihozápadně 
od objektu, objekt  celý v PUPFL, v blízkosti chatová osada, ochranné pásmo vodního 
zdroje 2b. Smržice a ÚSES – LBC a NRBK, 
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c, 1d, 1e, 1f) 

využití znamená pouze lokální 
zásah (mimo zastavěné území) 
do terénu krajiny a zároveň 
nezpůsobí  tak výrazné 
pohledové narušení 
dominantního prvku krajinného 
rázu 

98 Výhradní 
ložisko 
Čelechovice na 
Hané  
č. 3148400 

CHLÚ - QČelechovice na 
Hané  
č. 14840000 
Vznik po DP č. 70620, který 
byl zrušen 2. 4. 1998 

DL objekt netěžený – těžba ukončena 
částečně ve II. a I. bonitní třídě ZPF, celý objekt v MZCHÚ – PR, ÚSES - RBC, 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Slatinice, blízkost PR Čechy pod Kosířem, dopravní zátěž přes dotčené obce 
objekt nelze využít komplexně -  těžba byla ukončena  a z důvodů převažujících 
střetů  zájmů (bod č. 3a – 3d) 

veškeré zbytkové zásoby byly 
převedeny do kat. zásob 
vázaných 
 

99 Výhradní  
ložisko Olšany –
Lutín 
č. 3097400 

CHLÚ - Hněvotín  
č. 09740000  

SP netěžený objekt  – plánovaná těžba v k.ú. Olšany u Prostějova na celkové ploše  
51,85 ha 
střety zájmů s vodohospodářským využitím území (vysoká hladina spodní vody), 
dopravní zatížení přes obce Olšany a Lutín, dále s CHOPAV a PHO 2. stupně,  
zásoby přiléhající k obcím Lutín a Olšany  převézt do vázaných, přehodnotit rozsah 
CHLÚ, přehodnotit rozsah OP II. stupně vodního zdroje, detailní vymezení plochy pro 
těžbu stanovit na základě dokumentace EIA, posouzení nezbytnosti otvírky dalšího 
ložiska štěrkopísku na základě územní a dopravní  studie, 
nutnost stanovení limitů pro vymezení počtu těžeben a dobývacího prostoru na základě 
územní studie a studie limitů těžby a krajinné  únosnosti, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko -
vodohospodářských a environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1d, 1c, 1e, 1f)   

zásady využití objektu  budou 
stanoveny až na základě 
územní a revitalizační  studie, 
která upřesní reálný rozsah 
využití objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí, nutnost 
vyřešení dopravního řešení 
expedice suroviny, zejména 
obchvatu obce Olšany u 
Prostějova a Lutín 
 

100 Výhradní 
ložisko 
Hněvotín  
č. 3191000 

CHLÚ - Hněvotín 1. 
č. 19100000 

VA, 
VO, 
DL 

objekt netěžený – rezerva 
severní okraj v I. bonitní třídě ZPF, střet s MZCHÚ a CHOPAV, dále PHO 2. stupně, 
východní omezení VTL plynovod,  ochranné pásmo letiště, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek (body č. 1a, 1c, 1d, 1e, 1f)  

objekt zaujímá dostatek 
bilančních volných zásob 

101 Výhradní 
ložisko 
Bystročice 
č. 3190900 

CHLÚ - Bystročice  
č. 19090000 

VA, 
VO, 
DL 

objekt netěžený – rezerva 
celý objekt  v I. bonitní třídě ZPF, střet s CHOPAV, dále na hranici PHO 2. stupně, 
středem prochází VN el. napětí 400kV,  východně prochází  VTL plynovod,   
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek (body č. 1a, 1c, 1d, 1e, 1f),  

objekt zaujímá dostatek 
bilančních volných zásob  
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102 Výhradní 
ložisko 
Olomouc - Nová 
Ulice / 
č. 3132100 

DP - Olomouc - Nová ulice /  
č. 70724 

CS objekt těžený 
střety I. bonitní třída ZPF, v CHOPAVu,  těsná blízkost intravilánu města Olomouc, 
objekt lze využít v plném rozsahu  DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2) 

vytěžený prostor využít pro 
případné zavážení inertním 
odpadem, popř. výkopky zemin 
a kamení   

103 Výhradní 
ložisko 
Štětovice  
č. 3008200 

CHLÚ - Štětovice   
č. 00820000 

SP netěžený objekt – plánované využití po roce 2010  
objekt je částečně dotčen limity ochrany přírody - střet s ÚSES – NRBC a CHOPAV, 
řešit vhodně zvoleným cílovým stavem lokality po vytěžení, 
vzhledem k minimálním střetům zájmů (zejména dopravní střety) možné využití objektu 
do budoucna  tak, aby došlo k posílení jeho funkčnosti a ke zvýšení biodiverzity oblasti, 
objekt lze využít pro těžbu pouze v menším plošném rozsahu do cca 40 ha z důvodu 
kvality suroviny a mezní únosností zatížení území, nutnost vyřešení dopravní expedice 
suroviny, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)  

stanovit zásady pro částečné 
využití  objektu s upřesněním 
rozsahu těžitelných bloků  a 
s návrhem převodu zbývajících 
nevyužitelných  zásob v JV 
části bloku do kat. vázaných  
 
 

104 Výhradní 
ložisko  
Držovice  
č. 3051900 

DP - Držovice  
č. 70343 
 

CS objekt těžený – zastavená těžba 
blízkost obce, objekt protíná  projektovaná silnice,  ochranné pásmo PHO 2 stupně, 
ÚSES - RBC, VTL plynovod, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů  
(bod č. 2) 

další rozšiřování  těžby zamezit 
a zásoby navrhnout k odpisu a 
vynětí z evidence 

105 Výhradní 
ložisko 
Vrahovice  
č. 3132400 

Bez právní ochrany CHLÚ CS objekt netěžený – 2 bloky zásob 
celý objekt v I. a ve II. třídě bonity ZPF, západní omezení ÚSES - RBC, východní část 
protíná PHO 2.stupně  a vodovodní řad, blízkost zástavby, vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území zpětně do ZPF, 
Objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c - 1g) 

není stanoveno CHLÚ, 
doporučit návrh na  schválení 
zákonné ochrany CHLÚ  
 

106 Výhradní 
ložisko 
Prostějov  
č. 3132300 

DP - Prostějov  
č. 70344 

CS objekt netěžený – uzavírané ložisko v rámci DP, 
celý objekt v I. třídě bonity ZPF, zástavba města, dopravní řešení obchvatu silnice  
I. třídy,  
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů  
(bod č. 2) 

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

107 Výhradní 
ložisko 
Křenůvky  
č. 3230200 

CHLÚ - Březina 
č. 023020000 

SK objekt netěžený – rezerva 
dopravní střety po komunikacích  III. třídy, severně cca 1 km se nachází PHO 2.stupně, 
ÚSES – NRBK a RBC, dopravní střety mohou být přes komunikace III. třídy, na území 
zasahuje vojenský prostor,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f) 

nutnost vytvoření dopravního 
napojení -  obchvat obce 
Křenůvky 
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108 Výhradní 
ložisko 
Klenovice na 
Hané  
č. 3132500 

DP - Klenovice na Hané  
č. 70327 
 

CS objekt netěžený – ukončená těžba v rámci DP 
střety s I. třídou bonity ZPF, blízkost obce – zásoby přiléhající k obci ponechat jako 
vázané, vyřešit dopravní napojení, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů  
(bod č. 2) 
 

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

109 Výhradní 
ložisko Grygov 
–Tážaly  
č. 3045200 

DP - Grygov 
č. 71149 
 
CHLÚ - Grygov  
č. 04520000 

SP objekt těžený z vody 
střety s I., II. a IV. bonitní třídou ZPF, CHOPAV, nachází se severně od blízkého  
MZCHÚ - PR Království, jižně Natura – EVL 2000  a ÚSES – RBC, západní okraj ÚSES 
- NRBK, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2), další rozšiřovaní těžby za hranicí DP nepovolovat  
zásady č. 3a – 3b velkoplošný zábor 

v současné době se objekt  
odtěžuje 

110 Výhradní 
ložisko Grygov  
č. 3179300 

CHLÚ - Grygov I.  
č. 17930000 

VA, 
VZ, 
VO 

objekt netěžený – rezerva 
celý objekt  v I. bonitní třídě ZPF, střet s MZCHÚ – PR, dále blízkost zástavby v CHLÚ,  
středem prochází ÚSES – RBK, středem prochází kanál D-O-L, střet s plánovanou 
silnicí R55, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)  

objekt zaujímá dostatek 
bilančních volných  a zároveň 
vázaných zásob 

111 Výhradní 
ložisko Velký 
Týnec  
č. 3132200 

CHLÚ - Velký Týnec  
č. 13220000 

CS objekt netěžený – rezerva 
celý objekt v I.bonitní třídě ZPF, 
Vynětí ZPF nebude trvalé, kvalitní půda tím pádem nebude poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno území zpětně do ZPF, 
Objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c - 1g) 

veškeré zásoby byly odepsány 
do kat. nebilančních, bloky 
zásob objektu však nejsou 
zcela v ochraně CHLÚ, 
navrhnout k celkovému pokrytí 
zásob zákonnou ochranou 
CHLÚ 

112 Výhradní 
ložisko  
Výkleky   
č. 3032900 

CHLÚ - Velký Újezd  
č. 03290000 
 
DP - Velký Újezd  
č. 70489 

SK objekt těžený  
objekt lze využít v rozsahu zásob v rámci DP, dopravní zátěž a synergické vlivy, 
objekt využít v plném rozsahu DP - objekt je s vyřešenými střety zájmů (bod č. 2)  

 

 
113 

Výhradní 
ložisko  
Veselíčko u 
Lipníka nad 
Bečvou  
č. 3033200 

DP - Veselíčko  
č.  70510 

SK objekt těžený 
střety s ÚSES - RBC, zástavba obce Veselíčko, 
 
objekt využít v plném rozsahu stanoveného  DP (bod č. 2) 
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114 Výhradní 
ložisko 
Hrabůvka u 
Hranic  
č. 3033100 

DP - Hrabůvka   
č. 70004 

SK objekt těžený – dotěžení zásob v rámci DP, 
střety se synergickými vlivy – vliv hlučnosti a prašnosti na životní prostředí, dopravní 
zátěž , blízkost zástavby obce Hrabůvka, VTL plyn na jihu, zahlubováním lomu se bude 
postupně zahlubovat i zóna rozevřených puklin a trhlin a mohou se otvírat komunikační 
drény pro hlubší odvodnění masívu, těžba nemůže ovlivnit prameny minerálních vod, 
západně od objektu  se nacházejí zdroje pitné vody individuálního i hromadného 
zásobování, objekt  využít v plném rozsahu v rámci DP  - objekt je s vyřešenými 
střety zájmů, popř. s podmíněně  řešitelnými střety (bod č. 2)  

 

115 Výhradní 
ložisko Střítež 
nad Ludinou-
Okrouhlík   
č. 3209200  

CHLÚ - Střítež nad Ludinou  
č. 20920000 

SK objekt netěžený  
vážným střetem je dopravní zátěž přes obce a částečně blízkost k obci – cca 1 km, 
severně se nachází  PHO 2a. stupně, na jihu vede ÚSES – NRBK, jižní a západní část 
území je zalesněna, zbytek tvoří louky a zemědělská půda, asi 120 m od SV okraje 
objektu  stojí retranslační věž TV, západní část objektu zasahuje do ochranného pásma  
projektované vodní nádrže Podlesný mlýn na potoce Velička,  
část území objektu je meliorováno, nelze vyloučit možnost trvale zvodnělých poruch, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f) 

přísně dodržovat při využití 
hygienická opatření a provádět 
pravidelně měření synergických 
vlivů 

116 Výhradní 
ložisko Nejdek u 
Hranic   
č. 3033400 

DP - Nejdek   
č. 70674 
 
CHLÚ - Nejdek I.   
č. 03340100 

SK objekt těžený – dotěžení zásob v rámci DP 
vegetační kryt objektu tvoří lesní porosty – LPF, středem prochází  ÚSES – RBK, 
vážným střetem je vzdálenost objektu od zástavby obce Nejdek -  200 až 300 m a 
dopravní zátěž přes obec, 
objekt  využít v plném rozsahu v rámci DP  - objekt je s vyřešenými střety zájmů, 
popř. s podmíněně  řešitelnými střety (bod č. 2) 

navrhnout v případě dalšího 
rozšiřování těžebního záměru 
obchvat obce Nejdek 

116 Výhradní 
ložisko Nejdek u 
Hranic 1.   
č. 3033401 

CHLÚ - Nejdek I.  
č. 03340100 

SK objekt netěžený  
v objektu  se nachází II. třída bonity ZPF, vegetační kryt ložiska tvoří lesní porosty – 
LPF, středem prochází  ÚSES – RBK, vážným střetem je vzdálenost objektu  od 
zástavby obce Nejdek -  500 m a dopravní zátěž přes obec, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)  

navrhnout v případě těžebního 
záměru obchvat obce Nejdek 
 
 

117 Výhradní 
ložisko Polom  
č. 3133400 
 
 

DP - Polom   
č. 70334 
 
CHLÚ - Polom   
č. 1334000 

CS objekt těžený 
objekt zasahuje do II. třídy bonity ZPF, střet s dálnicí D47, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP  - objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2) 

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 
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118 Výhradní 
ložisko Hranice 
na Moravě   
č. 3133600 
 
 

DP - Hranice na Moravě I.  
č. 70354 

CS objekt těžený 
objekt zasahuje do II. třídy bonity ZPF,  
v předpolí  objektu  se nachází linka  VN a lesní porosty – LPF , zástavba obce, 
východně VTL plynovod, VN el. vedení 110kV, 
vrtným průzkumem byla ověřena nadějná prognózní plocha cihlářské suroviny 
Hranice – východ o ploše cca 40 ha, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř.  
bez střetů zájmů, popř. s řešitelnými střety (bod č. 2) 

těžba plně respektuje zásady 
ochrany životního prostředí, 
postup těžby  v současné době 
směřuje k severu po linku VN a 
výhledově bude  přeorientován 
k východu z důvodu nově 
ověřených zásob za východní 
hranicí dobývacího prostoru 

119 Výhradní 
ložisko  
Choryně  
č. 3224400 
 

DP - Lešná 
č. 40027 

ZP objekt těžený  
střet s Naturou 2000 – EVL – celý tok Bečvy, severně MZCHÚ, jedná se o nedestruktivní 
způsob využití, šetrný ke složkám ŽP, 
objekt lze využít v plném rozsahu - objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2) 

nedestruktivní a ekologický 
způsob využívání surovin 

120 Výhradní 
ložisko Lhotka 
nad Bečvou   
č. 3097500 

CHLÚ - Lhotka nad Bečvou  
č. 09750000 
 
 

SP objekt netěžený – dva bloky 
SZ část objektu zasahuje do II. třídy bonity ZPF, neefektivní možnost průmyslového 
využití zásob, z jihu zasahuje ÚSES – RBC, 
objekt nelze využít – surovina na objektu nesplňuje v současné době 
technologicko – ekonomické parametry využití , resp. podmínky využitelnosti 
zásob (3d), v případě využití ložiska, tak pouze v malé ploše (cca do 15 ha)  
v rámci revitalizačních programů povodí Bečvy  pro posílení biodiverzity krajiny 
(body č. 1a, 1c, 1f)  

zásoby byly na objektu v roce 
1997 přehodnocené s návrhem  
odpisu a vynětí z evidence 
zásob ČR, návrh na zrušení  
CHLÚ  

121 výhradní ložisko 
Hustopeče n. 
Bečvou – 
Milotice  
č. 3009000 

CHLÚ - Hustopeče nad 
Bečvou / 00900000 
 
DP - Hustopeče  
nad Bečvou   
č. 71023 
 
DP - Hustopeče nad  
Bečvou I.   
č. 70842 

SP objekt  těžený z vody  
střety s ÚSES – NRBC, Naturou 2000 a navrhovaným poldrem, severovýchodní a 
západní  část území ve II. bonitní třídě, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice nad Bečvou, cílový stav a projekt rekultivace provést tak, aby 
byla posílena funkčnost ÚSES a Natura 2000, 
dotěžení zásob v rámci DP (bod č.2),  v rámci CHLÚ po vyhodnocení  EIA stanovit 
plochu pro možnou těžbu – zbývající část objektu lze využít částečně nebo 
podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních podmínek  
(body č. 1a, 1c, 1e, 1f,) 

v rámci  technické rekultivace 
postupně provádět začlenění 
vytěžené plochy do krajinného 
rázu 
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122 Výhradní  
ložisko 
Hustopeče – 
Zámrsky   
č. 3008900 

CHLÚ - Hustopeče nad 
Bečvou I   
č. 00890000 

SP netěžený objekt – rezerva po ukončení těžby na nevýhradním ložisku. Hustopeče nad 
Bečvou vzhledem k závažným  střetům s ochranou přírody (Natura 2000 – EVL, MZCHÚ 
– PP, ÚSES – NRBK, ochranné   pásmo   přírodních   léčivých   zdrojů lázeňského místa 
Teplice nad Bečvou), vymezit  plochu s podmíněnými střety (využitelná pouze v západní 
části ložiska na ploše cca 44,6 ha se ZPF I. třídy bonity) jako plochu k potenciální  těžbě, 
zásoby na zbytku ložiska odepsat vynětím z evidence zásob,  střety s dopravním 
řešením přes řeku Bečvu a dotčené obce, střety s plánovaným poldrem, východní část 
území ve II. bonitní třídě, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f ) 

stanovit zásady pro částečné 
využití  objektu s upřesněním 
rozsahu těžitelných bloků 
s návrhem převodu zbývajících 
nevyužitelných  zásob do kat. 
vázaných, popř. zásoby 
odepsat vynětím z evidence 
zásob ČR 

123 Výhradní 
ložisko 
Opatovice u 
Hranic  
č. 3049100 
 

DP - Opatovice u Hranic  
č. 70825 

SK objekt netěžený – plán zajištění  
střety s okrajovými hranicemi I. třídy bonity ZPF, dopravní řešení, 
zásoby na ložisku lze rozšířit zahloubením  max. o  1 etáž,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek (body č. 1c, 1e, 1f, 1h), 
v případě dalšího nepokračování těžby zahloubením o 1 etáž provést  plán likvidace 
s následným odpisem zbytkových zásob, posléze dokončit dle plánu rekultivace – sanaci 
a rekultivaci těžbou dotčeného území a následně zrušit DP a CHLÚ 

 

124 Výhradní 
ložisko 
Hranice -
Černotín   
č. 3133500 
 

DP - Hranice   
č. 60143 
 
DP - Černotín   
č. 60183 
 
 
CHLÚ - Hranice –  
Černotín  
č. 1333500 

VO, 
CK 

objekt těžený 
střet území je pokryt II. třídou bonity ZPF, využití objektu  je částečně omezeno 
přítomností  5  přírodních rezervací – MZCHÚ, které představují samostatné oblasti, 
z nichž pouze 3 přímo ovlivňují oblast zásob a to SPR  Malá Kobylanka, Nad 
Kosteláčkem  a V Oboře.  Z hlediska výpočtu zásob zaujímá oblast „Hůrka“ pozici JZ 
výpočtu zásob, oblast „Velká Kobylanka“ se nachází  ve střední části ložiskového 
objektu, oblast „Malá Kobylanka“ , oblast „Nad Kosteláčkem“ je nejzávažnějším 
prostorem, který váže kvalitní ložiskovou část a oblast „V Oboře“, která se nachází 
severovýchodně lomu Hranice – Černotín. Na území ložiska dále zasahuje ochranné   
pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou a PHO vodního 
zdroje 2. stupně, endo-krasové vlivy,   
objekt využít v plném rozsahu stanoveného  DP  (bod č. 2), zbývající část lze 
využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (bod č. 1a, 1c, 1e, 1f) 

 

125 Výhradní 
ložisko Podhůra 
- Lipník nad 
Bečvou  
č. 3033300 

DP - Lipník nad Bečvou –
Podhůra   
č. 70728 
 
CHLÚ - Hlinsko  
č. 03330000 

SK objekt  těžený  
dopravní zatížení přes obec a synergické vlivy na okolí, v rámci těžby max. zachovávat 
kulisu těženého kopce ze směru dotčených obcí (obec Hlinsko),  
 
objekt využít v plném rozsahu stanoveného  DP (bod č. 2) 
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126 Výhradní 
ložisko  
Nové Dvory  
č. 3008700 
 

CHLÚ - Nové Dvory   
č. 00870000 

SP objekt netěžený  
střety s melioracemi, kontakt Natura 2000 – EVL podél Bečvy a  kontakt ÚSES – NRBK, 
dopravní zatížení , 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č.  1a, 1b, 1c – 1f) 

 

 
127 

Výhradní 
ložisko 
ProseniceQ 2  
č. 3203600 
 

CHLÚ není stanoveno CS objekt netěžený 
celý objekt se nachází v I. třídě ZPF – vynětí ZPF nebude trvalé, kvalitní půda tím 
pádem nebude poškozena, jelikož v rámci rekultivace bude uvedeno území zpětně do 
ZPF, jinak střetová – exponovaná oblast v blízkosti D47, na severu protíná  vodní stavba 
D-O-L, VTL plynovod, 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek - po využití zpětně území navrátit do ZPF( body č. 1c, 1e, 1f, 1g)  

nutno stanovit zákonnou 
ochranu CHLÚ na celé pokrytí 
ložiska, území lze po využití 
zpětně navrátit do původního 
stavu ZPF a umožnit tak 
plánovaný rozvoj obce 
 

128 Výhradní 
ložisko 
Prosenice  
č. 3189200 

DP - Buk  
č. 70849 
 
CHLÚ Buk / 
č. 18920000 

CS objekt netěžený – ukončená těžba 
Celé 2/3 plochy  objektu se nachází ve II. třídě bonity ZPF a zbývající část  v I. třídě 
bonity ZPF, objekt v těsné blízkosti dálnice D47, zástavba obce Buk na severu, VTL 
plynovod, vodní cesta D-O-L, 
dobývací prostor  Buk (č. 70849) byl zrušen a bylo pouze ponecháno CHLÚ, 
objekt nelze využít – vytěžené zásoby a těžba byla ukončena, zbytkové zásoby 
suroviny na objektu  nesplňují v současné době podmínky využitelnosti suroviny 
(bod č. 3 c, d) 

veškeré zásoby na  objektu byly 
převedeny do kat. nebilančních, 
tudíž v současnosti 
neekonomicky těžitelných 

129 
 

Výhradní 
ložisko  
Radvanice u 
Lipníka nad 
Bečvou  
č. 3190700 

CHLÚ - Radvanice u  
Lipníka   
č. 19070000 

VV objekt netěžený  
celá jižní polovina objektu se nachází ve II. třídě bonity ZPF, jižní část omezuje VVN el. 
vedení 400 k V a 110 kV, na jihu zasahuje PHO 2. stupně vodního zdroje Radvanice, 
objekt nelze využít –  surovina na objektu  nesplňuje v současné době podmínky 
využitelnosti suroviny (bod č. 3 c, d) 

veškeré zásoby na  objektu byly 
převedeny do kat. nebilančních, 
tudíž v současnosti 
neekonomicky 
těžitelných,CHLÚ nadále 
ponechat 

130 Výhradní 
ložisko  
Sobíšky   
č . 3203200 

CHLÚ - Sobíšky  
č. 20320000 

VV, 
VO 

objekt netěžený  
střet  s II. třídou bonitou ZPF, blízkost k zástavbě obce Sobíšky, dopravní řešení přes 
exponované dotčené obce, v prostoru CHLÚ je dočasně situováno úložiště popela 
z teplárny Přerov (právně podloženo smlouvou s Geofondem z r. 1989), severně probíhá 
vodovodní řad, 
zásady využití a ochrany  objektu  budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území,  
objekt nelze v současnosti  využít komplexně – zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití lokality, surovina nesplňuje 
podmínky využitelnosti (bod č. 3a, 3b, 3d) 

 
veškeré zásoby 
vysokoprocentního vápence 
jsou odepsány do  kategorie  
nebilančních zásob 
s ponechanou ochranou CHLÚ 
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131 
 

Výhradní 
ložisko 
Předmostí  
č.3066300 

DP - Předmostí  
č. 60142 
 
CHLÚ - Předmostí – 
Žeravice  
č. 06630000 

VV objekt netěžený – zastavená těžba v rámci DP 
střety s projektovaným záměrem VRT, s vodní nádrží Žeravice v severní části, v SZ části 
se dotýká dotčené obce, 
zásady využití objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na 
základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu při 
zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně (v rozsahu stanoveného DP – bod č. 2), zbývající část  
objektu řešit podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1c, 1f, 1e)  

 

132 
 

Výhradní 
ložisko 
Zdravice  
č. 3190800 

CHLÚ - Předmostí -  
Žeravice  
č. 06630000 

CK, 
VO, 
VZ, 
VV 

objekt netěžený 
střety s I. a II. bonitní třídou ZPF, s VTL plynovodem v jižní části, střet s projektovaným 
záměrem VRT, 
zásady využití objektu budou stanoveny až na základě územní studie, která upřesní 
reálný rozsah využití objektu  při akceptaci zákonných složek ochrany životního 
prostředí, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1 c, 1e, 1f)  

 

133 
 

Výhradní 
ložisko 
Kokory  
č. 3132900 

DP - Kokory  
č. 60259 
 
CHLÚ - Předmostí -  
Žeravice  
č. 06630000 
 
 

KA -
travert
in 

objekt netěžený – zastavená těžba v rámci DP 
střety s I. a II. bonitní třídou ZPF, blízkost zástavby obce, severozápadní část lemuje 
VTL plynovod a prochází jím vodovodní řad, v SV části se přibližuje k hranici ÚSES – 
NRBK, částečně střet s vodní nádrží Žeravice, 
zásady využití objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na 
základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu při 
zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně (v rozsahu stanoveného DP – bod č. 2), zbývající část  
objektu řešit  podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)  

 

134 Výhradní 
ložisko 
Kobeřice-
Brodek  
č. 3033000 

DP - Brodek 
č.  70607  

SK objekt těžený  
střety s blízkostí obce, synergické vlivy spjaté s provozem a dopravním řešením,  
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2) 

další rozšiřování těžby nutno 
řešit dle zásady (č. 1c, 1e, 1f) 

135 Výhradní 
ložisko 
Ondratice -
Brodek  
č. 3014400 

DP - Ondratice I.  
č. 71020 

SP, 
TZ 

objekt těžený jámovým lomem s plánovaným rozšířením o cca 4 ha se zahloubením.  
dopad na krajinný ráz (objekt o hloubce až  50 m), blízkost dálnice, synergické vlivy, 
ochrana hnízdišť ohrožených ptačích druhů (břehule říční, vlha pestrá), objekt je 
v prostoru  ochranného pásma vodního zdroje Brodek u Prostějova, DP je vymezen ve 
vzdálenosti 600 – 900 m od jímacího území a nachází se zčásti v ochranném pásmu 2. 
stupně vnitřní,   
objekt lze využít v rámci DP kompletně (bod. 2), další rozšíření podmínečně za 
splnění vybraných technicko a environmentálních podmínek (body č. 1c, 1f, 1g) 

zákaz těžby pod stanovenou 
těžební bázi +255 m n. m. a  
zákaz skladování PHM 
v těžebním prostoru 
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136 Lobodice  
č. 40004000 

CHLÚ Lobodice 
č. 740004000 
podzemní zásobník 
zemního plynu rozh. MŽP  
č. j. 570/1950/04-Šs ze dne 
13. 12. 2004 

PZP 
Podze
mní 
zásob
ník 
plynu 

objekt plní funkci hlubinného  plynového zásobníku 
nedestruktivní způsob využívání, uskladňovací horizont uložen cca 430 m pod povrchem 
a je kryt cca 350 m mocným souvrstvím těsnících neogenních jílů s ložiskovým tlakem 
5,8 Mpa, 
střety s ÚSES - NRBC, CHOPAV, Natura 2000, na východě PHO 2. stupně, na povrchu 
je zastavěnost obce Lobodice, změna CHÚ se týká podmínek ochrany území pro 
zvláštní zásahy do zemské kůry,  
Objekt lze využít v plném rozsahu CHLÚ – objekt s podmíněně řešitelnými střety 
(bod č. 2) 

akceptace za dodržení přísných 
technicko - environmentálních 
podmínek 

137 Výhradní  
ložisko  
Tovačov 2   
č. 3008300 

CHLU Tovačov II A   
č. 00830001  
 
CHLÚ Troubky nad Bečvou  
00830002  
 
DP Tovačov II  
 č. 70041 

SP těžba povrchová z vody 
střety s ÚSES, CHOPAV,  PHO 2. pásmo, 
v rámci rekultivace vytěžených ploch preferovat řešení orientovaná na vznik „kvalitních“ 
segmentů krajiny (lesy a ostatní krajinná zeleň, vodní plochy s tvarovanou břehovou linií 
a s pásem mělčin), 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2), v případě dalšího využití zásob v rámci  zahlubování  
těženého jezera se řídit zásadou č. 1a, 1e, 1f) 

dotěžení zásob v hranicích 
současného DP v ověřeném 
hloubk. dosahu, těžebně ověřit 
a využít zbývající část CHLÚ.  
 

138  
Výhradní  
ložisko  
Tovačov 4   
č. 3008500 

 
CHLÚ Tovačov   
č. 00850000  

SP netěžené ložisko – rezerva  
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody ÚSES - NRBC, CHOPAV, jižní část PHO 
2b, Natura 2000, vodovodní řad, zastavěnost obce Tovačov, zásoby v jižní části CHLÚ, 
tj. pod silnicí směru Tovačov - Troubky  přehodnotit s návrhem na odpis zásob s vynětím 
z evidence zásob, 
zásady využití objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na 
základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu při 
zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území a na ploše bez střetů zájmu 
v dostatečné vzdálenosti od obce Tovačov, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1b - 1f) 

zahájit otvírku tohoto objektu  
za podmínky ukončení a 
zahlazení těžby v jiném objektu 
– Tovačov 1 a  Tovačov  2, 
popř. Tovačov 5 , konečný 
rozsah, tvar a využití těžbou 
dotčené plochy řešit územní 
krajinářskou studií dané lokality 

139 Výhradní 
ložisko  
Tovačov 3   
č. 3008400 

DP Tovačov III   
č. 70257 

SP těžba zastavená, na části DP ukončená likvidace 
dotěžení zásob v hranicích současného DP (přetěžení stávající vodní plochy), vzniklou 
vodní nádrž lze využít jako rezervoár pitné vody, v ploše střetu s plochou NATURA 
2000, využívat území v souladu s plánem péče o Národní přírodní památku Tovačovská 
jezera, objekt je ve střetu s PHO 2. stupně a CHOPAV, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP - objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2), při dalším využití zásob v rámci  zahlubování  
těženého jezera se řídit zásadou č. 1a, 1e, 1f) 

návrh na dotěžení zásob 
v hranicích současného DP 
(přetěžení stávající vodní 
plochy) 
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140 Výhradní 
ložisko Tovačov 
5  
č. 3242900 

CHLU - Tovačov V  
č. 24290000  
 
DP - Tovačov IV   
č. 71107 

SP těžba povrchová z vody  
střety s ÚSES - NRBC, CHOPAV, MZCHÚ,  PHO pásma 2. stupně, návrh na 
revitalizační tok, vzniklé vodní plochy využít jako rezervoár pitných vod, v ploše střetu 
s plochou NATURA 2000 využívat území v souladu s plánem péče o Národní přírodní 
památku Tovačovská jezera, dlouhodobou těžební činností dochází k zvyšování 
ekologické stability území, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. 
s řešitelnými střety (bod č. 2) 

dotěžení zásob v hranicích 
současného DP, (návrh na 
přetěžení vodní plochy) 
 
 
 
 
 
 

141 Výhradní 
ložisko  
Tovačov 1  
č. 3165300 

DP - Tovačov I.  
č. 70856 

SP těžba z vody  ukončená , návrh na přetěžení stávající vodní plochy v rámci DP 
střety s CHOPAV,  ÚSES lemuje okraj ložiska,  PHO 2 pásmo, vzniklou vodní nádrž lze 
využít jako rezervoár pitné vody, v ploše střetu s plochou NATURA 2000 využívat území 
v souladu s plánem péče o Národní přírodní památku Tovačovská jezera, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř.  
bez střetů zájmů, popř. s řešitelnými střety (bod č. 2) , v případě dalšího využití 
zásob v rámci  zahlubování  těženého jezera se řídit zásadou č. 1a, 1e, 1f) 

dotěžení zásob v hranicích 
současného DP (přetěžení 
stávající vodní plochy) 

142 Výhradní 
Ložisko  
Chropyně -
Zářičí 
č. 3133000 

CHLÚ - Chropyně 
č. 1330000 

SP netěžený objekt – na území OL kraje rezerva 
objekt je  dotčen limity vodohospodářskými CHOPAV, ZPF bonitní třída II., blízkost 
ochranného vzletového  pásma letiště Bochoř a zastavěné části obce Zářičí, 
zásady využití objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na 
základě územní a revitalizační studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití 
objektu při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1d, 1e, 1f) 

stanovit zásady pro částečné 
využití na základě územní 
studie s upřesněním rozsahu 
těžitelných bloků, návrh  
převodu zbývajících 
nevyužitelných  zásob do kat. 
vázaných (zejména přiléhajících 
k intravilánu obce) 

143 Výhradní 
ložisko Rozstání 
– Baldovec  
č. 3245700 

DP - Rozstání  
č. 71008 

SK objekt těžený 
v blízkosti – JZ od objektu je plánovaná  vodní nádrž Holštejn, území PHO 2. stupně, 
dopravní zátěž po komunikacích II. a III. třídy, 
objekt lze využít v plném rozsahu DP – objekt je s vyřešenými střety zájmů   
(bod č. 2) 

další rozšiřování těžby nutno 
řešit dle zásady (body č. 1c, 
1d, 1e, 1f) 

144 
  

Petrovice u 
Skorošic  
(D 3024200) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva – 3 bloky zásob 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2a objekt lze využít v plném rozsahu 

  
  

144 
  

Hraničná - 
Petrovice  
(D 3169400) 

  SK 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní územní plán obce 
a dále bod č. 1f (EIA)  

  
  

145 
  

Hraničná -
Vojtovice  
(D 3169500) 

  SK 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále 1f (EIA) 

RK 826 
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146 
  

Skorošice -
Petrovice -
Dvorce  
(D 3048800) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu 

 

147 
  

Černá Voda  
(D 5223500) 

  
  

KA 
  

těžba povrchová 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu 

 

148 
  

Písečná -
východ  
(D 3220400) 

  SP 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní územní plán obce 
a dále 1f (EIA) 

 

149 
  

Horní Lipová –
Lipová - lázně  
(D 3059800) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále 1f (EIA)   

RK 828, Natura 2000 

150 
  

Mikulovice u 
Jeseníka  
(D 3058700) 

  CS 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1h, 1c objekt lze využít spíše jako 
ložisko TZ, zásady využití objektu by měl upřesnit územní plán obce a dále 1f (EIA) 

CHKO, CHOPAV, plyn 

151 
  

Sklené u Malé 
Moravy  
(D 3067000) 

  SK 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále 1f (EIA) 

Odlehlost 
CHOPAV, Natura 2000 

152 
  

Písařov -
Moravský 
Karlov  
(D 3059700) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále 1f (EIA) 

NRBK 80 

153 
  

Raškov  
(D 3024100) 

  
  

SK, 
KA 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody 3b objekt nelze využít  

PR, NRBC 64, Natura 2000 

154 
  

Komňátka -
Bohdíkov  
(D 3100301) 

  SK těžba povrchová – 3 bloky zásob 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2 

PHO, hydrogeol. struktura 

155 
  

Horní Temenice 
- Bohdíkov  
(D 3145200) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní územní plán obce 
a dále 1f (EIA) 

  
  

156 
  

Alojzov - Dolní 
Bohdíkov 
(D 3169200) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní územní plán obce 
a dále 1f (EIA) 

 

157 Hrabenov -
Bartoňov  
(D 3030300) 

  SK netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody - 1c, zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále bod č. 1f (EIA) 

RBC 440 
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158 Nevýhradní 
ložisko  
Horní Temenice 
(D 5080300) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt těžený  
objekt není zatížen žádnými výraznými vlivy na životní prostředí, jediná zátěž je 
dopravní,  
objekt lze využít v plném rozsahu za podmínky ukončení a zahlazení předchozí těžby a  
postupným  plněním rekultivačních a sanačních prací, 
další využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA, 
objekt lze využít v plném rozsahu stanoveného územního rozhodnutí (bod 2), další 
rozšíření řešit za podmínky ukončení a zahlazení předchozí těžby s postupným  
plněním rekultivačních a sanačních prací (body č. 1c, 1e, 1f)  

podrobnější zásady pro využití 
objektu a blízkého okolí upřesní 
(stanoví) územní plán obce 

159 
  

Jedlí - Pálená 
hora  
(D 3201800) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c, zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále bod č. 1f (EIA) 

RBK 890 - okraj, RBC 

160 Nevýhradní 
ložisko  
Bludov  
(D 5234900) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt těžený s návrhem na rozšíření cca  2,5 ha 
objekt je ve střetu s CHOPAV, VKP - Bludovský potok, OP přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Bludov II. stupně IIB, VN el. vedení, dotýká se ÚSES – LBK 8, LBC 6, 
blízkost MZCHÚ – PR Pod Trlinou, 
využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA , 
objekt lze využít v plném rozsahu stanoveného územního rozhodnutí (bod 2), další 
rozšíření řešit za podmínky ukončení a zahlazení předchozí těžby s postupným  
plněním rekultivačních a sanačních prací body č. (1c,1e, 1f, 1g)   
 

podrobnější zásady pro využití 
objektu a blízkého okolí upřesní 
(stanoví) územní plán obce 

161 Nevýhradní 
ložisko  
Bohumín -
Chromeč  
(D 3016600) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – sur. rezerva 
objekt je  dotčen limity ochrany přírody ÚSES – RBK 892 - okraj, CHOPAV, vodovodní 
řad, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov II. stupně IIA, 
blízkost obce Chromeč, území částečně pokrývá I. třída ZPF, 
v jižní části nepočítat s využitím bloku přiléhajícího k obci Chromeč, 
objekt lze využít částečně, nutno stanovit zásady  využití a ochrany objektu až na 
základě územní studie, která upřesní reálný rozsah využití objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany životního prostředí, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (bod č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g) 
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162 Nevýhradní 
ložisko 
Chromeč 
(D 3016700) 

Dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – sur. rezerva 
objekt je  dotčen limity ochrany přírody ÚSES – NRBK 89 a RBK 892 okraj, CHOPAV,  
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov II. stupně IIA, 
území částečně pokrývá I. třída ZPF, 
v severní části nepočítat s využitím bloku přiléhajícího k obci Chromeč, 
objekt lze využít částečně, nutno  stanovit zásady  využití  a ochrany objektu až na 
základě územní studie, která upřesní reálný rozsah využití objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany životního prostředí, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (bod č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g) 

 

163 Nevýhradní 
ložisko 
Rovensko  
(D 3 016900) 

Dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený  
objekt je  dotčen limity ochrany přírody ÚSES – NRBK 89 - ochranné  pásmo, CHOPAV, 
místní  potok, zachovat blok  v jeho jižní části pouze po hranici rychlostní komunikace 
obchvatu Postřelmova,  objekt pokrývá I. třída bonity ZPF, komunikací Bohumín - 
Postřelmov se v severojižním směru blok rozděluje na 2 půlky,  
vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí  a 
omezení využití bloků znemožňujících racionální využití objektu  navrhnout pro budoucí 
využití max. malotěžbu do 15 - 20 ha,  
Objekt lze využít pouze na malé ploše, nutno stanovit zásady  využití a ochrany objektu 
až na základě územní studie, která upřesní reálný rozsah využití objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany životního prostředí, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek (bod č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g) 

v jižní části nepočítat s evidencí 
bloku mezi obcí Postřelmov a 
rychlostní komunikací obchvatu 
Postřelmova  

164 
  

Hněvkov 1-
Hejnice  
(D 3226000) 

  SK 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 3 a, b, - objekt nelze využít  

přírodní  park 

165 Nevýhradní 
ložisko Lesnice 
- Leština  
(D 3017000) 

Dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – surovinová rezerva 
objekt je  dotčen limity ochrany přírody ÚSES – NRBK 89,  CHOPAV, na severu 
prochází vodovodní řad a NRBC, západní hranici lemuje NRBK a jižní část  zasahuje do 
intravilánu obce Leština, nutnost dopravního řešení, VN el. vedení 110 KV, 
vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí  a 
omezení využití  vybraných  bloků znemožňujících racionální využití objektu  navrhnout 
po redukci optimální využití max. krajinně únosné plochy, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e,1f) 

nutno  stanovit zásady  využití  
a ochrany objektu až na 
základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah využití a 
ochrany objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí 
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166 Nevýhradní 
ložisko 
Leština u 
Zábřeha  
(D 3017100) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – surovinová rezerva 
objekt je  dotčen limity ochrany přírody ÚSES – NRBK 89,  CHOPAV, náhon, severní 
část zasahuje do intravilánu obce Leština, jihozápadní a jihovýchodní hranici tvoří 
Natura 2000, východní hranici tvoří vodovodní řad, území je zastoupeno kvalitní půdou 
bonitní třídy I. ZPF, nutnost dopravního řešení,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f) 

nutno  stanovit zásady  využití  
a ochrany objektu až na 
základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah využití a 
ochrany objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí 

167 Nevýhradní 
ložisko Lesnice 
(D 3225200) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – surovinová rezerva 
objekt je  v CHOPAV, jižní část  zasahuje do intravilánu obce Leština, jihozápadní  
hranici tvoří vodovodní řad, SV hranici tvoří MZCHÚ, 
zásady využití objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na 
základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití a ochrany objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (bod č. 1c, 1e, 1f )  

nutno  stanovit zásady  využití  
a ochrany objektu až na 
základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah využití a 
ochrany objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí 

167 
  

Lesnice  
(D 3225200) 

  
  

SK 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 3 objekt nelze využít  

kvalita suroviny, poloha. 

168 Nevýhradní 
ložisko 
Vitošov -
Lukavice  
(D 3017200) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – surovinová rezerva 
střety s ÚSES – NRBK 89, náhon  severní a východní  polovina objektu leží v Natuře  
2000, CHOPAV, malá východní část bloku v I. a ve II. bonitní třídě ZPF, nutnost řešení 
dopravního napojení mimo intravilán obcí Hrabové, Leština, přes objekt prochází 
vodovodní řad, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)   

nutno  stanovit zásady  využití  
a ochrany objektu až na 
základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah využití a 
ochrany objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí 

169 Nevýhradní 
ložisko Hrabová 
u Dubicka -
Bohuslavice  
(D 3017300) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – surovinová rezerva 3 bloky zásob 
střety s CHOPAV, jižně zasahuje do intravilánu obce Bohuslavice a Dubicka, celá  část 
bloku ve II. bonitní třídě ZPF, nutnost řešení dopravního napojení mimo intravilán obcí 
Hrabové, Bohuslavic, blízkost jímacích zdrojů PHO vodního zdroje Hrabová, přes objekt 
prochází vodovodní řad, zároveň tvoří hranici východní části bloku, objektem prochází 
VN el. napětí 110 kV,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1b - 1g)  

nutno  stanovit zásady  využití  
a ochrany objektu až na 
základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah využití a 
ochrany objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany 
životního prostředí 
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170 Nevýhradní 
ložisko  
Lukavice na 
Moravě  
(D 3016400) 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – sur. rezerva 
objekt je  dotčen limity ochrany přírody ÚSES – NRBK 89, CHOPAV, severní částí 
probíhá plynovod VTL a vodovodní řad a je v blízkosti obce Lukavice, nachází se na 
území Natury 2000, východní část pokrývá II. třída bonity ZPF,  
vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí 
znemožňujících racionální využití objektu,  
stanovit zásady  využití  a ochrany objektu až na základě územní studie, která upřesní 
reálný rozsah využití objektu  při akceptaci zákonných složek ochrany životního 
prostředí, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)  

kolize je akceptovatelná jen za 
podmínky dořešení dopravního 
napojení, nutno stanovit zásady 
pro částečné využití a ochranu 
objektu na základě územní 
studie s upřesněním rozsahu 
těžitelných bloků 

171 Nevýhradní 
ložisko Police  
č. 5244000 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt těžený  bez vážnějších problémů 
objekt je ve střetu s ÚSES – RBK a s vodovodním řadem, severní část zasahuje do I. a 
II. bonitní třídy ZPF, objekt blízko obce Úsov, 
další využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA, 
objekt lze využít v plném rozsahu stanoveného územního rozhodnutí (bod 2), další 
rozšíření řešit za podmínky ukončení a zahlazení předchozí těžby s postupným  
plněním rekultivačních a sanačních prací (body č. 1c, 1f)  

podrobnější zásady pro využití 
objektu a blízkého okolí upřesní 
(stanoví) územní plán obce 

172 
 
 
 

Nevýhradní 
ložisko  
Úsov – Klopina 
č. 30517000 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený – rezerva 3 bloky zásob  
střety s vodovodním řadem, blízkost  průběhu ÚSES – RBK , celé území je na II. bonitní 
třídě ZPF, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f, 1g)  

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

172 
  

Úsov - Klopina 
(D 3051700) 

  
  

CS 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c zásady využití objektu upřesní územní plán obce 
a dále bod č. 1f (EIA) 

vodojem 

 
173 
 
 

Nevýhradní 
ložisko  
Pískov 
č. 3051600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený – rezerva 
střety s dopravním řešením, objekt zasahuje na okraj obce, celé území je na I. bonitní 
třídě ZPF, hranice tvoří VTL plynovod,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f, 1g)  

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

 
 
174 
 

Nevýhradní 
ložisko  
Zadní Újezd 
č. 3130500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený – rezerva 
střety s dopravním řešením – kolize s plánovaným obchvatem, objekt zasahuje na okraj 
obce, celé území je na I. bonitní třídě ZPF,  
plánovaný obchvat je realizovatelný z důvodů velkého množství ověřené suroviny na 
okolních – sousedních lokalitách, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek (body č. 1c, 1e, 1f, 1g)  

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 
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175 
 
 
 

Nevýhradní 
ložisko  
Uničov - okolí 
č. 3130600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený – rezerva 
střety s dopravním řešením, objekt pokrývá celé území  na I. bonitní třídě ZPF – 
podmínečný  střet zájmů, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek (body č. 1c, 1e, 1f, 1g) 

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

176 
 

Nevýhradní 
ložisko  
Uničov - okolí 
č. 3130601 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený  
střet s blízkou  zástavbou města, severní omezení tvoří železnice, jižní část vodovodní 
řad, území zaujímá I. třídu bonity ZPF,  
objekt nelze v současnosti  využít  vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících 
z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální využití objektu 
(bod č. 3 a, b) 

návrh na přehodnocení 
s vynětím z evidence 
nevýhradních ložisek z důvodů 
zástavby města Uničov 

177 
 
 

Nevýhradní 
ložisko  
Mladějovice-
Řídeč  
č. 3239900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený  
střet s ÚSES  - NRBK a přírodním parkem, špatná  komunikační dostupnost, 
zásady využití a další evidence  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt z větší části nelze v současnosti  využít  vzhledem ke kumulaci limitů 
vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální 
využití objektu (bod č. 3a,b), zbývající část objektu řešit podmínkami (body č. 1c, 
1e, 1f, 1g) 
 

doporučit  k přehodnocení  
s návrhem částečného  vyjmutí 
bloků z evidence zásob 
nevýhradních ložisek,  
podrobnější zásady pro 
zbývající část využitelného 
bloku využití a ochrany objektu 
a blízkého okolí upřesní 
(stanoví) územní plán obce 

178 
 

Nevýhradní 
ložisko  
Dalov - Soví 
kámen  
č. 3239800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený  
střet s ÚSES  - RBC, jižně se nachází NRBK, území pokrývá LPF, blízkost plánovaného  
poldru,  špatná  komunikační dostupnost, 
podrobnější zásady pro využití a ochrany objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) 
územní plán obce, 
zásady využití a další evidence  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt z větší části nelze v současnosti  využít  vzhledem ke kumulaci limitů 
vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální 
využití objektu (bod č. 3a,b), zbývající část objektu řešit podmínkami (body č. 1c, 
1e, 1f, 1g)  
 

doporučit  k přehodnocení  
s návrhem částečného  vyjmutí 
bloků z evidence zásob 
nevýhradních ložisek  
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179 Nevýhradní 
ložisko  
Loštice  
č. 5231700 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt těžený  bez vážnějších problémů 
objekt je ve střetu s vodovodním řadem, severní  a SV část zasahuje do I. bonitní třídy 
ZPF, objekt blízko obce Loštice, 
další využití objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí EIA, 
objekt lze využít v plném rozsahu stanoveného územního rozhodnutí (bod 2) 

podrobnější zásady pro využití 
objektu a blízkého okolí upřesní 
(stanoví) územní plán obce 

179 
  

Loštice  
(D 5231700) 

  
  

CS 
  

těžba ukončena – plán zajištění a likvidace 
bez střetů s limity ochrany přírody  - 3 c) objekt nelze využít  

 vodovodní řad, blízkost obce 

180 Nevýhradní 
ložisko  
Staré  
Oldřůvky  
č. 3252500 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

KA objekt netěžený  
střet  s oblastí Natury 2000 – ptačí oblast , objekt je součástí vojenského výcvikového 
prostoru Libavá, v jižní části  s plánovanou vodní nádrží Spálov, krajinotvorně 
exponovaná oblast, území je poddolované, dopravní řešení velmi obtížné,  
objekt nelze v současnosti využít komplexně- zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití lokality (bod č. 3a - 3b)  

zásady další evidence objektu  
budou upřesněny v aktualizaci 
zásad územního rozvoje na 
základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti 
rozsahu využití objektu při 
zohlednění ochrany kulturních a 
přírodních hodnot v území 

181 Nevýhradní 
ložisko  
Mladeč –  
Vísky  
č. 3016800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – objekt nelze využít 
objekt je situován uvnitř CHKO v I. a II. a III. zóně,  CHOPAV, SZ se nachází PR 
Hejtmanka, ÚSES,  MCHÚ – NPR Vrapač a PP Malá voda, objekt  leží v ÚSES Natura 
2000, jižní část objektu se nachází ve I. a II. třídě bonity ZPF, přes ložisko prochází  
rychl. komunikace R35 a VN el. napětí, výskyt archeologických  nalezišť, 
objekt nelze využít vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících z předpisů o 
ochraně životního prostředí, znemožňujících racionální využití objektu v celé jeho 
ploše (bod č. 3 a-3 b) 

 

182 Nevýhradní 
ložisko 
Unčovice  
č. 3007901 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – plánovaný do těžby v max. ploše  25 ha  (ložisko Unčovice - západ) 
objekt je situován v blízkosti CHKO (1,3 km) a PHO 2. stupně Březová, leží v CHOPAV, 
objekt se nachází ve II. a částečně I.  třídě bonity ZPF, objektem prochází meliorační 
kanál, VN el. vedení, nutnost vyřešení dopravního napojení - obchvat obce Unčovice  na 
silnici II/449, na území je zpracována EIA s kladným zjišťovacím řízením a zároveň 
existuje kladné  stanovisko  pověřeného města Litovel a obce Unčovice pro zahájení  
změny územního plánu sídelního útvaru pro změnu funkčního využití území,  
zásady dalšího plánovaného  využití objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad 
územního rozvoje na základě územní a revitalizační studie, která prověří reálné 
možnosti rozsahu využití objektu při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot 
v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f)  

objekt lze prozatím využít 
v navrhované ploše s nutností 
vyřešení   dopravního  obchvatu 
obce Unčovice  
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183 Nevýhradní 
ložisko 
Pňovice  
č. 3045700 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt, plánovaná realizace výstavby retenčních  prostorů podle ÚPD 
protipovodňové ochrany širšího okolí  a podle schváleného ÚP obce, 
objekt je situován v CHOPAV  cca 1 km za hranicí  CHKO, v blízkosti se nachází PHO 2. 
stupně, objekt se na větší části nachází ve II. třídě bonity ZPF, západní částí probíhá 
plánovaná trasa obchvatové komunikace obce Pňovice, blízkost obce, záměr  je 
v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Pňovice a s ÚP obce,  
využití a vymezení objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí, 
podrobnější zásady pro využití objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) územní plán 
obce – záměr na objektu je v souladu s dotčenou obcí a protipovodňovým plánem, 
část objektu lze využít v plném rozsahu dle schváleného  ÚP  - objekt je 
s podmíněně řešitelnými střety zájmů (bod č. 2), další pokračování řešit 
podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních podmínek (body 
č. 1c, 1f)  

zásady budoucího  využití 
retenčních prostorů  
vytvořených v rámci 
protipovodňové ochrany budou 
stanoveny až na základě 
revitalizační studie,  která 
stanoví  především ekologicko -
stabilizační funkci nově vzniklé 
vodní plochy v návaznosti na 
protipovodňový plán a 
stávající územní systém 
ekologické stability krajiny 

184 
 
 
 
 
 

Nevýhradní 
ložisko 
Pňovice - 
Novoveská 
Čtvrť  
č. 3045800 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt -  2 rozsáhlé bloky zásob  č. 3045801 a 3045802, objekt je situován 
v CHOPAV, při jižní části v těsné blízkosti s ÚSES - NRBC a CHKO III. zónou (blok 
zásob č. 3045802), objekt se nachází ve II. a III. třídě bonity ZPF, v blízkosti je ochranné 
pásmo PHO II. stupně, v severní části se nachází meliorační kanál, 
objekt lze využít částečně, pouze v jeho severní části, zásady budoucího využití objektu 
budou upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu při zohlednění ochrany kulturních a 
přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č.1c, 1e, 1f)   

území bloku č. 3045801 v jeho  
SV části (VKP a ÚSES – LBC 
lužního lesa) a část území 
bloku č. 3045802 nacházející 
se v CHKO navrhnout 
k převodu do zásob vázaných, 
zbývající část bloku č. 3045802   
(plocha do 20 ha) v CHKO a 
bloku mimo CHKO č. 3045801 
navrhnout k budoucímu využití  

185 Nevýhradní 
ložisko 
Štěpánov u 
Olomouce  
č. 3046100 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – sur. rezerva 
objekt je situován v blízkosti CHKO,  v CHOPAV, objekt se nachází ve II. třídě bonity 
ZPF, jihozápadně  je ÚSES - NRBC, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č.1c, 1e, 1d, 1f)  

objekt lze využít částečně, 
zásady budoucího využití 
objektu budou upřesněny 
v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní 
studie, která prověří reálné 
možnosti rozsahu využití 
objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot 
v území 

186 Nevýhradní 
ložisko 
Čunín  
č. 3201700 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený 
objekt je LPF, dopravní střety po nevyhovujících komunikacích, 
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č.1c, 1e, 1f)  
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187 Nevýhradní 
ložisko 
Černovír  
č. 3197800 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – objekt nelze využít 
objekt je situován uvnitř CHKO v I. a II. a III. zóně, v CHOPAV, severně se nachází PR 
Plané loučky,  MCHÚ v jihovýchodní části PP Bázlerova pískovna, objekt  leží v ÚSES – 
LBC, RBC, Natura 2000, objekt se nachází ve II. třídě bonity ZPF, kolem jsou lesní 
školky, VN el. linka, 
k výrazné kumulaci limitů, vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí 
znemožňujících racionální využití objektu na 2/3 jeho plochy, je přesto  využitelná 
jeho zbývající část (body č.1c, 1e, 1f), zbytek  území z důvodů převažujících střetů 
je bod. č. 3a, 3b)  
zásady budoucího  využití objektu budou stanoveny až na základě územní a 
revitalizační studie 

všechny zásoby jsou v kategorii 
nebilančních – tudíž 
neekonomických, 
i když existují  důvody 
neřešitelných střetů zájmů, 
připadá zde v budoucnu pouze 
malotěžba do plochy  20 ha  

188 Nevýhradní 
ložisko  
Lipová 2  
č. 3059500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený 
jižně od objektu ÚSES – RBC a NRBK, dopravní střety po nevyhovujících komunikacích, 
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č.1c, 1e, 1f)  

 

189 Nevýhradní 
ložisko  
Kostelec na 
Hané  
č. 3131900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený 
celé území v I. třídě bonity ZPF, blízkost obce,  protíná  vodovodní řad a dopravní zátěž  
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek (body č.1c, 1e, 1f)  

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

190 Nevýhradní 
ložisko  
Smržice  
č. 3132000 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č.   62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany- 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený 
částečně II. třída bonity ZPF,  severně vodovodní řad, ochranné pásmo letiště, 
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č.1c, 1e, 1f)  

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

191 Nevýhradní 
ložisko 
Kožušany –
Slavonín  
č. 3088200 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – jedná se o 3 samostatné bloky zásob 
Velká část plochy cca 90 % zaujímá I. a II. bonitní třída ZPF, vázanost blízkostí 
intravilánu Olomouce, severní blok je střetově nepřípustný (ÚSES - NRBK východně, 
celý objekt v RBC a v CHOPAVu), jižní blok ÚSES – NRBK, severně probíhá  VTL 
plynovod, 
jižní objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko 
a environmentálních podmínek  (body č.1c, 1e, 1f), severní blok nelze využít – 
zásada č. 3b 

 



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 203 (celkem 288) 
 

192 
 

Nevýhradní 
ložisko 
Veselíčko u 
Lipníka nad 
Bečvou  
 
č. 3170100 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený  
střety s ÚSES - RBC, zástavba obce Veselíčko, 
objekt nelze využít – objekt v exponované oblasti blízkosti obce a ÚSES - RBC 
(bod č. 3a, 3b) 

objekt komplexně vyřadit 
z evidence zásob nevýhradních 
ložisek ČR 

193 Nevýhradní 
ložisko 
Jezernice  
č. 5227500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt těžený 
střety - jižní kontakt s PHO 2. stupně - prameniště Závrbek, severní část VN energetický 
koridor, polovina objektu ve II. třídě bonity ZPF, kontakt s vodovodním řadem,  
objekt využít v plném rozsahu stanoveného  územního rozhodnutí  (bod č. 2) 

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

194 Nevýhradní 
ložisko  
Valšovice –
Rybáře  
č. 3087300 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený  
Střety s ÚSES - RBC, ochranné   pásmo  II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice nad Bečvou, blízkost zástavby Hranice a nutnost řešení 
dopravního napojení, 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č.1a, 1c, 1e, 1f)  

 

195 Nevýhradní 
ložisko Rybáře 
– východ  
č.3220800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – rezerva 
podél vodoteče na jižní straně  je navrženo ochranné pásmo  a existuje v blízkosti 
NATURA 2000, nachází se v blízkosti ÚSES – NRBK a částečně zasahuje RBC, nutno 
řešit dopravní napojení, blízkost sportovně leteckého zařízení,  
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c,1d,  1e, 1f),  

 

196 Nevýhradní 
ložisko Rybáře 
– Slavíč  
č. 3220700 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – připravovaný do těžby na ploše 21,8 ha 
SZ část území  objektu zasahuje do I. a II. bonitní třídy ZPF,  
předmětné území těžby  bylo navrženo k výstavbě poldru Hranice a a tento byl 
v nedávné době rozhodnutím orgánů státní správy navržen k vypuštění, podél vodoteče 
na jižní straně je navrženo ochranné pásmo  a v blízkosti je  NATURA 2000 - EVL, 
v širším okolí se nachází ÚSES – NRBK a částečně zasahuje RBC, vedení el. se táhne 
podél dvou stran prostoru těžby, tj. cca 300 m severně a západně od zájmové lokality, 
nejbližším MZCHÚ - PR Bukoveček, ochranné pásmo 2b prameniště Závrbek, širší okolí 
objektu jsou známy archeologické nálezy – např. archeologická památka Velká a Malá 
Kobylanka v katastru města Hranice,  pro území  bylo v roce 1989 vyhlášeno záplavové 
území, které zasahuje i převážnou část těžebního prostoru,  
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c,1d, 1e, 1f), 

je třeba postupovat podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném 
znění, 
v místě těžby se plánuje vodní 
plocha o ploše  cca 13 ha, 
cílem rekultivačních úprav bude 
úprava těžební jámy tak, aby se 
stala přirozenou součástí údolní 
nivy toku řeky Bečvy a došlo tak 
ke zvýšení jejích 
environmentálních hodnot 
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197 Nevýhradní 
ložisko  
Týn nad Bečvou 
-severovýchod  
č. 3221000 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP JV část území  objektu zasahuje do I. a II. bonitní třídy ZPF, dále 1/5 plochy ZPF III. třídy 
bonity, malá část plochy ochranné pásmo 2b stupně, na jihu ÚSES - RBC, severní část 
tvoří kontakt s Naturou 2000 - EVL a ÚSES - NRBK, zástavba obce, dopravní řešení 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c,1d, 1e, 1f)  

 

198 
 
 

Nevýhradní 
ložisko 
Týn nad 
Bečvou  
č. 3220600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP celá severní část se dotýká II. třídy bonity ZPF a zbývající jižní část II. třídy bonity ZPF, 
meliorace, severní omezení tvoří  ÚSES - NRBK a Naturou 2000 - EVL  
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c,1d, 1e, 1f)  

 

199 Nevýhradní 
ložisko 
Hustopeče nad 
Bečvou   
č. 5243400 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt vytěžený – těžba ukončena  
území ve II. bonitní třídě, objekt  nutno rekultivovat dle plánu využívání a rekultivace, 
objekt nelze využít – vytěžené zásoby a těžba byla ukončena (bod. 3 c) 

 

200 
 

Nevýhradní 
ložisko 
Oldřichov nad 
Bečvou  
č. 3220500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – připravovaný do těžby ve dvou plochách, přičemž 1. těžba na ploše  
3 ha a 2. těžba na ploše  9,4 ha v rámci revitalizace biocentra Rybáře, 
ZPF I. a II. bonitní třídy, VTL  plynovod při SZ okraji, 2 elekt. vedení VN a VVN středem, 
meliorace, Natura 2000 – EVL podél Bečvy, kontakt ÚSES -NRBK, 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c,1d, 1e, 1f)  

 

201 
 

Nevýhradní 
ložisko 
Sušice u 
Přerova  
č. 3220900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený  
střety s I., II., třídou bonity ZPF, 1/10 plochy ve III. třídě ZPF, výhledová  trasa průplavu 
D-O-L, 4 elekt. vedení VN a VVN, severní část ÚSES – NRBK + RBC,  Natura 2000 
podél Bečvy, zástavba obce, přístupové komunikace, 
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití lokality (bod č. 3a - 3b) 

objekt komplexně vyřadit 
z evidence zásob nevýhradních 
ložisek ČR 

202 
 

Nevýhradní 
ložisko 
Radvanice  
č. 3133200 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený  
celá polovina objektu se nachází ve II. třídě bonity ZPF a část severozápadního cípu, na 
jihu protíná objekt dálnice D47, dále protíná VTL plynovod a trasa kanálu D-O-L, 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  - po využití zpětně území navrátit do ZPF (body č.1a, 1c, 1e, 1f) 

objekt na jihu komplexně 
přehodnotit (vyřadit z evidence) 
s ponecháním zásob pouze 
v přístupných blocích bez střetů 
zájmů v to pouze v severní části 
objektu 
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203 Nevýhradní 
ložisko 
Viničná 
č. 3132700 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený 
objekt se nachází ve II. bonitní třídě ZPF, malá část na jihu v I. třídě ZPF, střety 
s projektovaným záměrem VRT, jižní část lemuje VTL plynovod a projektovaný kanál  
D-O-L, 
zásady využití objektu budou stanoveny až na základě územní studie, která upřesní 
reálný rozsah využití objektu  při akceptaci zákonných složek ochrany životního 
prostředí a ochranných pásem technicko - veřejných záměrů, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č.1c, 1e, 1f)  

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

204 Nevýhradní 
ložisko 
Sobíšky  
č. 3203201 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS střet  s II. třídou bonitou ZPF, dopravní řešení přes exponované dotčené obce, severně 
probíhá vodovodní řad, 
zásady využití a další evidence objektu  budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území,  
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití lokality (bod č. 3a, b) 

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

205 Nevýhradní 
ložisko 
Rokytnice u 
Přerova  
č. 5241400 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

PS, 
TZ 

objekt těžený za sucha 
celé území ve II. bonitní třídě ZPF, střet s projektovaným záměrem VRT, dále s VTL 
plynovodem,  
objekt využít v plném rozsahu územního rozhodnutí – objekt je s vyřešenými 
střety zájmů, (bod č. 2), další rozšiřování těžby posoudit dle podmínek (body č.1c, 
1e, 1g)  

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

206 Nevýhradní 
ložisko 
Věrovany - Dub 
nad Moravou –
Citov  
č. 3045300 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – plánovaný do těžby z vody na 2 etapy (1.etapa  81,3 ha, 2. etapa 
24,74 ha), 
objekt je v těsné blízkosti  s limity ochrany přírody v jeho východní části – NRBK, RBC  
(ÚSES), podél toku je Natura 2000, leží v CHOPAVu a část území ve II. bonit. třídě ZPF, 
využití a vymezení objektu upřesní posouzení vlivů na životní prostředí, 
podrobnější zásady pro využití objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) územní plán, 
obce - existuje souhlas realizace záměru s dotčenou obcí Věrovany  a již byla 
zahájena změna ÚPNSú obce pro  změnu funkčního využití území. 
Objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f)  

navrhnout alternativy 
revitalizace a následného 
možného využití území pro I. 
etapu těžby formou revitalizační 
– rekultivační studie   
 
 

207 Nevýhradní 
ložisko Brodek 
u Přerova –
Citov  
č. 3045400 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – rezerva 
celá severní část ve II. bonitní třídě ZPF, zbývající západní část ve III. bonitní třídě ZPF, 
území v CHOPAVu, SV část tečuje PHO 2. stupně, SV hranici lemuje ochranné pásmo 
stupně IIB zdrojů přírodních minerálních vod Horní Moštěnice, územím probíhá VTL 
plynovod, VRT, dopravní zátěž, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1d, 1e, 1f)  
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208 Nevýhradní 
ložisko Citov –
Císařov –
Troubky  
č. 3045500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – rezerva 
západní část území ve III. a zbývající ve II. bonitní třídě ZPF, 
území v CHOPAVu, severní  část tečuje VRT, územím probíhá VTL plynovod, jihem 
probíhá ÚSES - NRBK, blízkost k obcím, dopravní zátěž,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek   (body č.  1c, 1d, 1e, 1f)  

 

209 Nevýhradní 
ložisko  
Troubky  
č. 3045600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – rezerva 
severní okraj v I. a zbývající ve II. bonitní třídě ZPF, 
území v CHOPAVu, územím  probíhá VTL plynovod a vodní kanál D-O-L, severní a SZ 
částí hranice objektu  probíhá ÚSES - NRBK, blízkost obcím,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek   (body č.  1c, 1d, 1e, 1f)  

 

210 Nevýhradní 
ložisko 
Grygov - 
Krčmaň  
č. 5244300 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt těžený z vody – návrh na další  rozšíření o plochu cca 40 ha – III. etapa Majetín.  
v rámci ukončení současné I. a II. etapy bude zaujímat trvalá vodní plocha výměru cca 
12 ha, komplexně na území se počítá se zpětným navrácením půdy  do ZPF s plochou 
cca 25 ha a zároveň cca 21,3 ha budou tvořit 2 samostatně oddělené vodní plochy, jižně 
prochází el. vedení 400 kV., III. a IV. bonitní třída ZPF, záměr  na dalších 40 ha  je 
situován v oblasti s obdobně nízkou mocností a zásobami využitelné suroviny jako 
výhradní ložisko Grygov - Tážaly,     
Objekt s povolenou ČPHZ využít v plném rozsahu,  další využití a rozšíření těžby  
podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních podmínek   
(body č. 1c, 1f, 1g)  
  

zásady komplexní revitalizace 
objektu upřesní reálný plán 
rekultivace a sanace při 
akceptaci zákonných složek 
ochrany životního prostředí 

211 Nevýhradní 
ložisko Újezdec 
u Přerova  
č. 3132600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený 
III. a IV. bonitní třída ZPF, severní cíp v I. třídě bonity ZPF, jižní část ve II. třídě bonity 
ZPF, blízkost intravilánu města, západní část se dotýká vodovodního řadu, jižní část 
ÚSES - RBC, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek   (body č. 1c, 1e, 1f)  
 

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

212 Nevýhradní 
ložisko 
Zářičí  
č. 31554001  

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt 
střety s ÚSES - NRBC, do území zasahuje PHO 2. stupně, Natura 2000, CHOPAV, 
vodní cesta kanál D-O-L, blízkost ochranného vzletového  pásma letiště Bochoř, bonita 
ZPF II třídy,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek   (body č. 1c, 1e, 1f)  
 

nutnost stanovení limitů pro 
vymezení územního rozhodnutí 
pro těžbu na základě územní 
studie 
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213 Nevýhradní 
ložisko  
Kojetín  
č. 3155200 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekty – dva samostatně oddělené bloky zásob (jižní a severní)  
objekt je  dotčen limity ochrany přírody ÚSES – NRBC, Natura 2000, vodní cesta  
D-O-L, VTL plynovod,  jižní část bloku nelze využít vzhledem ke kumulaci limitů 
vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální využití 
objektu, 
stanovit zásady pro částečné využití na základě územní studie s upřesněním rozsahu 
těžitelných bloků, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek   (body č.  1c, 1e, 1f)  

využitelný je pouze severní blok 
a to v jeho jihozápadní části na 
ploše cca 30 ha  

214 Nevýhradní 
ložisko 
Pačlavice –
Dětkovice –
Osíčany  
č. 3201500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený  
Střety s I., II., a III. třídou bonity ZPF, dopravní zátěž,  
objekt lze využít v plném rozsahu – objekt řešitelnými střety zájmů (bod č. 2) 

vynětí ZPF nebude trvalé,  
v rámci rekultivace uvést území 
zpětně do ZPF 

215 
  

Horní Hoštice -
Bílý Potok  
(D 3069900) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c, zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále bod č. 1f) (EIA, SEA)  

RK 77,  PHO II (Javorník - Bílý 
Potok) 

216 
  

Oskava  
(D 3222700) 

  
  

SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a nutno stanovit podmínky využití 
ložiska vzhledem ke stávajícím střetům s ochranou přírody, 1c zásady využití objektu 
upřesní územní plán obce a dále bod č.  1f) (EIA, SEA) 

PP Sovinecko, NRBK 91,  
RBC 491, PHO 

217 
  

Velké Kinetice -
Strachovičky  
(N 5259400) 

 SK netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c, zásady využití objektu upřesní územní plán 
obce a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

 

218 
  

Luční potok -
Liščí vrch   
(N 5051900) 

  WR netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody -  3d) surovina nesplňuje v současné době 
technologicko - ekonomické parametry využití a ani do budoucna nelze předpokládat 
ekonomické využití ložiska 

 

219 
  

Zlaté Hory  
(N 5206100) 

  
  

TZ 
  

netěženo -  těžba ukončena 
3c – těžba byla ukončena 

 

220 
  

Rejvíz 
(N 5215000) 

  
  

PL 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody  3b, 3d)  objekt nelze využít  

CHKO, CHOPAV, Natura 2000 

221 
  

Dlouhá Hora-
Rejvíz  
(N 5052500) 

  SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody - 3b, vzhledem k poloze v CHKO a 
poměrně exponovanému místu budou pravděpodobně převažovat zájmy ochrany 
přírody nad využitím tohoto ložiska 

CHKO, CHOPAV, Natura 2000 
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222 
  

Bukovice u Jes. 
- Bobrovník  
(N 5054400) 

  GT 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody - 3d,  surovina nesplňuje v současné době 
technologicko - ekonomické parametry využití a ani do budoucna nelze předpokládat 
ekonomické využití ložiska 

CHKO, CHOPAV, Natura 2000 

223 
  

Branná  
(N 5051600) 

  
  

VV 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c, zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

CHOPAV, Natura 2000, 
hydrogeol. struktura 

224 
  

Vápenná – 
Žulový vrch  
(N 5206500) 

  KA 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2, objekt lze využít v plném rozsahu 

Natura 2000, PHO St. Č. Voda 

225 
  

Branná u 
Šumperka  
(N 5219600) 

  SU 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 3, objekt nelze využít, surovina 
nesplňuje v současné době technologicko - ekonomické parametry využití a ani do 
budoucna nelze předpokládat ekon. využití ložiska, prioritní jsou zájmy ochrany přírody 

kvalita sur., 
PR, hydrogeol. struktura, 
CHKO, CHOPAV 

226 
  

Hrabišín 
(N 5084900) 

  
  

SK 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1c, zásady využití objektu upřesní územní plán 
obce a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

 

227 Nevýhradní 
ložisko 
Nasobůrky –
Sobáčov  
č. 5089200 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – tvořený 2 samostatně oddělenými bloky zásob (západní a 
východní), objekt nelze využít 
objekt leží ve značně exponovaném území   z hlediska vodohospodářského (CHOPAV)  
a urbanistického – území zastavěno průmyslovou zónou, západní cíp leží na I. třídě 
bonity ZPF, zbytek na ZPF II. bonitní  třídy, meliorace, vodovodní řad, povodňová oblast 
apod., 
zásady další existence objektu budou stanoveny až na základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah ochrany – evidence objektu při akceptaci zákonných složek 
ochrany životního prostředí a stávajícího územního plánu, 
objekt nelze využít – vzhledem ke kumulaci limitů vyplývajících z předpisů 
znemožňujících racionální využití objektu (bod č. 3 a) 

objekt přehodnotit  z hlediska 
ekonomické rentabilnosti zásob, 
zásoby zastavěné plánovanou 
prům. zónou vyřadit z evidence 
zásob a ponechat pouze 
nezastavěnou část 
 
 

228 Nevýhradní 
ložisko 
Rozvadovice  č. 
5228600 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – tvořený samostatným blokem zásob ve východní části  CHLÚ 
Rozvadovice - Chořelice,  
současné střety s CHOPAV,  blízkost hranice  CHKO, ÚSES, území pokrývá I. třída 
bonity ZPF, vodovodní přívodní řad, odvodňovací kanál, VN el. vedení a  západní část 
bloků křižuje VTL plynovod, 
zásady další existence objektu budou stanoveny až na základě územní studie, která 
upřesní reálný rozsah ochrany – evidence a případného využití objektu  při akceptaci 
zákonných složek ochrany životního prostředí a stávajícího územního plánu, 
objekt lze využít pro těžbu pouze v malém  rozsahu plochy , objekt lze využít 
částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek – body č. (body č.  1c, 1d, 1e, 1f)  - viz. objekt 83  

objekt  tvoří zásoby v CHLÚ 
(objektu č. 83) a jen částečně 
přesahuje CHLÚ, objekt  tvoří 
surovinovou  rezervu – 
s únosným využitím pouze na   
ploše cca 20 - 30 ha 
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229 Nevýhradní 
ložisko 
Unčovice –
sever  
č. 50893000 
 
 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP objekt netěžený – plánovaný do těžby v max. ploše 19,1ha  (Pískovna Unčovice),  
objekt lze  využít   po vyřešení  střetů zájmů, objekt je situován v blízkosti CHKO  
(1,3 km) a PHO 2. stupně Březová, leží v CHOPAV, ÚSES - LBK návrh, objekt se 
nachází ve II. a částečně v I. a ve IV. třídě bonity ZPF, objektem prochází meliorační 
kanál,  
na území objektu  je zpracována dokumentace EIA s kladným stanoviskem jen za 
předpokladu, že využití ložiska bude uskutečněno po ukončení těžby v DP Náklo,   
nutnost vyřešení dopravy mimo zastavěnou část severním obchvatem pře záměr 
Unčovice – západ a napojení na silnici II/449, blízkost zástavby obce Březová a nárůst 
synergických vlivů, nesoulad se sousední  hranicí CHLÚ Náklo a s přehodnocením 
bilančních a nebilančních zásob výhradního ložiska Unčovice - Náklo,  
nutnost stanovení limitů pro vymezení počtu těžeben na základě studie limitů těžby a 
krajinné  únosnosti  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek (body č. 1a, 1b, 1c - 1f) 
 

zásady plánovaného  využití 
objektu budou upřesněny 
v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní 
revitalizační studie,    
posouzení nezbytnosti otvírky 
dalšího ložiska štěrkopísku 
mimo stanovený DP a CHLÚ 

230 Nevýhradní 
ložisko – 
nebilanční 
Břuchotín -
Hornomoravský 
úval  
č. 5094900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

CS objekt netěžený - rezerva 
částečně II a zejména celá I. bonitní třída ZPF, severní blok celý ve II. bonitní třídě ZPF, 
jižní blok pokrývá CHOPAV, vodovodní řady a ochranné pásmo letiště, severní blok 
pokrývá CHOPAV,  jižně prochází VTL plynovod, 
objekt nelze využít – nebilanční zásoby v současné době nesplňují technologicko-
ekonomické parametry využití (3d) 

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

231 Nevýhradní 
ložisko -
nebilanční  
Velký Týnec   
č. 5095400 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený   
střet s LPF a jižně ÚSES - RBC, dopravní zátěž ,  
objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích 
složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné zájmy o dílčích 
složkách ŽP nad zájmem využití ložiska (bod č. 3a) 

 

232 Nevýhradní 
ložisko – 
nebilanční  
Lipník nad 
Bečvou  
č. 5052700 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP 
 
 

objekt netěžený   
severozápadní okraj se dotýká II. třídy bonity ZPF, blízkost a dostupnost obce, dopravní 
střet, Natura 2000 – EVL, 
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, surovina na objektu  nesplňuje v současné době 
podmínky využitelnosti suroviny (bod č. 3a - d) 

vyřadit z evidence 
nevýhradních ložisek ČR a 
z účelové databáze 
nebilančních ložisek ČGS –
Geofondu  
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233 Nevýhradní 
ložisko  
Osek nad 
Bečvou  
č. 5206200 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

TZ, 
SP 

severozápadní okraj se dotýká II. třídy bonity ZPF, VTL plynovod,  
dopravní střet, Natura 2000 – EVL, ÚSES - NRBK, 
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, surovina na objektu  nesplňuje v současné době 
podmínky využitelnosti suroviny (bod č. 3a - d) 

vyřadit z evidence 
nevýhradních ložisek ČR a 
z účelové databáze 
nebilančních ložisek  ČGS –
Geofondu 

234 Nevýhradní 
ložisko –
nebilancované 
Černotín -
Teplice nad 
Bečvou     
č. 5054900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SK objekt netěžený 
jižní okraj zasahuje do I. a II. třídy bonity ZPF, střet s Naturou 2000, ÚSES - NRBK, 
dopravní zátěž, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice 
nad Bečvou, 
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, surovina na objektu  nesplňuje v současné době 
podmínky využitelnosti suroviny (bod č. 3 a - d) 

vyřadit z evidence 
nevýhradních ložisek ČR a 
z účelové databáze 
nebilančních ložisek ČGS –
Geofondu 

235 Nevýhradní 
ložisko –
nebilancované 
Teplice nad 
Bečvou   
č. 5054800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

TZ objekt netěžený  
objekt zasahuje do I. třídy bonity ZPF, kontakt s Naturou 2000, ÚSES - NRBK, dopravní 
zátěž, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou 
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, surovina na objektu  nesplňuje v současné době 
podmínky využitelnosti suroviny (bod č. 3 a - d) 

vyřadit z evidence 
nevýhradních ložisek ČR a 
z účelové databáze 
nebilančních ložisek ČGS –
Geofondu 

236 Bílá Voda  
(P 9066700) 

 DL netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu 

odlehlost 

237 
  

Zlatý Chlum -
Česká Ves  
(Q 9112800) 
  

  ZR 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody -  3d, -  surovina nesplňuje v současné 
době technologicko - ekonomické parametry využití a ani do budoucna nelze 
předpokládat ekonomické využití ložiska (malé ložisko, nízká kovnatost) 

CHKO, CHOPAV, Natura 2000, 
tunel 

238 Vápenná -
Zelená Hora  
(R 9287900) 

 SK netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a, nutno stanovit podmínky využití 
ložiska vzhledem ke stávajícím střetům a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

Natura 2000, PHO St. Č. Voda 

239 Vápenná -
Zelená hora  
(R 9081900) 

 SK netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a, nutno stanovit podmínky využití 
ložiska, odklon NRBK a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

NRBK 86 okraj 

240 
  

Vápenná – 
Žulový vrch  
(R 9370009) 

 KA netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1a, nutno stanovit podmínky využití 
ložiska vzhledem ke stávajícím střetům a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

Natura 2000, PHO St. Č. Voda 
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241 Ruda nad 
Moravou  
(R 9090500) 

 SK netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2 objekt lze využít v plném rozsahu 

 

242 
  

Vikýřovice  
(P 9322600) 

 KC netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody - 2 objekt lze využít v plném rozsahu  

doprava 

243 
  

Lesnice 
(9357300) 

 VO netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 3 objekt nelze využít  

pod D 3225200. 

244 Leština  
(P 9055500) 

 VV netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody – 3  objekt nelze využít  

zástavba, vodní zdroj 

245 Loštice 2  
R 9091900) 

 SK netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 1a nutno stanovit podmínky využití ložiska  
vzhledem ke stávajícím střetům, a dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

CHÚ průplav 

246 Evidovaný 
prognózní zdroj 
Zadní Újezd –
Dědinka 
č. 9102100 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

CS objekt netěžený – rezerva 
střety s dopravním řešením, část objektu zasahuje do PHO 2. stupně – jímací studna,  
objekt pokrývá celé území na I. bonitní třídě ZPF – podmínečný  střet zájmů, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. (body č.  1c, 1e, 1f)  

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

247 
 

Prognózní zdroj 
registrovaný  
č. Chabičov 
R 9294500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
střet s ÚSES  - RBC, území pokrývá LPF 
- podrobnější zásady pro využití a ochrany objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) 
územní plán obce 
- zásady využití a další evidence  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad 
územního rozvoje na základě úzenmní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu 
využití objektu při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f) 

 

248 
 

Prognózní zdroj 
registrovaný 
Dalov - Soví 
kámen 
R 9294600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
Střet s ÚSES - RBC, území pokrývá LPF, 
podrobnější zásady pro využití a ochrany objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) 
územní plán obce, 
zásady využití a další evidence  objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje na základě územní studie, která prověří reálné možnosti rozsahu využití objektu 
při zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č.  1c, 1e, 1f) 
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249 
 

Prognózní zdroj 
evidovaný 
Chabičov - 
Ostrá hora 
Q 9103000 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
střet s ÚSES - NRBK, území pokrývá LPF, 
podrobnější zásady pro využití a ochrany objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) 
územní plán obce, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f)  

 

250 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Těšíkov - Horní 
Žleb  
Q 9102600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
střet s ÚSES - NRBK – západně od objektu, zároveň  kolize s plánovaným poldrem a 
přírodním parkem, území pokrývá LPF, 
objekt z větší části nelze v současnosti  využít  vzhledem ke kumulaci limitů 
vyplývajících z předpisů o ochraně životního prostředí znemožňujících racionální 
využití objektu (bod č. 3a, b) 

návrh k přehodnocení 
prognózního zdroje 
s přeřazením do kat. Z – 
(dokumentované - zrušené) 

251 
 
 
 

Prognózní zdroj 
evidovaný 
Těšíkov - Lipina 
Q 9102700 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
střet s ÚSES  - NRBK – západně od objektu, zároveň  kolize s přírodním parkem,   
území pokrývá LPF, 
podrobnější zásady pro využití a ochrany objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) 
územní plán obce, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek   (body č. 1c, 1e, 1f)  

 

252 Registrovaný 
prognózní zdroj 
Hrubá Voda  
č. R 9326800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., 

KA objekt netěžený  
střet s LPF, s přírodním parkem, s oblastí Natury 2000 – ptačí oblast a Natury 2000 - 
EVL, objekt je součástí vojenského prostoru Libavá, severní  hranici tvoří ÚSES –  
RBK 1517, krajinotvorně exponovaná oblast, dopravní řešení pouze po železnici, 
objekt nelze využít – objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP nad zájmem využití lokality (bod č. 3a - 3b) 

objekt navrhnout 
k přehodnocení  z důvodů 
obtížně řešitelných střetů zájmů 
do kat. Q (pouze evidovaných) 
popř. Z – vyřazených – 
zrušených 

253 Prognózní zdroj 
registrovaný  
Hnojice -
Moravská 
Huzová  
č. R9094900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – plánovaný do těžby na předpokládaném ložisku o ploše cca 43,1 ha 
objekt leží  v blízkosti  PHO 2. stupně, v CHOPAV, objektem prochází VTL plynovod, 
podrobnější zásady pro využití objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) územní plán 
obce, zejména se zřetelem na blízkost  osídlení (zastavěné území obce) a II. bonitní 
třídy ochrany ZPF, nutnost vyřešení obchvatové účelové komunikace, 
využití objektu upřesní podrobné posouzení vlivů na životní prostředí EIA,  posléze 
podrobnější zásady pro využití objektu a blízkého okolí upřesní (stanoví) územní plán 
obce,  existuje  kladný souhlas realizace záměru od  dotčené obce Liboš, byla 
rovněž zpracovaná 2. a 3. změna ÚPNSú Liboš, která záměr respektuje ve smyslu 
změny funkčního využití území, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f) 
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254 Prognózní zdroj 
registrovaný 
Liboš - 
Moravská 
Huzová   
č. R9368400 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – zaujímá 3 samostatně oddělené bloky 
objekt leží v blízkosti  PHO 2. stupně vnějšího a vnitřního Moravská Huzová, 
v CHOPAV, objektem prochází VTL plynovod , II. bonitní třída ochrany ZPF, blízkost 
zástavby obcí, 
zásady přesného vymezení objektu budou upřesněny v aktualizaci zásad územního 
rozvoje (se zřetelem na blízkost  osídlení – zastavěné území obce) na základě územní 
studie, která prověří reálné možnosti rozsahu evidence objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot v území 
objekt nelze využít komplexně (bod č. 3a - b) 

objekt zásadně dotčen limity 
ochrany přírody a dílčích složek 
na ŽP, kde v současné době 
převažují  zákonem chráněné 
zájmy o dílčích složkách ŽP 
nad zájmem využití lokality 

255 Schválený 
prognózní zdroj 
Ponikev -
Vojtěchov 
č. 9342300 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č.   62/1988 
Sb., 

VO objekt netěžený – rezerva – schválený prog. objekt vyhrazeného nerostu  
objekt leží v blízkosti ÚSES – RBK, objekt je na území ochranných pásem PHO II. 
stupně - blízkost jímacích studní, střety s VKP, dopady na krajinný ráz, vliv na krasovou 
javoříčsko - litovelskou zvodeň, vliv na exo - endokrasové jevy objektu, území je 
poddolované, 
nutno stanovit zásady pro budoucí částečné využití a ochranu objektu, které  budou 
upřesněny v aktualizaci zásad územního rozvoje na základě územní studie, která 
prověří reálné možnosti rozsahu ochrany a využití objektu při zohlednění ochrany 
kulturních a přírodních hodnot v území, 
objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích 
složek na ŽP (bod č. 3a - 3b) 
 

 

256 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Jesenec  
č. 9287300 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený – 2 samostatné bloky 
objekty jsou v LPF, dopravní střety po nevyhovujících komunikacích, jižní omezení – 
VTL plynovod, severní omezení VN el. vedení 110 kV, 
objekty lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek   (body č. 1c, 1e, 1f)  

 

257 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Čunín  
č. 9111000 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený 
objekt je LPF, dopravní střety po nevyhovujících komunikacích, 
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f) 
 

 

258 Prognózní zdroj  
Lipová I.  
č. 9361600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený 
střety s ÚSES – RBC, VTL plynovod, vedení VN el. napětí 110 kV, dopravní zatížení  
objekt nelze využít komplexně - z důvodů střetů zájmů  (bod č. 3a – 3b) 

prognózní zdroj vyřadit 
z evidence - do subkat. 
zrušených – Z 

259 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Lipová II.  
č. 9110900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený 
střety se LPF, dopravní zatížení  blízkost zástavby, 
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f) 
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260 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Buková – 
Lipová  
č. 9333000 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený 
střety s ÚSES – RBC, NRBK, dopravní zatížení, objekt v LPF, 
objekt nelze využít komplexně -  z důvodů střetů zájmů  (bod č. 3a – 3b) 
 

návrh na přehodnocení objektu 
ze subk. evidovaných Q do 
subkat. zrušených – Z 

261 Prognózní zdroj  
Přemyslovce  č. 
9332500 
  

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený – hloubkové a částečně i plošné pokračování výhradní ložiska SK 
Přemyslovice  
zásadní střet s dopravním řešením přes dotčené obce, řešením je po železnici 
jihozápadně od objektu, objekt  celý v PUPFL, v blízkosti chatová osada, ochranné 
pásmo  vodního zdroje 2b, Smržice a ÚSES – LBC a NRBK, 
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f) 

prognózní zdroj přeřadit do 
vyšší  subkat. Q,  
tj. do kategorie evidovaných 

262 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Kostelec na 
Hané –  
Hluchov  
č. 9363300 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený 
střety s LPF, s dopravním napojením, jižní část se dotýká ÚSES - RBC,  
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f)  

nadále ponechat v subkat. Q, 
perspektivní objekt přestože 
zaujímá cca 30% odpadu ze 
suroviny 

263 Prognózní zdroj 
registrovaný 
Lubenice –  
Lutín /  
č. 9101000 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb., bez zákonné ochrany - 
součást pozemku podle § 7 
zákona č. 44/1988 Sb., dle 
pozdějších novel 

SP netěžený objekt – plánovaný do těžby z vody na ploše 22,85 ha 
objekt je částečně dotčen limity ochrany přírody - střet s CHOPAV a VKP Blata, VTL 
plynovod, a VN el. vedení, objekt náleží do I. a II. bonitní třídy ZPF, vhodně řešit cílový 
stav lokality po vytěžení, 
vzhledem k minimálním střetům zájmů (zejména dopravní střety a soulad s dotčenou 
obcí) možné využití objektu tak,aby došlo k posílení jeho funkčnosti a ke zvýšení 
biodiverzity oblasti, objekt lze využít pro těžbu pouze plánovaném rozsahu z důvodu 
mezní únosnosti zatížení území - nutnost stanovení limitu těžební produkce - těžby a 
krajinné únosnosti, 
limitovat  využití zásob v blízkosti intravilánu obce Lutín, nutnost vyřešení dopravního 
napojení a expedice suroviny mimo dotčené obce, variantou se nabízí i železniční 
vlečka,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f)  

stanovit zásady pro částečné 
využití  objektu s upřesněním 
rozsahu těžitelných bloků, 
zásady budou stanoveny až na 
základě územní a revitalizační  
studie, která upřesní reálný 
rozsah využití objektu při 
akceptaci zákonných složek 
ochrany životního prostředí 

264 Schválený 
prognózní zdroj 
Hněvotín  
č. 9057100 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

VO objekt netěžený – rezerva 
ve II. bonitní třídě ZPF, střet s CHOPAV, ochranné pásmo letiště,   
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (bod č. 3b) 

 

265 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Majetín /  
č. 9101600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SP objekt netěžený 
I. a II. bonitní třída ZPF, území v CHOPAVu, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c,1b, 1d, 1e, 1f)  
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266 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Brodek u 
Přerova   
č. 9101700 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SP objekt netěžený 
II. bonitní třída ZPF, území v CHOPAVu, blízkost zástavby obce Brodek u Přerova, 
západní část lemuje ÚSES - NRBK, jižní vodovodní řad,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f) 

 

267 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Věrovany – 
Citov  
č. 9101800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SP objekt netěžený - část území cca 25 ha plánované k využití 
částečně II. bonitní třída ZPF, území v CHOPAVu, západní a východní část ohraničuje 
ÚSES - NRBK, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f)  

zásady využití objektu  budou 
stanoveny až na základě 
územní a revitalizační  studie 

268 Prognózní zdroj 
evidovaný Citov 
– Cisařov   
č. 9403800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SP objekt netěžený 
střety ve II., III., IV. bonitní třídě ZPF, CHOPAV,  jihozápadní hranici tvoří  ÚSES - NRBK 
a RBC, blízkost obcím,  
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1d, 1e, 1f) 

 

269 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Rokytnice  
č. 9101900  

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SP objekt netěžený 
I. bonitní třída ZPF, ochranné pásmo ochranné pásmo II. stupně II B zdrojů přírodních 
minerálních vod Horní Moštěnice, objekt leží v ÚSES - RBC, NRBK, v CHOPAVu,  
objekt nelze využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany přírody a dílčích složek 
na ŽP, kde v současné době převažují  zákonem chráněné zájmy o dílčích složkách ŽP 
nad zájmem využití ložiska  (bod č. 3a - 3b) 

návrh na přehodnocení prog. 
zdroje ze subkat. Q do subkat. 
Z (zrušených)  

270 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Klenovice  
č. 9334500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

BZ objekt netěžený  
střety s I. a III. třídou bonity ZPF, 
blízkost obce – zásoby přiléhající k obci ponechat jako vázané, vyřešit dopravní 
napojení, 
objekt lze využít v plném rozsahu – objekt s řešitelnými  střety zájmů (bod č. 2) 

 

271 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Lobodice  
č. 9403500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SP objekt netěžený  
střety s II. třídou bonity ZPF na východní území, 
dopravní napojení, překryv se zásobníkem Lobodice, území v CHOPAVu, blízkost  
Natura 2000, SV část zasahuje do ÚSES - NRBC, protíná středem VTL plynovod,  
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1c, 1d, 1e, 1f)  

 

272 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Uhřičice  
č. 9403600 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SP objekt netěžený  
střety s I. třídou bonity ZPF pouze na okraji západní linie objektu 
dopravní napojení, CHOPAV,  
objekt lze využít podmínečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f) 
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273 Prognózní zdroj 
Ivanovice na 
Hané   
č. 9106800 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

CS objekt netěžený – 9 bloků prognózních zdrojů  
střety s I. II., a III. třídou bonity ZPF, území součástí ÚSES – NRBK, dopravní zátěže, 
blízkost obcí, MZCHÚ a železnice, 
objekty lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko a 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f, 1g) 

prognózní zdroj přeřadit do 
subkat. Q , tj. do kategorie 
evidovaných jako i vhodná 
technická zemina 

274 
 
 

Prognózní zdroj 
evidovaný Týn 
nad Bečvou –
Krásníce  
č. 9086100 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
střety s ÚSES - RBC, území v LPF, dopravní řešení s eliminací dopravy přes obce, 
V současné době objekt komplexně využít nelze, nicméně lze ho využít částečně 
za splnění vybraných technicko a environmentálních podmínek 
(body č. 1a, 1c, 1e, 1f) 

 

275 
 

Prognózní zdroj  
Jezernice I.   
 
č. 9406500, 
resp. 9339200 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

BZ, 
CS 

objekt netěžený  
celá západní polovina leží ve II. bonitní třídě ZPF, kontakt s PHO 2. stupně - prameniště 
Závrbek, severní část VN energetický koridor, kontakt s vodovodním řadem,  
objekt nelze v současné době využít komplexně - zásadně dotčen limity ochrany 
přírody a dílčích složek na ŽP (bod č. 3a - b) 

prognózní zdroj ponechat 
v subkat. zrušených Z 

276 
 

Prognózní zdroj 
evidovaný  
Jezernice - 
Loučka   
č. 9339400 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

BZ objekt netěžený  
celý objekt leží ve II. třídy bonity ZPF, východní část ÚSES - NRBC, 
dopravní řešení,  
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g) 

 

277 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Drahouše  
č. 9085900 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

CS prognózní zdroj zaujímá 3 samostatně oddělené prognózní bloky zásob – severní, 
jižní a východní, z nichž první se nachází JZ od obce Klokočí a druhý západně od obce 
Velká, severní blok se nachází z větší části v I. třídě bonity ZPF a východní se nachází  
celý ve  II. třídě bonity ZPF, východní blok – středem prochází D-O-L, VTL plynovod, 
severně dálnice D47, VN el. vedení 110kV, severní blok – koridor VVTL plynovod, kanál 
D-O-L, dopravní zatížení, jižní blok - v severní části prochází koridor VVTL plynovod, 
na území perspektivního prognózního zdroje s dostatečnými zásobami cihlářské 
suroviny se dále  nacházejí  vedení VN a NN, místy blízkost zástavby a nadregionální 
biokoridor,  
objekty lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek  (body č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g)  

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

278 Prognózní zdroj 
evidovaný  
Jezernice II.  
č. 9339300 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

BZ, 
CS 

objekt netěžený  
JZ okraj se dotýká II. třídy bonity ZPF, zástavba obce, dopravní zatížení,  
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek   (body č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g) 

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 
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279 Prognózní zdroj 
evidovaný 
Bělotín   
č. 9085800 
 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

CS objekt netěžený – 2 samostatné  bloky 
prognózní zdroj cihlářské suroviny zaujímá 2 samostatně oddělené prognózní bloky 
zásob, z nichž první se nachází v blízkosti – západně od obce Bělotín a druhý v blízkosti 
– severně od obce Horní Bělotín, 
objekty zasahují v malé části do I. třídy bonity a zbývající části pokrývají II. třídy ZPF, 
západní blok protíná plánovaná dálnice D47, vodovod ODV 800; VVTL plynovod a 
vodovodní řad, východní blok protíná v sz. části vodovodní řad, VVTL plynovod,   
zástavbu, území protíná  ÚSES - nadregionální biokoridor, 
objekty lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek (body č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g)  
 

vynětí ZPF nebude trvalé, 
kvalitní půda tím pádem nebude 
poškozena, jelikož v rámci 
rekultivace bude uvedeno 
území zpětně do ZPF 

280 
 
 

Prognózní zdroj 
evidovaný 
Nejdek 2  
č. 9296500 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
lokalita leží v zalesněném nadregionálním biokoridoru a zasahuje severně do ÚSES – 
regionálního biokoridoru - RBC, území v LPF, 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek (body č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g)  
 

v  analogii s těženým blízkým 
ložiskem Nejdek u Hranic 
(B3033400) byla surovina 
vyhodnocena pro drcené 
kamenivo 

281 
 
 

Prognózní zdroj 
evidovaný 
Nejdek  
č. 9296400 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
lokalita leží v zalesněném nadregionálním biokoridoru a zasahuje jižně do ÚSES – 
regionálního biokoridoru - RBC, území v LPF, 
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek (body č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g)  

po provedení podrobného 
průzkumu může lokalita  
představovat budoucí náhradu 
za nyní těžené blízké ložisko 
Nejdek u Hranic společně 
s prog. objektem Nejdek 2  
(č. 9296500) 

282 
 
 
 

Prognózní zdroj 
registrovaný – 
Olšovec – Kuča 
č. 9085200 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

SK objekt netěžený  
z hlediska střetů zájmů se  lokalita nachází přibližně 1 km severně od obce Partutovice, 
nachází se na svahu odvráceném od obce, lokalita leží v širším pásmu  uvažované 
vodní nádrže Podlesný Mlýn a území zaujímá  LPF, dopravní řešení,  
objekt lze využít částečně za splnění vybraných technicko a environmentálních 
podmínek (body č. 1a, 1c, 1e, 1f, 1g)  
 

i přes komplikované geologické 
poměry se jedná o prog. zdroj 
s dobrou kvalitou suroviny i 
dalších parametrů (skrývkový 
poměr, obsah škodlivin) 

283 
  

Dubicko  
(N 5083900) 
  

  
  

CK 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
bez střetů s limity ochrany přírody  - 2, objekt lze využít v plném rozsahu 

kvalita sur., 
vodovod 

284 
  

Kobylá  
(N 5206600) 

  
  

KA 
  

netěženo – neuvažováno s těžbou 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 1c, zásady využití objektu upřesní 
územní plán obce, dále bod č. 1f) (EIA, SEA) 

málo zásob – negativní, 
NRBC 89 (okraj) 



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 218 (celkem 288) 
 

285 
  

Vápenná  
(N 5052000) 

  
  

KA 
  

netěženo – potencionální rezerva 
objekt částečně dotčen limity ochrany přírody – 2, objekt lze využít v plném rozsahu 

 Natura 2000 

286 
  

Žulová - Černá 
Voda  
(N 5052100) 

  KA 
  

netěženo – potencionální rezerva 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2, objekt lze využít v plném rozsahu 

  
  

287 
  

Vápenná –
Žulová – 
Ehrlich  
(D 5233500) 

  KA 
  

těžba povrchová 
bez střetů s limity ochrany přírody – 2, objekt lze využít v plném rozsahu 

 

288 Evidovaný 
prognózní zdroj 
Rovensko 
č. 90915000 

dle zákonné evidence § 13 
novely  zákona č. 62/1988 
Sb. 

CS objekt netěžený – rezerva  
na většině plochy CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“, přes objekt prochází vodovodní řad, 
jižní část bloku zasahuje do obce Rovensko, 
objekt lze využít částečně nebo podmínečně za splnění vybraných technicko - 
environmentálních podmínek  (body č. 1c, 1e, 1f, 1g) 

objekt je nutno zejména na jeho 
jižní části přehodnotit 
s návrhem vyřadit do  kat. Z 
(dokumentované - vyřazené) 

 
 
 
Stanovení zásad využití objektů s ložisky ZÚR OK plní cíle územního plánování (§ 18 odst. 2, 3, 4 zákona č. 183/2006 Sb.) a úkoly 
územního plánování (§ 19 odst. 1 písm. c), i), m) a zejména n) zákona č. 183/2006 Sb.)
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A.5.3. KONCEPCE OCHRANY KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

k odst. 76 - 79 

Návrh vymezuje tzv. kulturní krajinu oblastí v cenných, kulturně historicky významných 
územích, v oblastech s přírodně krajinářskými úpravami, s vysokým krajinným, 
památkovým a přírodním potenciálem, které jsou navrženy k zachování z hlediska 
dochovaného kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot. Průběh hranic 
těchto území, vyjma kulturní krajiny oblasti Hanušovická vrchovina a kulturní krajiny oblasti 
Březná, odpovídá vymezení navržených, dosud neprohlášených krajinných památkových 
zón. Tato území představují krajinářsky nejcennější části Olomouckého kraje. Návrh 
vymezuje k ochraně tyto krajinné oblasti : 

Kulturní krajina oblasti Moravská brána (okres Přerov)  

Představuje jedinečný areál v údolí řeky Bečvy lemovaný zalesněnými masivy, vzniklý jako 
výsledek geologického vývoje trvajícího přes 350 mil. let. Navrhovaná oblast tvoří 
poměrně velké území v údolí řeky Bečvy s množstvím archeologických lokalit 
dokládajících pohyb člověka v období paleolitu. Památkovou hodnotu představují mnohé 
dochované doklady života našich předků procházejících jednotlivými stavebními slohy až 
do dnešní doby (osídlení krajiny v období popelnicových polí na horském hřebenu v okolí 
lázní Teplice, areál vápenky v Černotíně, hrad Helfštýn, vévodící celému území mezi 
Lipníkem a Hranicemi, severní dráha císaře Ferdinanda s tunelem ve Slavíči a viadukty u 
Jezernice a u Hranic, rozvaliny hradu Drahotuš, kostel sv. Havla ze 13. století, údolí Bečvy 
u Teplic nad Bečvou, jehož malebnost umocňuje lázeňský park založený v krajinářském 
stylu, přirozeně navazující na okolní krajinu). 
Kulturní krajina této oblasti je vymezena na území správních území sídel: Bohuslávky, 
Lipník nad Bečvou, Jezernice, Slavíč, Milenov, Klokočí, Hrabůvka, Hranice, Černotín, Ústí, 
Teplice nad Bečvou, Paršovice, Týn nad Bečvou, Lhota, Hlinsko. 
Území oblasti Moravské brány je podtrženo množstvím přírodních útvarů v podloží 
devonského vápence, krajinnou dominantou hradem Helfštýn, zříceninou strážního hradu 
Svrčov nad údolím Bečvy, panoramatem města Hranice, Lipník n/B. a lázeňským areálem 
Teplice nad Bečvou s přírodně krajinářským parkem.  

Kulturní krajina oblasti Nové Zámky (okres Olomouc) 

Kulturní krajina oblasti Nové Zámky je jedinečná krajinnou kompozicí, zahrnující lužní lesy 
s velkým  množství vodních ploch (řeka Morava s několika svými rameny), které se střídají 
s nivními loukami, s krajinnou dominantou – loveckým zámkem a oborou, kde pro 
výstavbu areálu bylo umně využito přirozené modelace terénu.  
Kulturní krajina této oblasti je vymezena na území správních území sídel Bílá Lhota, 
Mladeč, Červenka. Zaujímá prostor mezi osadou Nový Dvůr, Nové Mlýny, zasahuje po 
okraj obce Měník a Mladeč. Náleží k ní severní svahy kopce Třesín a aluviální louky v nivě 
řeky Moravy doprovázené lužními lesy, táhnoucí se mezi obcí Řimice a městem Litovel. 
Přírodní scenérie v severní části s krajinnou dominantou – klasicistními stavbami 
komplexu Nové Zámky se zámkem  a hospodářským dvorem, z jihu na protilehlé straně 
uzavřené vrchem Třesín s romantickými stavbami – Rytírna, Čertův most, Podkova.  

Kulturní krajina oblasti Čechy pod Kosířem (okres Olomouc) – Mánesův kraj 

Navrhovaná kulturní krajina v oblasti Čechy pod Kosířem se nachází v zemědělské krajině 
na Hané nedaleko Prostějova. Je významná po stránce historické i kulturní – ve spojení se 



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 220 (celkem 288) 
 

jménem českého malíře Josefa Mánesa a má několik cenných přírodních lokalit. 
Nejvýznamnějšími stavbami jsou kulturní památky – empírový zámek v Čechách pod 
Kosířem na úpatí kopce Velkého Kosíře s přírodně krajinářským parkem romantického 
pojetí z druhé poloviny 19. století, v podobě známé z obrazů J. Mánesa z dob jeho pobytu 
na zámku.   
Kulturní krajina této oblasti je vymezena v rámci správních území sídel Čechy pod 
Kosířem, Služín, Stařechovice, Slatinky. Oblast představuje vrch Velkého Kosíře v délce 
cca 5 km, jehož součástí je zámek s parkem rozšířeným až za “Růžovou“ dnes dubovou 
alej, přírodní památka Růžičkův lom, lom – přírodní památka Vápenice, přírodní rezervace 
Andělova zmola, přírodní památka Brus.  

Kulturní krajina oblasti Žádlovicko (okres Šumperk) 

Hodnotně přetvářená krajina v údolí potoka Líšnice mezi obcemi Líšnice a Žádlovice se 
zámkem a zámeckým areálem v ústřední poloze, s několika v krajině se uplatňujícími 
alejemi, vodními plochami a dálkovými výhledy. Kompozici dotváří krajinářský park se 
dvěma rybníky a soustavou užších protáhlejších palouků lemovaných kulisami dřevin. Od 
šedesátých let minulého století byla jihovýchodně od zámku vybudována soustava 11 
retenčních nádrží, které zvýrazňují a umocňují krajinu při pohledu od zámku. V jednom 
z nejvyšších míst v lese západně od zámku stávala rozhledna, ke které směřovaly průseky 
v lese. Místem vyhlídek do krajiny je lokalita u Pavlova s vyhlídkou na zámecký areál 
v Žádlovicích a do okolní krajiny, na jihu s dominantou hradu Bouzov a severovýchodu 
zámku Úsov. 
Kulturní krajina této oblasti je vymezena na území správních území sídel: Loštice, Líšnice, 
Pavlov. Zahrnuje barokní zámek a krajinářský park s rybníky, jírovcovouaalejí a palouky 
lemovanými dřevinami. Je příkladem kulturní krajiny, vhodně využívající modelaci terénu 
k dosažení vyšší estetické hodnoty území. 

Kulturní krajina oblasti Jesenická kotlina (okres Jeseník)  

Kulturní krajina oblasti Jesenická kotlina je neopakovatelným geomorfologicky členitým 
územím, s mnoha uvědomělými počiny, vedoucími k dosažení jedinečné scenérie, v jehož 
jádru v hluboké kotlině obklopené ze tří stran kopci Hrubého Jeseníku a Sokolského 
hřbetu se nachází město Jeseník.  Údolí řeky Bělé a ze západu řeky Stařič se spojují a 
tvoří kotlinu, která se otevírá na severovýchodě směrem do Polska. Vzhledem k značným 
výškovým rozdílům (Jeseník v nadmořské výšce kolem 432 m a například Zlatý Chlum 
908 m) je oblastí horského charakteru a krajinnou dominantou – lázněmi Jeseník. 
Lázeňský park na Gráfenberku soustřeďuje soubor historicky cenných prvků (staveb, 
pomníků, pěšin, pramenů a studánek). 
Kulturní krajina této oblasti je vymezena na území správních území sídel Jeseník, Česká 
Ves, Široký Brod, Mikulovice, Bělá pod Pradědem, Adolfovice, Lipová – Lázně, Horní 
Lipová. 
Oblast je cenná soustředěním souboru historicky cenných prvků, lázeňskými parky volně 
přecházejícími do krajiny, širokými rozhledy (Zlatý Chlum, procházková trasa na Křížový 
vrch) a pozůstatky důlní činnosti.  

Kulturní krajina oblasti Hanušovická vrchovina (okres Šumperk) 

Kulturní krajina oblasti Hanušovická vrchovina je vymezena v rámci správních území sídel 
Staré Město, Šléglov, Vikantice, Jindřichov, Hanušovice, Malá Morava. 
Oblast je cenná pro jedinečné přírodní scenérie plné dalekých výhledů, které  uzavírají 
mohutné hřbety nejvyšších jesenických vrcholů, pro zástavbu soustředěnou do malebných 
podhorských osad (viz. Pekařov) a pro množství historicky cenných staveb a areálů.  
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Současné členění krajiny, obzvláště kolem osady Pekařov, je dokladováno bez větších 
změn již od 18. století. Drobné členění krajiny, remízky s původními mezemi, jejich 
prostorové uspořádání tvoří hodnotný rámec dochované architektury usedlostí, které si ve 
většině udržely původní ráz, typický pro danou oblast. Původní charakter, materiály, 
stavební sloh je patrný u mnoha dalších dochovaných společensky významných staveb 
(kaple, kapličky, boží muka, hřbitovy, hostince, památníky apod.). 
Krajina je charakteristická rozptýlenou zástavbou, která s krajinnými úpravami vytváří 
kultivovaný harmonický celek.   

Kulturní krajina oblasti Březná (okres Šumperk) 

Kulturní krajina oblasti Březná je vymezena v rámci správních území sídel Hoštejn, 
Hynčina, Zábřeh, Nemile, Kosov, Drozdov, Svébohov, Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, 
Zborov, Jedlí, Olšany, Horní Studénky, Štíty, Bušín, Písařov, Bohutín, Chromeč. 
Podstatná část oblasti Březná se rozkládá na území Zborovské vrchoviny a je 
charakteristická jednak rovinatými a mírně zvlněnými náhorními plošinami, jednak 
soustavou hluboce zaříznutých údolí řeky Březné, lemované vysokými skalními výchozy, 
z nichž se nám nabízí překrásné výhledy na celé údolí i protější svahy s lučnatými 
plochami i lesními komplexy, často mnohdy s vysokým zastoupením přirozených bučin 
a jedlí.  
Krajina oblasti Březná je cenná nejen z hlediska výjimečné geomorfologie, ale i pro 
charakteristickou strukturu zemědělských kultur a krajinné zeleně, přerušované horskými 
vískami, dokreslujícími malebný ráz krajiny. Nejmalebnější vísky s urbanisticky 
nenarušenými půdorysy, ve kterých dominuje jednoduchá a převážně zachovalá původní 
architektura, jsou v současnosti pro své kvality již prohlášené nebo připravované 
k prohlášení vesnickými památkovými zónami.   
 
Vzhledem k tomu, že se tyto oblasti odlišují od navazujícího území tím, že jsou zde 
soustředěny přírodní hodnoty, je zde zachovalé kulturní dědictví a krajinný ráz, zařazují 
zásady územního rozvoje tyto oblasti mezi oblasti, které vyžaduji ochranu a jsou 
zobrazeny ve výkresu B. 6. Označení ve výkresu KH1 – KH6 je totožné s označením 
použitým v textu. 
ZÚR OK stanovují předběžně zásady, za jakých lze provádět změny v území. Ve 
vymezených oblastech kulturní krajiny je nutno především zachovat skladbu ploch 
uplatňujících se v krajině (lesy, louky, pastviny, vodní plochy, zastavěná území, 
dominanty, panoramata, přírodní scenérie) a omezit či citlivě zakomponovat stavby 
technické a dopravní infrastruktury tak, aby nesnížily krajinářskou, památkovou a 
estetickou hodnotu území.   
ZÚR OK stanovují požadavek na zpracování územních studií k ověření rozsahu území 
oblasti a upřesnění stanovených zásad k jejich ochraně. 
 
Ve výkresu D.1. jsou zakresleny nejvýznamnější památky – UNESCO, národní kulturní, 
vyznačená jsou také území prohlášená památkovými rezervacemi či památkovými zónami. 
 
Aktuální stav prohlášení památek UNESCO, národních kulturních památek, nemovitých 
kulturních památek a území s plošnou ochranou (MPR, VPR, MPZ, VPZ, OP) je obsahem 
územně analytických podkladů zpracovaných pro území kraje, které je nutno s ohledem na 
správnost lokalizace objektů, či platný průběh hranic, aktualizovat dle závazných podkladů 
odborné organizace památkové péče. Dle těchto podkladů bude nezbytné v rámci 
aktualizace ZÚR doplnit do koordinačního výkresu památková ochranná pásma, 
stanovená kolem kulturních památek na území kraje, která nebyla dosud do ÚAP 
zahrnuta. 
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V rámci aktualizace územně analytických podkladů Olomouckého kraje lze kromě 
upřesnění vymezení území s plošnou ochranou dále doporučit:  

    zapracovat poznatky vyplývající z nových archeologických výzkumů, 
odborných archeologických dohledů, ze studií leteckých snímků apod. 
v souladu se Státním archeologickým seznamem (SAS) po jeho rozšíření o 
tzv. VAL – významné archeologické lokality a následně na základě tohoto 
podkladu upřesnit podmínky pro stavební činnost v území. 

 

A.6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

k odst. 80 - 84 

Diferenciace krajin České republiky: 

Diferenciaci krajin České republiky lze provést buď členěním typologickým nebo 
individuálním. Typologické členění má výhodu v dobrém vystižení daných opakujících se 
znaků a postižením pestrosti krajin ČR a zároveň tak poskytuje pevné rámce pro 
hodnocení jednotlivých částí. Typologické členění krajiny z různých hledisek je trvalým 
předmětem geografických vědních disciplín. Syntetická typologie krajin, která kombinuje 
geomorfologické, půdní, klimatické, biologické, historické a urbanistické charakteristiky 
krajin vznikla v r. 2005 a je dnes obecněji používána rezortem MŽP ČR.  
Individuální členění krajin se dosud rovněž zaměřovalo především na fyzicko-geografické 
vlastnosti území, snahy o kulturně-historické  a urbanistické členění jsou však rovněž dílčí. 
Syntetické individuální členění je však dnes možné na základě vymezení kompozičních 
jednotek, odvíjejících se od individuálního členění georeliéfu a popsaných typologickými 
jednotkami v individuálním rozložení.  
Sjednocení typologického a individuálního členění krajiny je tak základním podkladem pro 
hodnocení a ochranu krajiny. 
 

Typologická diferenciace české krajiny: 

Metodická východiska i vlastní popisy a vymezení jednotlivých krajinných typů jsou 
popsány v závěrečné zprávě výzkumného úkolu MŽP ČR „Typologie české krajiny“ (Löw & 
spol., s r.o. Brno, 2005). Rámcové krajinné typy ČR jsou vyhodnoceny z hlediska 
vzácnosti a výjimečnosti v ČR a na tomto základě je navržena jejich ochrana zákonnými 
nástroji na krajské úrovni.  
 

Individuální diferenciace české krajiny: 

K individuálnímu členění lze přistupovat z mnoha hledisek, pro uspořádání krajiny je však 
významné především takové její utváření, které je vnímáno člověkem v krajině se 
pohybujícím a tvoří jedinečnost daného krajinného prostoru. Je přitom jasné, že nejde o 
členění kompozičně estetické, ale kompozičně přírodní, neboť krajinná kompozice je dána 
vždy především georeliéfem a celou řadou dalších přírodních vlastností a způsobů jejich 
ekonomického využívání člověkem v současnosti, minulosti i budoucnosti, kde zásahy 
uměle estetické jsou jen její malou a většinou nepodstatnou součástí.  
Pro vymezení individuálních jednotek se společným krajinným obrazem je rozhodující 
především  fyziologická schopnost člověka krajinu obsáhnout a to především pohledem. 
Možnosti vnímání prostoru se řídí vrozenými rozlišovacími schopnostmi člověka jako 
biologického druhu. 
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Nejpřesnější vnímání krajinných prostorů umožňuje binokulární vidění, které však 
nepřesahuje vzdálenost 400 m. Větší vzdálenost jsou již vnímány odhadem, srovnáváním 
velikosti známého objektu na oční sítnici v různých vzdálenostech, perspektivním viděním. 
I tato schopnost však končí nad hranicí 1000 m od pozorovatele. Dalším způsobem, 
kterým lze vnímat vzdálenost je sytost a pestrost barev, která se se vzdáleností snižuje. 
Toto vnímání se uplatňuje do cca 2 km. Do této vzdálenosti lze tedy krajinu vnímat velmi 
přesně, ve všech jejích atributech (uspořádání prostoru, jeho strukturu a barevnost) a 
hovoří se o krajinném interiéru. 
Nad 2 km se barevné vidění postupně mění přes odstíny zelené a modré k šedé až 
v černobílé. I tato rozlišovací schopnost končí ve vzdálenosti cca 8 -10 km. Různé odstíny 
šedé a modré jsou pak vnímány pouze v případě jejich kontrastů. Ve větší vzdálenosti se 
krajina jeví jako soubor vedut a okolo 40 km končí za normálních atmosférických 
podmínek vnímání krajiny zcela. Tyto polohy vytváří krajinný exteriér.  
Reliéf krajiny, ale i některé další vertikální prvky tedy vytváří v krajině mozaiku více či 
méně pohledově uzavřených prostorů, které jsou uvnitř sebe pohledově spojité – 
konvizuální. Tyto konvizuální celky jsou základní prostorovou jednotkou tzv. rázovitostí 
krajiny, protože každý  sebemenší zásah do krajiny se v nich projevuje jako v celku. 
Konvizuální celky vytváří skutečné autonomní prostory pouze v maximálním dosahu 
prostorového vnímání krajinného interiéru. 
  
Konvizuální krajinný celek je tak individuální krajinný prostor, vymezený pohledovými 
bariérami, který je uvnitř sebe pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť. 
Konvizuální krajinné celky mohou být pohledově uzavřené, polootevřené i zcela otevřené. 
Ani otevřené části však nemohou přesahovat délku 2 km. 
Za okraji konvizuálního krajinného celku, které tvoří jeho ohraničení, se často v tomto 
celku projevují další, vzdálenější krajiny či převýšené horizonty a části jejich pohledově 
exponovaných svahů projevujících se jako krajinné veduty. 
Konvizuální veduty, tvořící ucelené soustavy a ohraničení, mohou vytvářet nadhledové 
konvizuální krajinné celky. 
 
Nadhledový konvizuální krajinný celek je tedy individuální část krajinného prostoru, 
vymezená krajinnými vedutami i vzdálenějšími horizonty, který je uvnitř sebe v nadhledech 
pohledově spojitý. Jeho největší vnitřní vzdálenost se řídí viditelností za průměrných 
atmosférických podmínek a pohybuje se u nás okolo 40 km. 
Pro individuální členění Olomouckého kraje, na této neobvykle vysoké úrovni, je vhodná 
právě tato jednotka. 
To jsou tedy základní krajinné obrazy, které by měly být individuálně popsány svými 
typickými znaky.  
 
Typické znaky krajiny jsou jednotlivé, člověkem v krajině smyslově přímo i 
zprostředkovaně vnímané charakteristiky krajiny, které spoluvytvářejí její obraz a určitý 
prostor, pro člověka identifikující a vytvářející její ráz. 
Při popisu typických znaků narazíme na problém běžný – výjimečný, tedy na to, co 
v krajině tvoří její matrici a co singularitu. 
 
Krajinná matrice je tvořena běžnými a převažujícími typy uspořádání krajiny, či jejich 
opakujícími se kombinacemi. Matrici tvoří i typická krajinná mozaika z opakujících se 
individuálních prvků. To, co je v dané krajině (konvizuálním celku) běžné, je logicky i 
základní platformou pro hodnocení nových, ale jinak běžných zásahů do ní. 
Matrici tvoří jak různé způsoby využívání, tak i běžné stavby a zařízení. V krajinách 
rurálních převažují matrice lesní, zemědělské či smíšené s venkovskými sídly; v krajinách 
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urbánních převažují matrice různých typů zástavby. U matrice je důležitý soulad jejího 
vzhledu, jako výslednice průniku jejích přírodních podmínek a způsobů využívání. 
 
Krajinné singularity jsou místa v krajině s výjimečným, neopakovaným účinkem. Tvoří 
tedy výjimky oproti dané krajinné matrici a bývá jich tedy v daném konvizuálním prostoru 
málo. Obecně se udává, že aby nějaké prvky v kompozici působily jako individuální, nesmí 
jejich počet přesahovat čtyři. Singularity jsou v praxi často omylem zaměňovány za 
krajinné dominanty. Ty však jsou z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny jedním z dominantních typických znaků krajinného rázu. Dominanty tedy mohou být 
jak součástí matrice, tak i singularit. Krajinné singularity se v měřítku pohledu na 
Olomoucký kraj kompozičně člení pouze na krajinné osy a póly.  
 
Krajinné osy – jsou liniové prvky, které protkávají krajinu a vytváří osy pohybu a vnímání 
v ní. Mohou být přírodní (vodní toky, zaříznutá údolí, svahové zlomy apod.) i antropogenní 
(nadřazené dopravní trasy apod.) 
 
Krajinné póly jsou místa s výjimečným účinkem, tvořící akcenty v dané krajinné matrici, 
odvíjejí se od místně koncentrovaných, přitom však výrazně odlišných, částí prostorů. 
Součástí pólů jsou i krajinné dominanty. Póly jsou opět přírodní (výjimečné, izolované 
tvary georeliéfu, krajinné typy kontrastní vůči typům matrice apod.) i antropogenní 
(výškové stavby, komponované areály apod.). 
 

Typologické členění Olomouckého kraje – Rámcové typy krajin 

V Olomouckém kraji je zastoupeno 52 rámcových krajinných typů v 5-ti typech sídelních 
krajin, se 6-ti typy využití území a s 12-ti typy reliéfů.  
 
Typy sídelních krajin: 
2. stará sídelní krajina Pannonica 
3. vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
4. vrcholně středověká sídelní krajina Carpatica 
5. pozdně středověká krajina Hercynica 
6. novověká sídelní krajina Hercynica 
 
Zatímco typ sídelních krajin 2., 3., 5. a 6. se v kraji vyskytuje masivně, typ 4. zasahuje do 
kraje pouze okrajově (na jih a východ od Přerova). V rámci zastoupení těchto krajin v ČR 
je možno konstatovat, že zatímco typy 3. a 5. jsou běžné a výrazně převažují, typ 6. je 
běžný ve všech pohraničních pohořích Čech, typ 2. je v ČR zastoupen prakticky pouze na 
Moravě v úvalech. V Olomouckém kraji z tohoto typu leží cca 1/3 a vzhledem k nejvyššímu 
stupni využívání je obecně velmi ohrožen.  
 
Typy krajin dle jejich využití: 
Z – zemědělské krajiny 
M – lesozemědělské krajiny 
L – lesní krajiny 
R – rybniční krajiny 
U – urbanizované krajiny 
H – krajiny horských holí 
 
Běžné, jako v celé České republice, je zastoupení typů krajin L, M a Z; vzácné jsou typy R 
a zcela unikátní typy H (jinak pouze v Krkonoších).  



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 225 (celkem 288) 
 

 
Typy krajin dle georeliéfu: 
  1 – krajiny plošin a pahorkatin  
  2 – krajiny vrchovin Hercynicaa  
  3 – krajiny vrchovin Carpatica  
  4 – krajiny rovin  
  5 – krajiny rozřezaných tabulí  
  6 – krajiny hornatin  
  8 – krajiny vysoko položených plošin 
11 – krajiny širokých říčních niv 
12 – krasové krajiny 
13 – krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů 
15 – krajiny zaříznutých údolí 
16 – krajiny izolovaných kuželů 
  0 – krajiny bez vylišeného reliéfu 
 
Z typů georeliéfu jsou vedle běžných typů (1 až 4), tvořících matrici celého území ČR, i 
vzácnější typy. V Olomouckém kraji to jsou:  
 
5 – drobný přesah u Hynčiny  
6 – přesah od východu – Dlouhá hora – Srnčí vrch 
8 – unikát v Jeseníkách – Rejvíz 
12 – krasové krajiny v ČR vzácné – 3 enklávy – u Mladče, Hvozdu a Vápenné 
15 – typické, běžné akcenty jak vrchovin Hercynica, tak všech hornatin 
16 – mimo severní Čechy vzácné tvary, v kraji pouze Boží Hora u Žulové 
11 a 13 – tvoří v kombinaci hlavní fenomén centrální části kraje – rovina Moravy s kulisami 
hor 
 
Rámcové krajinné typy: 
 – jsou tvořeny překryvem výše uvedených tří typologických vrstev a jsou označeny 
kódem, jehož význam je následující:  
 
1L1 – rámcový krajinný typ, kde: 
1.. – typ sídelní krajiny 
.L. – typ krajin dle využití 
..1 – typ krajin dle georeliéfu 
 
V Olomouckém kraji to jsou tyto rámcové typy krajin:  
 

Rámcové 
typy 

% zastoupení 
v ČR 

Počet ploch 
v ČR 

Zastoupení v CHKO či v přírodním parku 
(v závorce je okrajová ochrana) 

2L1   0,26%    5 V. Kosíř 
2M1   0,04%  29  
2Z1   3,92%  28  V. Kosíř 
2Z4   1,41%  20   
2L11   0,13%    2 Litovel. Pomoraví 
2M11   0,57%  13 Litovel. Pomoraví 
2Z11   0,68%  17 Litovel. Pomoraví 
2R11   0,14%    6  
2U-   0,50%  13  
2M12   0,01%    2  
2L13   0,01%    1 V. Kosíř 
2M13   0,10%    3  
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Celkem 2..       
3L2   3,87% 112   Litov. Pom. +  Terezské údolí 
3M2  24,10% 136 (Jeseníky + Sovinecko) 
3Z2   5,81% 100  
3Z4   0,32%     5  
3L11   0,03%     1 Litov. Pomoraví 
3M11   0,13%   11  
3Z11   0,24%   11  
3M15   1,51%   52  
3L16   0,03%   13  
Celkem 3..    
4L3   0,11%     5  
4M3   0,26%   15   
4Z3   0,41%     5  
4M11   0,09%     5  
4R11   0,07%     1  
4M12   0,01%     4  
4L13   0,05%   34   
4M13   0,04%     2  
Celkem 4..    
5L2   2,60%   69 Údolí Bystřice + (Kladecko) 
5M2 10,26%    88 Jeseníky + Březná +  Kladecko + Sovinecko + Údolí 

Bystřice 
5Z2   0,39%   11  
5L5   0,07%   13  
5M12   0,02%     4 Kladecko 
5L13   0,73%   34   Sovinecko 
5M13   0,50%   25  
5L15   0,20%   46 Březná +  Kladecko + Sovinecko + Údolí Bystřice 
5M15   0,25%   24 Březná + Údolí Bystřice 
Celkem 5..    
6L2   1,38%   35 Jeseníky 
6M2   1,43%   45 Jeseníky 
6L6   1,14%     5 Jeseníky 
6L8   0,80%   17 Jeseníky 
6M12   0,01%     1  
6H13   0,07%     9 Jeseníky 
6L13   2,98%   51 Jeseníky 
6L15   0,20%   35 Jeseníky 
6M15   0,07%   10  (Jeseníky) 

Celkem 6. 
 
V Olomouckém kraji tedy nachází celkem 47 rámcových krajinných typů.  
 
5 – Z nich 6 (2Z1, 3L2, 3M2, 3Z2, 5M2 a 4M3) jsou nejběžnější typy v ČR (spolu s dalšími dvěma 
mimo kraj), zabírají celkem 57% území státu 
5 – v ČR vzácné rámcové typy v Olomouckém kraji zvlášť chráněné 
5 – v ČR vzácné rámcové typy v Olomouckém kraji bez současné zvláštní ochrany  
5 – rámcové typy, vyskytující se pouze v Olomouckém kraji a zvlášť chráněné 
5 – rámcové typy vyskytující se pouze v Olomouckém kraji, ale bez zvláštní ochrany 
 

Diferenciace krajinných typů z hlediska využitelnosti jejich potenciálů 

Potenciál každého typu krajiny vychází z jeho vlastností a hodnot, které jim společnost 
přisuzuje a prioritních potřeb jejich ochrany. Od toho je odvozen potenciál využití 
z hlediska vhodnosti pro jednotlivé lidské činnosti, který samozřejmě musí respektovat 
podmínky trvalé udržitelnosti. Proto při hledání potenciálů daného krajinného typu se 
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vychází při stanovení potřeb trvalé udržitelnosti, tedy trvalého zachování ekologické a 
sociální stability. Celá metoda, včetně tabulek potenciálů je v Typologii popsána a lze ji 
přímo aplikovat při stanovování zásad trvalé udržitelnosti vývoje v kraji. 
 

Individuální členění Olomouckého kraje – Konvizuální krajinné celky 

V Olomouckém kraji je možno vymezit 14 nadhledových konvizuálních celků a jejich 
skupin: 
 
A. Haná 
B. Konické údolí 
C. Mohelnická brázda 
D. Šumperské údolí 
E. Hanušovické údolí 
F. Kladská kotlina 
G. Jesenické údolí 
H. Javornické úpatí = Niské Slezsko (na severu Sudetské předhoří) 
I. Moravská brána 
J. skupina Valašské Podbeskydí 
K. skupina Drahanských vrchů 
L. skupina Třebovských kuest 
M. skupina Jesenického masivu 
N. skupina Jesenicko-Oderských vrchů 
 
Základní charakteristiky jednotlivých celků a skupin: 
 
A. Haná 
Ohraničení: široký prostor Hornomoravského úvalu, který je ohraničen na SV dominantním 
čelním svahem Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku, na JZ nevýraznými svahy 
Drahanské a Zábřežské vrchoviny, na J čelními svahy Karpatského masivu, na SZ otevřen 
do Mohelnické brázdy a na JV do Moravské brány. 
Matrice: je tvořena rovinami starosídelní krajiny, polní krajiny a niv (typy 2.M, Z.1,4 a 11). 
Je jádrovým územím středověké Moravy (Olomoucký úděl) s původním slovanským 
osídlením. I v 19. století zde zásadně převažovalo české osídlení.  
Osy: rozhodující osy tvoří okraje – břehy širokých niv Moravy, Bečvy, Hané, Romže, Blaty 
a Oskavy a trasy starých zemských stezek z Olomouce na Prahu, Opavu a Brno. 
Póly: je to masiv Velkého Kosíře a na druhé straně stavebně stvrzená dominanta Svatého 
Kopečku u Olomouce a vodní plochy Tovačovských jezer. Dále pak městské dominanty 
Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel, Prostějov, Přerov a další.  
 
B. Konické údolí 
Ohraničení: horní část toku Romže, obklopená nižšími hřebeny vrchů s výraznějším 
krasovým masivem Dolců.  
Matrice: jádro tvoří pozdně středověká lesopolní krajina (typ 5.M.2), tedy pozdně osídlené, 
málo úrodné území, v 19. století v populaci mírně převažovala německá národnost.  
Osy: tok Romže.  
Póly: - 
 
C. Mohelnická brázda 
Ohraničení: na SV Hanušovická a na Z Zábřežská vrchovina, na J otevřeno na Hanou, na 
S do Šumperského údolí.  
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Matrice: jádro tvoří lesopolní středověká kolonizační krajina, obklopující starosídelní 
enklávy  údolí Moravy (rámcové typy 2.N, Z.4 a 11 a 3.L, M, Z.2). Území osídleno 
částečně od pravěku, většinou však až za velké středověké kolonizace, v relativně úrodné 
oblasti. V 19. století mírně převažovala německá populace.  
Osy: břehy niv Moravy a Desné, toky Moravské Sázavy a Březné.  
Póly: Vitošovský lom, Zábřeh.  
 
D. Šumperské údolí 
Ohraničení: na S čelní svahy Hrubého Jeseníku, na SZ a JV hřebeny Hanušovické 
vrchoviny, na JZ otevřeno do Mohelnické brázdy.  
Matrice: je tvořena pozdně středověkou lesopolní krajinou stoupající od časněji osídleného 
údolí Desné (5M2). Mimo starší lokalitu Šumperka až pozdně středověké osídlení málo 
úrodného jesenického podhůří. V 19. stol. výrazně převažovala německá populace.  
Osy: tok Desné.  
Póly: Šumperk.  
 
E. Hanušovické údolí 
Ohraničení: na SZ čelními svahy Rychlebských hor a Králického Sněžníku, na SV 
Hrubého Jeseníku, z ostatních stran hřebeny Hanušovické vrchoviny.  
Matrice: je tvořena pozdně středověkou lesopolní krajinou, doplněnou zaříznutými údolími 
(5.M.2 a 15). Celé, málo úrodné území bylo kolonizováno až v pozdním středověku. V 19. 
století drtivě převažovala německá populace. 
Osy: toky Krupé a Branné.  
Póly:- 
 
F. Kladská kotlina 
Ohraničení: v Olomouckém kraji jen V okraj, tvořený soustavou Králického Sněžníku.  
 
G. Jesenické údolí 
Ohraničení: zaříznuté údolí řeky Bělé je obklopeno výraznými svahy horských soustav 
Hrubého Jeseníku, na SV polootevřené do Niské nížiny.  
Matrice: jádro tvoří středověká až pozdně středověká lesopolní kolonizační krajina 
(rámcové typy 5.M, L.2, 13 a 3M2). Mimo starší sídla v údolí Bělé bylo toto málo úrodné 
území osídleno až v pozdním středověku a patřilo po celou svou historii k Niskému 
knížectví Vratislavských biskupů. Osídlení bylo v 19. století prakticky zcela německé. 
Osy: toky Bělé a Staříče.  
Póly: lázně Jeseník, město Jeseník.  
 
H. Niské Slezsko  
Ohraničení: na JZ se opírá o hřeben Rychlebských hor, na S je otevřeno až k Sudetskému 
podhůří, na území ČR pouze JZ část celku (Javornicko), většina rozsáhlého celku leží 
v Polsku. 
Matrice: vrcholně středověká, zemědělská krajina (rámcové typy 3.M, Z.2). Olomoucká 
část celku tvořila okraj polsko-slezské starosídelní krajiny, sama však byla osídlena až ve 
vrcholném středověku. Byla součástí Niského knížectví Vratislavských biskupů. V 19. 
století byla populace prakticky výhradně německého původu. 
Osy: břehy nivy Kladské Nisy a toku Vidnavky.  
Póly: Boží Hora u Žulové, Javorník, v Polsku Otmuchovské a Niské jezero.  
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I. Moravská brána 
Ohraničení: Hranická část Moravské brány je výrazně ohraničena na S a J čelními svahy 
Oderských vrchů a hřebenu Maleníku v Podbeskydské pahorkatině, na SV přechází 
Lučickou Stráží do horní části brány, na JZ se otevírá na Hanou.  
Matrice: je tvořena starosídelní zemědělskou oblastí s nivou Bečvy (typy 2.Z, M.1,11.). Od 
pravěku klíčový přírodní i civilizační koridor kontinentální přepravy Balt–Středomoří. 
Součást Moravy s výrazně převažující českou populací.  
Osy: tvoří břehy nivy Bečvy a stará stezka na Nový Jičín. 
Póly: Lipník, Hranice, Helfštejn (Helfštýn).  
 
J. skupina Valašského Podbeskydí 
Ohraničení: oblast zasahuje do kraje jen okrajově a je na S tvořena hřebeny Maleníku, na 
jihu úpatími Hostýna a Kelčského Javorníku, na SV je ohraničena Červeným Kamenem, 
na JZ se otevírá do Hané. 
Matrice: středověká kolonizační krajina Carpatica převážně lesozemědělská (typy 4.Z, 
M.3). Méně úrodná oblast středověké kolonizace v karpatských podmínkách (1.- údolní 
Valašská kolonizace). V 19. století ryze české osídlení. 
Osy: břehy niva Bečvy a zemská stezka Holešov - Valašské Meziříčí 
Póly: okrajové hory, zejména Hostýn a Kelčský Javorník, Val. Meziříčí 
 
K. skupina Drahanských vrchů 
Ohraničení: oblast zasahuje do kraje jen okrajově, na V spadá do oblasti Hané, na 
Z sousedí s Moravským krasem a Boskovickou brázdou, na J spadá do Vyškovské brány 
a na S spadá do Konického údolí.  
Matrice: je tvořena pozdně středověkou lesní až lesopolní krajinou (typy 5.L,M,7.2). Méně 
úrodná krajina osídlená až v pozdním středověku. Výrazně převažující česká populace, 
jižní část tvoří vojenský prostor. 
Osy: v kraji nejsou.  
Póly: v kraji nejsou.  
 
L. skupina Třebovských kuest 
Ohraničení: zasahuje do kraje jen zcela okrajově, východně od Mohelnice. Na V je 
ohraničena Zábřežskou vrchovinou, na S Orlickými horami, na J Boskovickou brázdou, a 
na Z Hřebečskou kuestou.  
Matrice: je tvořena v kraji jinak velmi vzácnými typy rozřezaných a ukloněných tabulí  (typy 
5.L.5) pozdně středověkých lesopolních krajin. Jde o středně úrodné území s kontrastním 
reliéfem plochých tektonických údolí s hranami nasouvaných ker – kuest, osídlené od 
středověku. V 19. století výrazně převažovala německy mluvící populace. 
Osy: krátkou osu v kraji tvoří toky Mor. Sázavy a Březné.  
Póly: v kraji nejsou.  
 
M. skupina Jesenického masivu 
Ohraničení: je tvořena horskými masivy Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického 
Sněžníku, na S spadající do Niského Slezska, na V do Nízkého Jeseníku, na J do 
Šumperského a Hanušovického údolí a na Z Kladské kotliny.  
Matrice: je tvořena novověkou sídelní krajinou s až velehorským reliéfem (typy 6.L, M, 
H.13) tvořící přirozenou hranici mezi Moravou a Slezskem. Až do novověku prakticky 
neosídlené, neúrodné území. Marginální rozvoj sídel od 16. století se výrazně změnil ve 
století 20., kdy jasně převážilo využití pro turistiku a později cestovní ruch. V 19. století 
byla místní populace prakticky zcela německá.  
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Osy: na jedné straně zakončení toků Branné a Desné v sedlech, na straně druhé hlavní 
vrcholové hřebeny.  
Póly: hlavním pólem jsou vrcholky hor (Praděd, Šerák, Keprník, Orlík, Smrk, Králický 
Sněžník a další) a unikátní enkláva Rejvízu.  
 
N. skupina Jesenicko - Oderských vrchů 
Ohraničení: je tvořena zvednutými vrchovinami na JZ a JV spadajícími vysokými, 
pohledově zvlášť exponovanými svahy do nížin Hané a Moravské brány. Na SV spadá 
pozvolna do Opavského údolí, na SZ je ohraničena převýšenými svahy Hrubého Jeseníku. 
Větší část skupiny leží v Moravskoslezském kraji.  
Matrice: je tvořena pozdně středověkou, převážně lesozemědělskou krajinou (typy 5. M, 
L.2). Málo úrodná krajina osazovaná v enklávách až od pozdního středověku. Větší část 
(se středisky Rýmařov, Moravský Beroun a Libavá) leží na Moravě a i historicky (před 
umělým rozdělením mezi kraje a okresy) jasně spádovala k Olomouci. Menší část (mimo 
Olomoucký kraj) patřila do Opavského (později i Krnovského) knížectví. Oblast byla v 19. 
století v obou zemích prakticky čistě německá.  
Osy: krátké osy tvořící na jižních okrajích toky Oslavy, Paseckého potoka, Sitky, 
Trusovického potoka, Bystřice, Ludiny a hlavně Odry v zaříznutých údolích. Antropogenní 
osa je trasa staré dálkové cesty z Olomouce do Opavy.  
Póly: významnější přírodní póly tvoří izolované kupy Uhlířského vrchu a V. Roudného, 
mimo Olomoucký kraj. 
 

Závěry: 

Z popisu nadhledových konvizuálních celků vyplývá, že  v jejich obrazech hrají některé 
znaky roli zásadní (jsou podtrženy) a zasluhují speciální přístup. Jsou to   
 
z ohraničení:  
- čelní svahy Oderských vrchů, Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor a hřebenu Maleníku 
- převýšené vnější svahy Hrubého Jeseníku 
 
z matric: 
- moravský starosídelní, zemědělský typ krajin u celků A., C. a I. 
- okraj polsko-slezské starosídelní zemědělské krajiny u celku H. 
- středověké lesopolní, méně úrodné  krajiny Hercynica u celků B., F., K., L. a  N. 
- středověké lesopolní, méně úrodné  krajiny Carpatica u celku J. 
- podhorské, lesopolní, pozdně středověké, až novověké krajiny celků D., E. a G. 
- vysokohorské lesní krajiny celku M.  
 
z os: 
- břehy (okraje) širokých niv Moravy, Bečvy, Hané, Romže, Blaty, Oskavy a Kladské Nisy   
- v údolích vlastní vodní toky Morava, Romže, Třebůvka, Mor. Sázava, Březná, Branná, 
Desná, Oskava, Oslava, Pasecký potok, Sitka, Trusovický potok, Bystřice, Ludina, Odra, 
Vidnávka, Bělá a Rusava.  
 
z pólů: 
- dominantní, převýšené vrchy Velký Kosíř, Svatý Kopeček, Boží Hora u Žulové, Hostýn, 
Kelčský Javorník, Orlík, Praděd, Keprník, Šerák, Smrk, Králický Sněžník, Uhlířský vrch a 
Velký Roudný. 
- unikátní krajina Rejvízu 
- antropogenní krajinné útvary Vitošovský kamenolom a Tovačovská těžební jezera. 
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Nástroje tvorby a ochrany krajiny na krajské úrovni 

Kraj má pro svou krajinnou politiku výrazně omezené pravomoce. Z diferencované péče o 
krajinu má pro zvýšenou územní péči ze zákona pouze dva nástroje – přírodní park a 
registrované významné krajinné prvky. Na celostátní úrovni je tato ochrana doplněna i 
institutem národních parků a chráněných krajinných oblastí, kde je ochrana krajiny 
zabezpečována společně s ochranou přírody. K nim přistupuje ještě ochrana památkových 
hodnot v ochranných pásmech památkově chráněných objektů a v rámci krajinných 
památkových zón.  
Pro základní územní péči o krajinu má kraj pouze soustavu územně plánovacích 
dokumentů a podkladů.  
 

Reprezentační ochrana krajinných typů 

Z rozboru, provedeného v kap. II. vyplývá, že jednotlivé rámcové typy lze podle jejich 
vzácnosti rozdělit do tří skupin:  
 
I. skupina jsou rámcové typy unikátní v celé ČR (v tabulce fialová a červená barva). Tato 
skupina by měla být reprezentativně chráněna v CHKO či přírodním parku, jejich ochrana 
by měla být především celostátním zájmem. 
II. skupina jsou typy vzácné v rámci ČR (v tabulce 1. modrá a žlutá barva). I tato skupina 
by měla být reprezentativně chráněna především přírodním parkem, minimálně však 
registrováním jako významný krajinný prvek. 
III. skupina jsou typy běžné v rámci ČR, jinde dostatečně reprezentativně chráněné 
(v tabulce šedá barva či bez barvy). 
 

Reprezentační ochrana konvizuálních krajinných celků 

U individuálních nadhledových (a tedy rozsáhlých) krajinných celků (kap. III.) je zvýšená 
ochrana v celé ploše nemožná, musí se však soustřeďovat na základní atributy těchto 
celků. Přitom zde nejde o ochranu všech typických znaků, ale pouze těch, které hrají 
v obraze celku zásadní význam (dominantní charakteristiky krajinného rázu ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny). 
 
U krajinných matric:  
jde především o ochranu a podporu rozvoje jejich rozhodujících atributů: 

U celků A., C. a I. jde o udržení charakteru otevřené kulturní venkovské krajiny 
s dominantní zemědělskou funkcí (typy 2.Z, M.1 a 4), v nivách podporovat 
především typ 2.M a L.11. a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich 
břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv 
(řetězové urbanizační koridory);  

U celku H. jde o udržení typické sídelní struktury dlouhých spádnicových 
řetězových vsí v rovinách a úbočích, obklopených otevřenou zemědělskou 
krajinou (typy 3.M. a Z.2) s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí výrazně 
přecházejících v krajinu lesozemědělskou. Rozvíjet fenomén menších 
krajinných singularit (vytěžené a často zatopené lomy a doly, úzké potoční 
nivy apod.); 

U celku B., F., K., L. a N. je třeba udržovat lesopolní krajiny (3. a 5. M.2.) 
s mozaikovitou strukturou ploch, osídlení rozvíjet především v mělkých 
údolích či jejich zakončeních, v typické návesní formě. V mělkých údolích 
přednostně podporovat vznik malých vodních nádrží. Typické akcenty 
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zaříznutých údolí chránit před rozšiřováním sídel a vyhýbat se jim s dopravní 
infrastrukturou; 

U celku J. (rámcové typy 4.Z, M.3) je možno směrem do kopců připustit 
rozvolněnou (nikoliv však rozptýlenou) sídelní strukturu a podporovat 
lesozemědělský, spádnicový typ krajinné struktury s výraznějším 
zastoupením pastevectví; 

U celků D., E. a G., tvořených hlubokými podhorskými údolími s lesopolní až 
lesní krajinou, je možno podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna 
údolí (nikoliv úzkých a povodňově nebezpečných niv), vystupovat může i do 
mírnějších úbočí (nikdy však ne do horní třetiny svahu). Z prvovýroby by 
měla převažovat živočišná výroba nad rostlinnou;  

U celku M. tyto horské, až vysokohorské, převážně lesní krajiny by měly být 
přibližovány co nejvíce ke krajinám přírodním, s marginálním podílem 
zemědělství (pastevectví) a s rozvojem  rekreačních funkcí, směřovaných 
ovšem do úpatních a úbočních poloh, mimo hřebeny hor. Problém 
rekreačních středisek a jejich zařízení je třeba řešit koordinovaně tak, aby 
počet center byl co nejmenší a zbytek území byl využíván pro měkké formy 
rekreace. Toho lze patrně dosáhnout pouze ekonomicko-správním spojením 
aktivit všech obcí formou jejich akciové společnosti. Větší rozvoj trvalého 
osídlení není žádoucí; 

 
U ohraničení, stejně jako u následujících os, jde o ochranu a rozvoj jejich charakteristik a 
především působení v celku: 

čelní svahy Oderských vrchů, Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor a Maleníku;  
převýšené vnější svahy Hrubého Jeseníku; 

jsou jako krajinné veduty klíčovými znaky převážné většiny krajin v Olomouckém kraji. 
Uchování jejich struktury v dálkových pohledech je rozhodujícím úkolem kraje na tomto 
poli. Z tohoto hlediska se doporučuje individuálně a dostatečně podrobně vyhodnotit jejich 
současné hodnoty a navrhnout jejich regulativní ochranu, ať na úrovni územního, tak i na 
úrovni hypotetického krajinného plánování. 
 
U os: 

břehy (okraje) širokých niv Moravy, Bečvy, Hané, Romže, Blaty, Oskavy a 
Kladské Nisy vždy byly a jsou rozhodujícími osami rozvoje osídlení 
v nížinách a řetěz obcí na těchto liniích jevil a jeví jasné tendence spojování 
do řetězců. Rozvojový fenomén sídel, oddělující nivu řek (která by nikdy 
neměla být zastavována) na jedné straně od okolní ploché zemědělské 
krajiny na straně druhé, by měl být obecně dodržován;  

vodní toky Morava, Romže, Třebůvka, Moravská Sázava, Březná, Branná, 
Desná, Oskava, Oslava, Pasecký potok, Sitka, Trusovický potok, Bystřice, 
Ludina, Odra, Vidnávka, Bělá a Rusava v údolích, vždy byly osami 
přírodními, které však zásadním způsobem ovlivňovaly orientaci krajinných 
struktur v okolí (členění pozemků i jejich bloků kolmo na tok). „Žebříčkové“ 
uspořádáni ploch a objektů okolo nich by proto mělo být obecně preferováno.  

Specifický přístup vyžadují vodní toky v úzkých, zaříznutých údolích (rámcový typ x.x.15), 
kde se osídlení (až na samoty mlýnů) nikdy nevyskytovalo a jeho rozvoj je i dnes přírodně 
limitován. Tato údolí jsou přitom v Olomouckém kraji vzácná. Jejich využití by mělo být 
především turistické, bez stavebního rozšiřování. I dopravní trasy by se měly těmto 
územím vyhýbat.  
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U pólů: 
dominantní, převýšené vrchy Velký Kosíř, Svatý Kopeček, Boží Hora u Žulové, 
Hostýn, Kelčský Javorník, Orlík, Praděd, Keprník, Šerák, Smrk, Králický 
Sněžník, Uhlířský vrch a Velký Roudný; 

jsou jako krajinné dominanty klíčovými znaky převážné většiny krajin 
v Olomouckém kraji. Uchování jejich struktury v dálkových pohledech je 
druhým rozhodujícím úkolem kraje na tomto poli. Je třeba individuálně a 
dostatečně podrobně vyhodnotit jejich současné hodnoty a navrhnout jejich 
regulativní ochranu, ať na úrovni územního, tak i na úrovni hypotetického 
krajinného plánování; 

antropogenní krajinné útvary Vitošovský kamenolom a Tovačovská těžební 
jezera. Tyto útvary v první, těžební etapě znamenají většinou výrazné 
narušení přírody, na druhé straně jsou však odvěkým doprovodem lidské 
činnosti v krajině a v přiměřeném měřítku a výrazu neznamenají pro krajinný 
ráz ztrátu, ale v případě vhodného následného využití mohou být i přínosem. 
Je proto pro ně vhodné zpracovat před plánem rekultivací krajinářskou studii, 
hledající nejvhodnější zapojení do krajiny. Vitošovský lom (ale i jiné), 
pohledově exponované kamenolomy jsou jednoznačným identifikačním 
objektem daných krajin a studie by měla vyřešit jak výsledný tvar těžební 
jámy (samozřejmě v rámci těžebních možností), tak míru jejich ponechání 
přirozené sukcesi, případně jiného využití. U těžebních jezer je zřejmé, že 
mohou být (a také již často jsou) příležitostí pro nová využití, především pro 
rekreaci u vody a často i pro částečnou náhradu dnes chybějících biotopů 
nivních tůní. Krajinářské řešení by tyto možnosti mělo prověřit a v maximální 
míře podpořit. Dlouhodobým cílem těchto rekultivací by mělo být vyhlášení 
za přírodní park (Tovačov) a registrované významné krajinné prvky (lomy).  

 

A.7.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 
VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
V čl. A7 jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které 
lze  v souladu s § 170 zákona č.183/2006 Sb. práva k pozemkům a stavbám odejmout, 
nebo omezit. Uvedené stavby a opatření  jsou graficky vyznačeny ve výkresu B.8. Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu  1 : 100 000. 
Vzhledem k tomu, že veřejně prospěšná opatření, vztahující se k založení prvků ÚSES 
jsou podrobně specifikována v čl. A.4., nebyla již v odst. 80 rozepisována na jednotlivé 
skladebné prvky. 
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A.8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ   
DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY 
A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY 

A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovodňové ochrany území 

k odst. 89 

Stanovená záplavová území a plochy poldrů jsou zakresleny dle územně technických 
podkladů. Lokality poldrů, jejichž přesná poloha není známa (Filipová, Podhoří, Branná), 
jsou zakresleny pouze značkou v místě předpokládaného umístění.  
Pod pojmem revitalizační opatření v údolních nivách vodních toků se chápe zejména 
provádění preventivních protipovodňových opatření, k nimž patří především usměrňování 
zemědělské činnosti s cílem zvýšení vsakovací schopnosti půdy v krajině, návrh vhodných 
komplexních pozemkových úprav, rozšíření ploch s trvalým travnatým povrchem a 
zalesněním, apod. 
 
V březnu r. 2007 společnost PÖYRY Enviroment Brno zpracovala Studii ochrany před 
povodněmi na území Olomouckého kraje, která podrobně řeší problematiku 
protipovodňové ochrany jednotlivých sídel v povodí řeky Moravy. Při řešení ochranných 
opatření v celém povodí je proto třeba z tohoto dokumentu vycházet a územní plány obcí i 
podrobné dokumentace protipovodňových staveb a opatření zpracovávat v souladu s tímto 
koncepčním dokumentem, řešícím protipovodňovou ochranu koordinovaně v celém 
povodí. Součástí návrhů jsou požadavky na pozemkové úpravy a doprovodná ekologická 
opatření – zalesňování a zatravňování. 
 
V úseku Mohelnické brázdy jsou navrženy stavby a opatření zvyšující retenční schopnosti 
údolní nivy. Je navrženo řízené odlehčování povodňových průtoků do území za stávajícími 
ochrannými hrázemi – boční průtočné inundace a poldry mimo zastavěná území. Cílem je 
snížení kulminace povodňových průtoků nejen v Mohelnické brázdě, ale i pod ní, 
v Litovelském Pomoraví i na Olomoucku. Mezi Litovlí a Olomoucí na pravém břehu 
Moravy jsou rovněž navrženy stavby a opatření k řízenému rozlivu povodní za současné 
hráze, vytvořením sekundárních hrází kolem obcí.  
 
Zkapacitnění vodního toku Bělá včetně objektů na něm pro ochranu zastavěného území 
se navrhuje ve 3 úsecích: 

v Domašově na řkm 23,15 – 23,95,  
v Bukovicích na řkm 19,78 – 20,59  
v Písečné na řkm 11,45 -11,88. 

 
Návrh protipovodňové ochrany Litovle vychází ze zpracované studie společnosti 
Agroprojekt Olomouc. V tomto dokumentu jsou navržena zohledňující opatření výše po 
toku – poldr Žichlínek na Moravské Sázavě i další lokální opatření v údolí řeky Moravy 
výše po toku v Mohelnické brázdě.  
Návrh na navýšení ochranných hrází a terénní úpravy v místě soutoku vodních toků 
Morava a Bečva pro ochranu jezer vodního zdroje Tovačov – Troubky vychází 
z požadavku VaK Přerov a také ze studie PÖYRY Enviroment Brno. Je navrženo zvýšení 
a zpevnění hrází na ochranu vodárenských jezer u soutoku řek Moravy a Bečvy na obou 
březích toků. 
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Územní rezervy pro realizaci suchých nádrží  v lokalitách dle SVP se doplňují o údaje 
plochy zátopy a kóty max. hladiny: 
 

poř. 
Číslo 

lokalita  ORP dotčené obce vodní tok 
zátopa dle 
SVP *  
[ha] 

kóta max. 
hladiny 
[m.n.m.] 

1. Filipová Šumperk Velké Losiny Desná 170 463,90 

3. Šternberk Šternberk Lipina, Šternberk Sitka 65,5 366,90 

4. Domaželice Přerov 
Lipník nad B. 

Domaželice, Hradčany, Nahošovice Šišemka 25 
dle SVP 

234,40 
 

5. Podhoří Lipník nad B. Lipník nad B., Vojenský újezd Libavá Jezernice 28 370,50 

* Zátopu nutno považovat za maximální. 
 
Vzhledem k měřítku výkresové části ZÚR OK bylo upuštěno od vymezování plochy zátopy 
a kóty max. hladiny. Plochy poldrů obdobně jako i kótu max. hladiny nutno upřesnit na 
základě zpracované podrobné dokumentace. Cílem této dokumentace by mělo být 
upřesnění dopadů nádrží do území (přeložky dopravní a technické infrastruktury, zásahy 
do zastavěného území sídel).  
 
Dle Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje, která podrobně řeší 
problematiku protipovodňové ochrany, bylo upuštěno od požadavku zřídit v povodí řeky 
Bečvy poldry Hranice a Osek. Tyto záměry byly nahrazeny návrhem zkapacitnění 
navazujícího úseku řeky Bečvy na transformovaný průtok 650 m3/s, kdy v soustavě 
s navrženou suchou nádrží Teplice o retenčním objemu 34 mil. m3 dojde k dostatečné 
ochraně území v povodí níže po toku. Není nutno překládat silnici I. třídy a železniční trať. 
Není nutno ohrázovat Hustopeče nad Bečvou nebo konec zátopy poldru. 

A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch 
s rozdílným způsobem využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury 

k odst. 90 

Pro sídelní strukturu Olomouckého kraje je charakteristická nadprůměrná hustota osídlení 
v jižní a centrální části, směrem k severu hustota osídlení klesá a to jak přírodními – 
zejména orografickými vlivy (horská krajina), tak i pro značnou odlehlost regionu 
(Javornický výběžek).  Město Olomouc představuje přirozené centrum kraje (cca 100 tis. 
Obyvatel, regionu cca 250 tis. Obyvatel) a v širším měřítku celé Moravy. Hlavní rozvojové 
osy navazují na široké úvaly a Moravskou a Vyškovskou bránu. 
 V Olomouckém kraji je 13 obcí s rozšířenou působností (ORP), které se výrazně liší jak 
vlastní velikostí tak i velikostí správních obvodů. Tato skutečnost způsobuje problémy jak 
při srovnání jednotlivých obvodů ORP, tak i z územního hlediska (plošně velký rozsah 
území proměnlivými – odlišnými - charakteristikami např. zejména u obvodů ORP – 
Jeseník, Šumperk, Litovel. Základní charakteristiky správních obvodů ORP jsou uvedeny 
v následující tabulce.  
Od 1. 1. 2005 se počet obcí v Olomouckém kraji zvýšil na 397 na základě novely vyhlášky 
č. 388/2004 Sb., která zohledňuje požadavky obcí pro výhodnější dostupnost orgánů 
veřejné správy. Z Moravskoslezského kraje byly do Olomouckého kraje územně přiřazeny 
tři obce (Moravský Beroun, Huzová a Norberčany). Územně patří pod správní obvod obce 
s rozšířenou působností Šternberk. Obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) bylo 
v Olomouckém kraji do konce roku 2004 celkem 19. 
Územní změnou se zvýšil počet obcí s pověřeným obecním úřadem  v Olomouckém kraji 
z 19 na 20, tj. o obec s POÚ Moravský Beroun, pod který územně spadá obec Moravský 
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Beroun a Norberčany. Obec Huzová územně spadá pod obec s POÚ Šternberk. 
Olomoucký kraj tak k 1. lednu 2005 dosáhl počtu 639 423 obyvatel. Od roku 2000 do roku 
2004 v kraji vznikly, respektive se osamostatnily 3 obce (rok 2000 – Jezernice, rok 2001 
Kobylá nad Vidnávkou a Pavlovice u Kojetína).  
 
Sídelní struktura území  spoluvytváří předpoklady jeho dalšího vývoje. Sama je ovlivněna 
mnoha přírodními i antropogenními faktory a vykazuje značnou setrvačnost. Rozhodující 
dlouhodobý význam pro formování sídelní struktury měly v minulosti přírodní a 
ekonomické podmínky (prvotně navazující pro rozvoj zemědělství v nížinách a následně 
průmyslu u zdrojů surovin, energie, pracovní síly a v návaznosti na dopravní předpoklady 
území).  
Podstatným faktorem, který přerušil kontinuitu dlouhodobého vývoje především severní 
části Olomouckého kraje, byl poválečný odsun německého obyvatelstva. Při následně 
probíhajícím novém osídlování došlo k růstu počtu obyvatel, ale do značné míry nebyly 
dosaženy původní počty obyvatel. Zde je však nutno připomenout skutečnost, že tlak na 
pokles počtu obyvatel v pohraničním, podhorském území existoval už v 19. století. Životní 
podmínky v těchto obcích byly výrazně horší než v nově industrializovaných městech, 
aglomeracích. Do značné míry se tak urychlila transformace zemědělské krajiny, které 
probíhá i ve vyspělých zemích.  
Dalším významným faktorem, působícím na formování sídelní struktury po roce 1945, byly 
tendence ve vývoji ekonomické základny. Koncentrace průmyslu do měst a netržní 
lokalizace části investic stimulovala  růst  a následnou lokalizaci bytové výstavby – až po 
vznik rozsáhlých panelových sídlišť. 
Objektivním zájmem společnosti je optimální využití potenciálu území (jako omezených 
zdrojů), a to jak přírodního, tak i antropogenního původu.  Z jedné strany zde působí 
zájem o tržní alokaci komerčních investic, ale i bydlení, na druhé straně působí faktory 
omezující využití území ať už na základě jednotlivých faktorů (např. ochrany přírody), či  
politicky formulovaných zájmů.  
V současnosti hrozí z hlediska vývoje sídlení struktury (podobně jako u jiných krajů) např. 
nekoordinovaná podpora přípravy průmyslových zón či zájem investorů umísťovat obytnou 
zástavbu do rekreačně atraktivních území. Specifický problém představuje lokalizace 
komerčních center či dopravní infrastruktury.  

K odst. 91 

Obecně dostupné koncepce rozvoje obcí mají velmi různý obsah a z hlediska územního 
plánování různou využitelnost. V rámci zpracování územních plánů obcí by měly být dále 
pokud možno přejímány a upřesněny do podoby základních bilancí (prognóz) vývoje počtu 
obyvatel a bydlení. Tyto bilance by neměly být nereálným plánem, odhadem dalšího 
vývoje, ale představovat kvalifikovanou prognózu nejpravděpodobnějšího vývoje území.       
Proto jsou v uvedeném odstavci  ZÚR OK konkretizovány podmínky zajištění vyvážených 
požadavků obcí na plochy bydlení a budoucích potřeb v dimenzování nároků na 
technickou infrastrukturu. 
Reálné bilance a prognózy jsou nezbytným podkladem zejména pro optimalizaci koncepce 
rozvoje území obce  a efektivní koncepci veřejné  infrastruktury (technické infrastruktury, 
posuzování vybavenosti obcí (např. školství) a hodnocení zatížení území (např. 
rekreačního zatížení) a jiné.  
V následující tabulce je uvedena bilanční prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2020, 
která vychází z obecných předpokladů poklesu počtu obyvatel přirozenou měnou a vývoje 
salda migrace v celém Olomouckém kraji a ve vazbě na předpokládaný sociálně 
ekonomický vývoj jednotlivých okresů. Za nejreálnější variantu dalšího vývoje je 
považován mírný pokles počtu obyvatel v Olomouckém kraji jako celku. 
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Očekávaný vývoj počtu obyvatel v jednotlivých okresech Olomouckého kraje 
 
rok 1991 2001 2005 2015 2020 

Jeseník 42075 42413 42 014 41265 40872 
Olomouc 227981 229061 228 815 226485 224640 
Prostějov 112048 109890 109 367 107730 106704 
Přerov 138379 135886 134 181 131670 130104 
Šumperk 126190 126567 125 046 122850 121680 
Olomoucký kraj 646673 643817 639 423 630000 624000 
      podíl v %     

rok 1991 2001 2005 2015 2020 

Jeseník 6,51% 6,59% 6,57% 6,55% 6,55% 
Olomouc 35,25% 35,58% 35,78% 35,95% 36,00% 
Prostějov 17,33% 17,07% 17,10% 17,10% 17,10% 
Přerov 21,40% 21,11% 20,98% 20,90% 20,85% 
Šumperk 19,51% 19,66% 19,56% 19,50% 19,50% 
Olomoucký kraj 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(zdroj ČSÚ) 
 
Základní demografické trendy (pokles počtu obyvatel přirozenou měnou, vzrůstající vliv 
migrace) se promítnou i do vývoje počtu obyvatel v jednotlivých obcích. Tyto trendy se  
nezbytně promítnou do navazující územně plánovací dokumentace, zejména obcí. 
 
Vývoj počtu obyvatel jednotlivých obcí bude během návrhového období výrazně 
diferencován. V zásadě lze vymezit čtyři skupiny obcí: 

Města a větší obce s významným podílem zástavby s bytovými domy – zde 
bude počet obyvatel nejrychleji klesat především vlivem poklesu zalidněnosti 
stávajících sídlišť. Tento tlak se v současnosti již projevuje např. i u 
Olomouce. 

Atraktivní obce v příměstských regionech, které budou vykazovat nejrychlejší 
růst počtu obyvatel, především v závislosti na lokalizaci nové individuální 
bytové výstavby. Suburbanizační tendence přispívají k růstu těchto obcí 
podobně jako v jiných regionech ČR; 

Specifický vývoj budou vykazovat především rekreační obce, jejichž preference 
z hlediska bydlení mohou dále stoupat. V mnoha případech je však současný 
ukazatel počtu obyvatel – v zásadě jako obyvatel trvale bydlících nevýstižný 
z hlediska celkového vývoje, vhodnější je uvádět údaje o vývoji počtu 
přítomných obyvatel (jedná se však o sezónní údaj) či o celkové ubytovací 
kapacitě obce; 

Většina obcí dlouhodobě směřuje ke stagnaci či mírnému poklesu počtu 
obyvatel (zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností a v zemědělské 
krajině mimo městské regiony), který se může  dále zrychlit v případě 
zvýšení mobility obyvatel (pohybu za prací);   

Pro vývoj počtu obyvatel v regionech a obcích, sídlech je dlouhodobě rozhodující široce 
pojatá  atraktivita bydlení, jež je dána: 

jejich ekonomickou prosperitou (hodnocenou v rámci  regionů dojížďky za 
prací), která se odvíjí především od úrovně nezaměstnanosti, úrovně příjmů 
obyvatel (úrovně mezd) a vybavenosti domácností (např. automobily, druhým 
bydlením); 
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vlastní atraktivitou bydlení (danou velikostí sídla, úrovní vybavenosti, kvalitou 
životního prostředí, obytného prostředí a rekreačního zázemí, atd.). 

Následující tabulky dokumentují trendy ve vývoji počtu obyvatel a bytů, přitom druhé 
bydlení, jehož součástí jsou i tzv. neobydlené byty, vykazuje mnohem rychlejší expanzi 
než trvalé bydlení. 
I přes omezenou dostupnost údajů o druhém bydlení, věnovat této problematice náležitou 
pozornost, zejména s ohledem na přesnost vlastních bilancí v úrovni obcí a hodnocení 
rekreačního zatížení území. 
 
Změna počtu obyvatel a bytů v období 1991-2001 (absolutní ukazatele) 
 
 obyvatel změna  byty 1991-2001 
 změna 1991-2001 stav 2001 stav 1991  obydlené byty  celkem byty  
ČR celkem -72155 10230060 10302215 121997 289100 
Olomoucký kraj -3427 639369 642796 8160 15568 
zdroj : ČSÚ, SLDB 2001 
 
Při posuzování, prognóze vývoje počtu obyvatel a bydlení v jednotlivých obcích je 
východiskem hodnocení: 

Vývoje počtu obyvatel z dlouhodobého hlediska; 
Odhad odpadu bytů – vlastní  demolice tvoří pouze menší   část  „odpadu“ 
obydlených   bytů.  Většina   odpadu  vzniká   pouze formálně, v rámci 
rekonstrukce  a modernizace  bytů  nebo  z jiných  důvodů (vynětí z bytového 
fondu pro podnikání, faktické slučování bytů zejména v rodinných domcích a 
především využitím pro druhé bydlení  - rekreaci apod.). Odpad bytů je  cca 
0,2 – 0,5% z výchozího počtu bytů ročně, tj. výrazně nižší hodnota než 
v minulosti obvyklé 1% z výchozího počtu bytů ročně (vycházející z průměrné 
životnosti stavby cca 100 let). Průměrná životnost hrubých staveb překračuje 
200 let; 

Odhad poklesu zalidněnosti bytů – v obcích dochází k růstu  počtu   cenzových  
domácností i v případě stagnace či mírného poklesu počtu obyvatel, 
především díky dalšímu poklesu jejich průměrné velikosti (růstu podílu 
jednočlenných domácností starších osob, ale i mladých samostatně žijících 
jednotlivců apod.).  Tlak na potřebu nových bytů bude vykonávat i snižování 
soužití cenzových domácností. V části území s výrazným zastoupením 
vesnické zástavby je však nutno posuzovat tento faktor opatrně a tlak na 
snížení soužití bude mnohem menší než v jiných obcích (městech).  Soužití 
cenzových domácností má i mnohé kladné stránky, např. snížení potřeb 
sociálně zdravotní péče, posílení sociální kooperativnosti obyvatel. 

k odst. 92 

ZÚR OK stanovují požadavek na : 
zajištění koordinace jevů jak nadmístního významu (ZÚR OK vymezují 
dostatečně široké koridory, které je nezbytné v rámci zpracování ÚP 
upřesnit), tak i lokálního významu (ZÚR OK neřešené); 

akceptaci v území jevů nadmístního významu, které jsou důležité pro ochranu 
obyvatel a obranu státu.  
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K odst. 93 

Vzhledem k tomu, že ZÚR OK vymezuje plochy a koridory, ve kterých je uloženo 
prověření změn využití územní studii, pak má tato podmínka v území blokační charakter 
rovnající se stavební uzávěře. Aby nedocházelo k nadměrnému omezování využití území, 
upřesňuje vložená tabulka rozsah omezení, který se vztahuje na předmětná území. 
Doplňující údaje k tabulce lze dohledat v čl. A.9. 
 

A.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ JAKO PODMÍNKA PRO 
ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ STANOVENÍ LHŮTY PRO JEJÍ POŘÍZENÍ, 
SCHVÁLENÍ ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O ÚZEMNÍ 
STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

k odst. 94 – 95 

Komentář k vybraným plochám a koridorům po jejich korekci na základě výsledků 
společného a veřejného projednání, jakož i projednání s obcemi při řešení námitek. 
Uváděny jsou jen ty, které bylo potřeba více rozvinout z hledska aktuálnosti řešení 
problematiky: 
 
Plocha D1: 
Měla by pojímat modernizace sil. II/434 v Přerově v úseku letiště Přerov – trať ČD č. 330 –  
I/55, modernizaci komunikace  pro zajištění její funkce jako dálničního napojení Přerova, 
zapracovat možnost zavlečkování letiště a výhledového přístavu vodní cesty Dunaj – Odra 
– Labe, napojení ploch letiště, terminálu a průmyslové zóny na dopravní síť, zohlednit 
křížení dálnice D1, vedení v prostorově limitovaném koridoru sil. II/434 a dráhy.  
Koridor D 2 
Přeložka sil. II/449 v úseku Litovel – Červenka, stabilizace koridoru pro novou polohu trasy 
přeložky vč. dořešení přechodu koridorové tratě po dokončení její rekonstrukce, 
komunikační překlenutí severního obtoku Litovle a Čerlinky a poloha komunikace pod 
ochrannou hrazí obtoku a to při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny – 
CHKO Litovelské Pomoraví. 
Koridor D 3 
Přeložka sil. I/44 Jeseník – Mikulovice, dořešení průchodu trasy územím kolem obcí při 
max. respektování ochrany území CHKO Jeseníky a souběžné žel. tratě, prověření 
nutnosti tunelu pod Křížovým vrchem a řešení dalších územně-technických problémů 
v tomto složitém území . 
Koridor D 4 a D 5 
Přeložky a směrové úpravy na silnici II/449 v průchodu obcí Slatinice, Drahanovice, 
Slatinky, Náměšť na Hané, Loučany a Senice na Hané  tak, aby bylo možno přesněji 
specifikovat podmínky úprav na významné silnici kraje spojující Uničovsko, Litovelsko 
s Prostějovskem a Konicí. Územní studie zajistí i potřebné podklady pro základní 
investiční rozvahu a pro následnou realizaci. Zpracovávat společně, neboť se jedná o 
stejnou problematiku u obcí, které na sebe přímo navazují. 
Koridor D6: 
Úpravy sil. II/369 jako alternativní trasy sil. I/44 přes Červenohorské sedlo, potřeba 
stabilizace problematických úseků přeložek, zohlednění souběžně vedené tratě ČD, 
zajištění dopravních vazeb v území (zejména oblast Hanušovice, Ruda n.M., Olšany). 
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Větrné elektrárny : 
Účelem této územní studie je vymezení území vhodných pro lokalizaci větrných elektráren 
na území Olomouckého kraje, prověření a upřesnění reálných možností území s ohledem 
na ochranu obyvatel v obcích, na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, na 
zatížení území limity. 
VE jsou příčinou významných vizuálních změn krajiny a zejména z pohledu ochrany 
krajinného rázu jsou v území problematické; odhlédnout nelze ani od doplňkových vlivů 
akustických, vibračních, případně elektromagnetických. Výškové omezení musí reagovat i 
na vyhlášená ochranná pásma vojenských i civilních letišť.  
Výstupy z územní studie musí přispět k objektivizaci celého procesu přípravy VE  
(architektura krajiny, ochrana sídel, veřejná dopravní a technická infrastruktura a další), 
k omezení konfliktů při projednávání jednotlivých záměrů, k lepší a objektivnější 
informovanosti veřejnosti, k poskytování odborných informací pro posuzování i 
rozhodování o nevhodnosti či vhodnosti umístění VE na území kraje.  
 
Specifické oblasti ST1 – ST6 (štěrkopísky): 
Územní studie upřesní stanovené zásady pro změny využití území ložiskových objektů. 
Prověří a upřesní   reálné možnosti rozsahu hospodárného využití ložiskových objektů, při 
zohlednění ochrany kulturních a přírodních hodnot v území. Studie stanoví konečný 
rozsah, tvar a využití těžbou dotčených ploch. 
Před stanovením omezujících podmínek pro zpracování územní studie je důležité 
komplexně  shromáždit a vyhodnotit veškerá konkrétní fakta o surovinovém potenciálu 
území v souladu s platnými právními předpisy. 
Okruh dílčích problematik, které budou řešeny v rámci zpracování osnovy a následného 
upřesnění  podmínek  ke zpracování územní studie: 
a) zhodnotit  úplnost  údajů o surovinovém potenciálu  ve specifických oblastech podle 
odstupňované zákonné ochrany, jejich umístění a význam; 
b) podrobně vyhodnotit  území s vyšší  koncentrací těžeb (využívaných ložisek nerostných 
surovin) ve vazbě na existující limity různorodého charakteru (složky ŽP, stávající 
infrastruktura); 
c) stanovit zásady pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich využití se zřetelem na  
reálně disponibilní zásoby požadované kvality suroviny a životnosti zásob stávajících 
ložisek pro nezbytnou potřebu na klíčové investiční záměry v rámci Olomouckého kraje; 
d) provést odborný návrh stanovení množstevního limitu těchto využívaných ložisek 
nerostných surovin z hlediska únosnosti krajiny, vymezit limitní hranice využívání 
nerostných surovin, vyplývající z respektování ochrany životního prostředí a principu 
udržitelného rozvoje a na základě vyhodnocení střetů zájmů v prostoru ložisek nerostných 
surovin  stanovit priority závažnosti konfliktů a významu konkrétních surovin; 
e) provést podrobnou analýzu potřebnosti a významnosti ložiskových záměrů s návrhem 
mezních – nepřekročitelných limitů a optimálního počtu těžených ložisek zavedením 
závazného principu postupného využívání štěrkopísků v kraji, s optimálním využitím ve 
vztahu k předpokládaným hlavním investičním záměrům, vyplývajícím z řešení s ohledem 
na principy udržitelného rozvoje. Tento princip bude určovat, která z ložisek budou pro 
vymezené časové období k dispozici pro eventuální těžbu, splní-li environmentální a jiné 
stanovené požadavky. V této souvislosti je nutno přistupovat k jednotlivým novým 
záměrům s vyřešenými střety nebo střety řešitelnými s přiměřenou časovou perspektivou. 
Není okamžitě možné využití dalších nových zdrojů až po dotěžení  stávajících, proto 
řízení běží v předstihu. Běžně lze uvažovat s 3 roky od záměru k těžbě. V místech 
s vysokou koncentrací stávajících těžeben v malé exponované ploše další novou otvírku 
postupně nahrazovat za těžbu postupně ukončovanou, popř. ukončenou. Otvírka těchto 
ložisek bude postupně nahrazovat těžbu ukončovanou ve stávajících těžebnách; 
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g) stanovit okruh těžitelných ložisek pro určité časové období, aniž by se jakkoliv předjímal 
výsledek konkrétních správních řízení. Tento princip bude aktuální zejména v případě 
stavebních surovin; 
h) z hlediska přístupnosti těžbu nerostných surovin orientovat do území ploch ložisek a 
prognózních zdrojů  s nejnižšími střety, popř. řešitelnými limity a podmíněně vyhovujícího 
území; 
i) řešit max. rozsah těžby, přípustnou hloubku těžby, tvar těžebních jezer a obnovy jejich 
biologických funkcí včetně budoucího využití (rekreace, sport, sportovní rybaření, 
intenzívní chov ryb, zdroj pitné vody apod.); 
j) při stanovování zásad zohlednit dopady reálné těžby, zpracování a odvoz suroviny na 
zastavěná a zastavitelná území sídel včetně zabezpečení obsluhy sídel dopravou a 
technickou infrastrukturou; 
k) uvést a případně formulovat obecné podmínky rehabilitace (sanace, rekultivace, 
revitalizace) a využití území po ukončení těžby se zaměřením na začlenění těžbou 
dotčeného území do krajiny a to i  v případě trvalého vynětí ze ZPF se zohledněním  
pravomocných rozhodnutí orgánů  státní báňské správy, orgánů ochrany  zemědělského a 
lesního půdního fondu, vodoprávních úřadů a dalších konkrétních kompetentních 
správních  úřadů.  
Do doby zpracování územních studií nesmí být v území činěny kroky, které prověření a 
stanovení upřesnění zásad na základě studie znemožní. Územní plány by neměly 
navrhovat změny v území, které s touto podmínkou budou v rozporu.   
 

A.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO POŘÍZENÍ A 
VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU KRAJSKÝM ÚŘADEM JAKO PODMÍNKA PRO 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ LHŮTY 
PRO JEHO POŘÍZENÍ A PŘEDLOŽENÍ ZASTUPITELSTVU KRAJE 

Zásady územního rozvoje nestanovují pořízení a vydání regulačního plánu krajským 
úřadem. 

A.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST 

Zásady územního rozvoje nevymezují plochy a koridory ve kterých bude podmínkou pro 
rozhodování o změnách pořízení regulačního plánu. 

A.12.  ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 PRO 
PLOCHU, NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE PÍSMENE K) A L), VYHL. Č. 
500/2006 SB. 

V souvislosti s čl. A.10. a A.11. nevzniká potřeba zadání regulačního plánu zpracovávat. 

A.13.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI;  

Článek A.13. informuje o rozsahu jednotlivých částí dokumentace, která je k dispozici.  
 
Toto opatření obecné povahy má celkem 286. stránek a 15 výkresů : 
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B.1. Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení rozvojových os a oblastí           
1 : 200 000 

B.2. 
Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení specifických oblastí 1 : 
200 000 

B.3. Koncepce dopravy 1 : 200 000 
B.4. Koncepce zásobování pitnou vodou a vyhlášená ochrana vodních zdrojů, 

přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod 1 : 200 000 
B.5. Koncepce zásobování elektrickou energii a plynem 1 : 200 000 
B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 
B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1  : 100 000 
B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního 

významu       1 : 100 000 
B.9. Výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je 

uloženo prověření změn jejich využití územní studií, nebo je uloženo 
pořízení a vydání regulačního plánu  1 : 200 000   

B.10. Zásady ochrany a využití nerostných surovin 1 : 200 000 
B.11. Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000 

 
D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 
D.2. Širší vztahy 1 : 500 000 
D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělské pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa 1 : 100 000 
D.4 Schéma lokalit vhodných k akumulaci povrchových vod 1 : 200 000 
 
 

XIV. KVALIFIKOVANÝ ODHAD ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, stanovuje v příloze č. 4 části 
II. provést kvalifikovaný odhad záboru půdního fondu, který je součástí odůvodnění návrhu 
ZÚR OK. Grafická příloha není vyžadována. 
Vzhledem k tomu, že ZÚR OK byly rozpracovány ještě za účinnosti starého stavebního 
zákona (ale již po schválení zákona č. 183/2006 Sb.) jako ÚP VÚC, obsahovalo 
vyhodnocení záboru půdního fondu jak tabulkovou tak i grafickou část. Vzhledem 
k měřítku 1 : 100 000, ve kterém jsou zobrazeny hlavní výkresy, bylo přikročeno i 
k zjednodušení zobrazení ploch určených k záboru.   
Způsob členění vlastního záboru byl přizpůsoben podrobnosti vstupních podkladů, které 
zpracovatel od pořizovatele, v rámci poskytnutých ÚPP- ÚTP Olomouckého kraje, obdržel. 
Lze konstatovat, že vzhledem k: 

požadavkům vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 

a skutečnosti, že ke dni zpracování ZÚR OK nebyly legislativní předpisy 
upravující postup vyhodnocování předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond novelizovány (stále se vztahují k původní 
ÚPD a nereflektují na nové členění ÚPD a nové požadavky upravující postup 
a obsah zpracování zásad územního rozvoje),  

je presentované vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělské pozemky a PUPFL co do podrobnosti zpracování, zpracováno nadstandardně 
a nelze je již dále prohlubovat, ale v dalších fázích zpracování spíše zjednodušovat.  
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Zpracovatelé ZÚR OK se přes výše uvedené nesrovnalosti mezi legislativními nástroji 
snažili provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa přiměřeně a zohlednit i 
předpisy dle kterých se do konce roku  2006 vyhodnocoval zábor půdy  v ÚP VÚC (zák. č. 
334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona 231/1999 Sb., 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, 
Metodického pokynu MŽP ČR (čj. OOLP/1076/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 
289/1995 Sb. o lesích). 
Použité podklady: údaje o zemědělských pozemcích v I. a II. zóně ochrany a podklady o 
kategoriích  lesních pozemků z ÚPP – ÚTP pro území Olomouckého kraje. 

Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa obsahuje textovou část s tabulkovou přílohou a 
grafickou část v měřítku  1 : 100 000. 

Způsob a podrobnost zpracování vyhodnocení záboru  odpovídá měřítku grafické 
přílohy  1 : 100 000.  V tomto měřítku není možné zobrazit rozdělení zemědělských 
pozemků na jednotlivé druhy pozemků s podrobným vyznačením kvality podle BPEJ. 
Z tohoto důvodu jsou v grafické i v tabulkové příloze vyznačeny jen zemědělské pozemky 
nejlepší kvality v I a II třídě ochrany (Z1 – zóna ochrany 1  a Z2 – zóna ochrany 2). Pod 
názvem ostatní (OST) jsou uvedeny veškeré ostatní plochy zemědělských pozemků horší 
kvality, ostatní plochy, zastavěné plochy a vodní plochy (mimo lesních pozemků). 

Do vyhodnocení záboru  byly zařazeny jen vybrané  liniové stavby – silniční 
doprava a územní systém ekologické stability – regionální a nadregionální. Ostatní 
návrhové  plochy, které již byly jednou vyhodnoceny v platných ÚP VÚC do vyhodnocení 
záboru ZÚR OK nejsou zařazeny. 

VYHODNOCENÍ  ZÁBORU PŮDY 

Zábor půdy podle funkčního členění ploch: 
 
funkční členění zábor půdy  

celkem 
z toho zemědělských pozemků 

ha 
ostatní 

 ha I zóna ochr. II zóna ochr. Ha 
silniční doprava 683,9 271,6 127,5 273,5 
ÚSES celkem R + NR 9481,6 1662,1 2320,7 - 
celkem 10175,5 1933,7 2448,2 273,5 

 
Do záboru půdy pro územní systém ekologické stability jsou započteny jen 

zemědělské pozemky v I. a II. zóně ochrany. Nejsou započteny lesní pozemky, u kterých 
se jedná jen o změnu ve způsobu hospodaření na lesní půdě. 

 
Do návrhu ZÚR OK jsou zařazeny i plochy pro podnikání v rozvojových oblastech 

(bod. 7.3.2. textové části). Jedná se o plochy, které nejsou zatím přesně vymezeny a jejich 
konkrétní lokalizace bude předmětem ÚP. Zábor zemědělských pozemků je pro 
podnikatelské aktivity stanoven pouze orientačně. Rovněž není možné určit v jaké kvalitě 
– třídě ochrany  jsou zemědělské pozemky zařazeny. Z tohoto důvodu není zábor pro 
podnikatelské aktivity započten do celkového záboru půdy a odhad je vyčleněn 
do samostatné tabulky. 

Zábor lesních pozemků se u těchto lokalit nepředpokládá. 
 

Odhad max. záboru zemědělských pozemků pro podnikání v jednotlivých 
rozvojových oblastech: 
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Lokalizace v rozvojové oblasti zábor půdy  

celkem 
z toho 

zemědělských 
pozemků ha 

ostatní 

 ha ha ha 
RO1  Olomouc – Šternberk 300 245 55 
RO2   Šumperk – Zábřeh –
Mohelnice 

150 105 45 

RO3  Lipník n.B – Hranice 100 75 25 
RO4  Uničov – Litovel 50 40 10 
RO5  Jeseník 40 30 10 
RO6  Přerov /bez lokality VLC/ 100 80 20 
RO7  Prostějov 100 75 25 
celkem 840 650 190 

ODŮVODNĚNÍ ZÁBORU PŮDY 

Zábor půdy pro podnikatelské aktivity (průmyslové zóny): 
Návrh ploch pro podnikání v rámci ZÚR OK je založen na dále uvedených výchozích 
podmínkách a argumentech: 
1. Obecně se vychází ze skutečnosti, že zásadním sociálně ekonomickým problémem 
kraje je velmi vysoká míra nezaměstnanosti, která má z územního hlediska 
poměrně stabilní rozložení. Současně je jednoznačným problémem kraje 
podprůměrná úroveň hospodářského výkonu – hrubého domácího produktu a to i 
přes poměrně dobrou vzdělanostní úroveň kraje. Hospodářský potenciál kraje není 
přiměřeně využit. Tyto závěry korespondují i s ostatními krajskými dokumenty (např. 
Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje). Pro dokumentaci tohoto 
stavu je připojena následující tabulka dokumentující zejména nepříznivé poměry 
v zaměstnanosti Olomouckého kraje, další tabulky vzdělanostní struktury obyvatel a 
úrovně HDP jsou uvedeny v odůvodnění ZÚR OK). Tyto obecné argumenty jsou 
v ZÚR OK uvedeny, neměly by týt pomíjeny jako zásadní právě pro svou obecnost 
(plně však odpovídající strategickému pojetí dokumentu ZÚR OK). 

Tab. Ekonomická aktivita obyvatel, srovnání nezaměstnanosti r. 2001 a 2007, pohyb 
za prací (zdroj: ČSÚ. Definitivní výsledky sčítání z r. 2001, pokud není uvedeno 
jinak) 

 

ekonomicky 
aktivní 

nezaměstnaní  
sčítání 2001* 

nezaměstnaní 
leden 2007* 

vyjíždějící denně 
za prací mimo 

obec 
územní jednotka 

celkem  v % abs. Míra v % abs. V % abs. V % 
ČR 5253400 51% 486937 9,3% 429 746 7,8% 2248404 43% 
Praha 635105 54% 34074 5,4% 19 297 2,7% 418546 66% 
Středočeský 584628 52% 40610 6,9% 34 265 5,4% 302732 52% 
Jihočeský 320546 51% 20309 6,3% 19 883 6,0% 127992 40% 
Plzeňský 285674 52% 20119 7,0% 16 970 5,6% 111999 39% 
Karlovarský 162347 53% 17456 10,8% 15 926 9,5% 63259 39% 
Ústecký 426599 52% 66167 15,5% 60 945 14,0% 150194 35% 
Liberecký 225154 53% 15703 7,0% 16 239 7,2% 79180 35% 
Královéhradecký 279064 51% 17050 6,1% 18 530 6,4% 109417 39% 
Pardubický 255709 50% 20298 7,9% 19 139 7,2% 107223 42% 
Vysočina 256686 49% 17808 6,9% 19 703 7,4% 105158 41% 
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ekonomicky 
aktivní 

nezaměstnaní  
sčítání 2001* 

nezaměstnaní 
leden 2007* 

vyjíždějící denně 
za prací mimo 

obec 
územní jednotka 

celkem  v % abs. Míra v % abs. V % abs. V % 
Jihomoravský 568315 50% 55025 9,7% 53 614 9,1% 206685 36% 
Olomoucký 324278 51% 38293 11,8% 30 515 9,3% 124134 38% 
Zlínský 298616 50% 26276 8,8% 23 955 7,9% 128646 43% 
Moravskoslezský 630679 50% 97749 15,5% 80 765 12,7% 213239 34% 

* změna metodiky mezi rokem 2001 a 2007 
 
2. Při návrhu rozsahu ploch pro podnikání bylo vycházeno z potřeby ploch : 

o Pro podnikání nových a expandujících subjektů, tj. s přihlédnutím 
k počtu cca 30 000 disponibilních nezaměstnaných v Olomouckém kraji a 
hustotě cca 30 – 40 pracovníků/ha nových ploch se dostáváme k potřebě 
cca 750-1000 ha ploch. V úvahu je nutno vzít skutečnost, že potřeba 
zřízení technické infrastruktury (zejména komunikací) zvyšuje tuto 
potřebu min. o 10 – 15%. Na druhé straně je velmi pravděpodobné, že 
tato úvaha má silná omezení s ohledem na přirozenou míru 
nezaměstnanosti, strukturu nových pracovních míst, či změny míry 
nezaměstnanosti. 

o Pro komplexní řešení  účelného využití a prostorového  uspořádání 
území (viz. § 18 odst. 2 stavebního zákona) v praxi se stále častěji 
setkáváme a budeme setkávat se skutečností (viz. např. využití 
podnikatelské zóny Valašské Meziříčí, Vsetín atd.), že nové plochy slouží 
k úplnému nebo částečnému vymístění podnikatelských aktivit 
z území sídel (zejména ze stávajících ploch bydlení, ploch smíšených 
v centrálních zónách), kde jejich další provoz – bytˇ v hranicích 
hygienických aj. limitů, způsobuje omezení a problémy především 
z hlediska dopravy, kvality bydlení. Pro prosperující podniky není již 
možnost vyčlenit nové plochy pro jejich územní rozvoj. Tato potřeba 
ploch je samozřejmě obtížně kvantifikovatelná, zkušenosti však ukazují, 
že plochy pro podnikání v Olomouckém kraji a krajích sousedních se 
rychle zaplňují. Uvolněné plochy v obytných a centrálních lokalitách sídel 
pak vytvářejí prostor pro nové prostorové uspořádání, v mnoha 
případech pro dopravní zklidnění, zlepšení podmínek bydlení 
(transformaci opuštěných podnikatelských areálů na bydlení), včetně 
zvýšení podílu zeleně). 

o V rámci stanovených cílů ZÚR OK (minimálně střednědobé období cca 
10 – 15 let), se vychází z potřeby dlouhodobé stability – 
předvídatelného využití  území, které je samo o sobě hodnotou (není 
vhodné dovozovat „okamžitou – současnou“ potřebu ploch např. v 2-
letém cyklu, vycházející ze lhůt stanovených pro aktualizace ZÚR OK, 
aktualizace naopak vytváří poměrně pružnou možnost dalšího 
upřesnění rozsahu a lokalizace potřebných ploch pro podnikání).  

o Z hlediska zatížení území považovat uvedený  rozsah nových ploch 
pro podnikání (novými plochami se rozumí veškeré rozvojové plochy 
pro podnikání nadmístního významu nad 10 ha a to i ty, které jsou již 
obsaženy ve schválených ÚP obcí či měst) v rozvojových oblastech za 
limitní (tzn., že je nepravděpodobné, že bude překročen, spíše lze 
předpokládat, že tento limit nebude zřejmě ani plně využit).  

3. Při zvolení míry konkrétní lokalizace  ploch pro podnikání se vycházelo z těchto 
podmínek: 



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 246 (celkem 288) 
 

o Míra konkrétnosti lokalizace ploch pro podnikání odpovídá měřítku a 
pojetí ZÚR OK, která neurčuje konkrétní pozemky (průmyslové, 
podnikatelské zóny), tj. konkrétních vlastníků, investorů, což by dále bylo 
zřejmě i v rozporu se zásadami ochrany hospodářské soutěže. Takto 
jsou vytvářeny rovné podmínky pro vstup soukromých investorů do 
přípravy území, přebírající investiční rizika efektivnosti využití těchto 
podnikatelských ploch od obcí a měst (z veřejných rozpočtů). V šířeji 
vymezeném území vhodném pro umístění ploch pro podnikání 
(rozvojová oblast) nelze v současnosti nutit či preferovat konkrétní 
vlastníky. Tyto plochy pro podnikání nejsou veřejně prospěšnými 
stavbami a jejich skutečné využití závisí na tržním rozhodnutí vlastníků 
v mantinelech spoluvytvářených ZÚR OK, dále konkrétní ÚPD obcí.  

o Při řešení bylo vycházeno ze zásady koncentrace aktivit (zvyšující 
urbanistickou efektivnost využití území a snižující nepříznivé vlivy na 
přírodu), tj. logické lokalizace zejména do vymezených rozvojových 
oblastí – částí spádových obvodů ORP, jak je uvedeno přímo v textu 
v tabulce pod bodem 7.3.2. V textu je preferována lokalizace 
podnikatelských zón (situovaných uvnitř vymezených rozvojových oblastí 
a os) do území především v návaznosti na možnosti efektivní dopravní 
obslužnosti a napojení na technickou infrastrukturu. 

o Konkrétní návrhy podnikatelských zón pak musí být dále upřesněny, 
posouzeny v rámci podrobnějších studií pro jednotlivé rozvojové oblasti, 
v nichž budou posouzeny i vlivy na životní prostředí včetně dopadů na 
zábor půdy .  

Podporu v oblasti ochrany půdy v ZÚR OK je žádoucí spatřovat i v tom, že došlo 
k upřesnění (výraznému zmenšení) rozsahu vymezené rozvojové oblasti OB8 
schválené v PÚR ČR, která zaujímá plochu celého spádového obvodu ORP 
Olomouc. Zároveň ovšem je nutné konstatovat, že samotné územní plánování 
nemůže nahradit chybějící funkční ekonomické mechanismy k ochraně půdy 
v ČR (funkční a účinné zpoplatnění vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
nebo nízkou intenzitu využití stávajících podnikatelských areálů vyplývající 
z nízkého zdanění nemovitostí).  
Celková bilance cca 840 ha ploch pro podnikání v ZÚR OK je přiměřeným limitem 
odrážející potřeby posílení potencionální nabídky ploch pro podnikání jak s ohledem 
na podmínky Olomouckého kraje, tak i širší makroekonomické a územní podmínky 
rozvoje regionů.  
Nízká nabídka ploch pro podnikání, neodpovídající potřebám, by mimo negativní 
ekonomické důsledky pro OK dále bránila i požadovaným změnám uspořádání 
území, vedoucím k optimalizaci využití krajiny (a to i z hlediska ochrany přírody). 

 
Zábor půdy pro územní systém ekologické stability: 

podkladem pro ÚSES byly mimo jiné zejména tyto dokumenty: 
o ÚP VÚC Olomoucké aglomerace (ÚP VÚC OA), schválený usnesením 

vlády ČR č. 422 ze dne 16. 7. 1997 
o 1. změna ÚP VÚC OA (schválena zastupitelstvem Olomouckého kraje 

dne 28. 11. 2002) 
o ÚP VÚC Jeseníky, schválený usnesením vlády ČR č. 613 ze dne 2. 11. 

1994 
o 1. změna ÚP VÚC Jeseníky schválena usnesením vlády ČR č. 1042 ze 

dne  30. 10. 2002, vyhlášena sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 
490/2002; 
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o ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (MŽP a MMR ČR, Praha, 
1997) 

Z uvedených dokumentů se vycházelo při zpracování Generelu nadregionálního 
a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje – Ageris Brno, Krajský úřad 
Olomouc, 2006. Nutno podotknout, že zejména ÚTP regionálních a 
nadregionálních ÚSES ČR byly projednány a mezi ministerstvy MŽP a MMR 
dohodnuty jako závazný podklad  pro řešení ÚP VÚC OK. Generel na tento 
dokument navazuje a sporná místa řeší variantně a byl postupně projednán se 
zástupci obcí s rozšířenou působnosti celého kraje. Při zpracování konceptu ÚP 
VÚC OK byla již do řešení  vybrána vždy varianta, která byla konsensuálně 
dohodnuta. Drobné korekce v průběhu zejména biokoridoru byly provedeny 
v rámci zpracování návrhu ZÚR OK z důvodu koordinace průběhu ÚSES a 
nově navrhovaných jevů (dopravní infrastruktura) a ÚSES s ochranou 
nerostných surovin. ÚSES má stanoveny zásady pro provádění změn v poloze 
a průběhu biokoridoru  při zapracovávání do ÚP. Zde se opět skýtá možnost při 
podrobném řešení provést dílčí korekce s cílem vyhnout se kvalitním půdám 
(popř. snížit rozsah záboru kvalitní půdy), popř. i snížit zhoršení obdělávání 
půdy. Orgán ochrany půdy zde má možnost v podrobném měřítku a na základě 
i podrobných podkladů lépe rozhodovat o nejvhodnějším zapracování ÚSES do 
území. Koncepce ÚSES tímto ovšem nesmí být narušena. 
 

Zábor půdy pro plochy a koridory dopravní infrastruktury: 
koridory navrhované k záboru půdy vycházejí zpravidla: 
o z podrobné dokumentace, jejímž cílem bylo variantně ověřit reálnost 

průběhu tras překládaných silničních tahů ve vztahu k environmentálním 
limitům a k plochám bydlení; 

o z územních plánů obcí; 
nové návrhy z velké části již využívají stávající tělesa silnic a navrhuje se pouze 
jejich rozšíření s cílem zlepšit bezpečnostní parametry dopravních cest (v 
návrhu uplatněno jako homogenizace tras). Dochází tak k podstatnému 
snížení rozsahu záboru půdy než jaký by vyvolal návrh silnice ve zcela nové 
trase. 

ZÚR OK stanovují zásady pro vymezování a využití koridoru a i zde má opět jak 
zpracovatel ÚP, tak i orgán ochrany půdy možnost kontrolovat, zda-li v rámci 
navržených koridorů se postupuje vůči ochraně půdy racionálně. Nutno 
poznamenat, že zatížení území limity kolem obcí je v mnoha případech 
natolik velké, že zpracovatelé ÚP příliš na výběr při hledání optimálních 
průběhů přeložek silnic mít nebudou; 

v místech, kde se objevují pochybnosti, zda-li byly vyčerpány všechny možnosti 
k ověření průchodu silnic mimo zastavěná území obcí, navrhují ZÚR OK 
povinnost pořídit územní studie, jejichž cílem bude prověřit další možnosti 
lokalizace přeložek v území při respektování platných limitů využití území. 
Přijaté a dohodnuté změny budou zapracovány do ZÚR OK v rámci 
následných aktualizací.  
  

Zábor půdy pro plochy a koridory technické infrastruktury: 
zábor pro transformační stanice 110/22 kV a rozšíření rozvodny je v rámci 
celkového záboru zanedbatelný a neposkytuje v podstatě  příliš jiných variant 
k řešení, protože je úzce vázán na stávající technologii a liniová vedení; 

v případech skupinových vodovodů a plynovodů jde pouze o dočasný zábor. 
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Zábor půdy pro vodohospodářské účely: 
ZÚR OK pro vodohospodářské účely nenavrhují nové plochy. 

 
Územní rezervy se nevyhodnocují. 

DOPAD NAVRŽENÉHO ROZVOJE NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

Zábor lesních pozemků 
 
funkční členění zábor  celkem z toho  ha 
 ha LH LZ LO 
silniční doprava 47,4 44,75 2,5 0,2 
 
Jedná se o celkový součet, zábory pro jednotlivé stavby jsou uvedeny v tabulce – Zábor 
lesních pozemků. 
 
Vysvětlivky: 
LH – lesy hospodářské 
LZ – lesy zvláštního určení 
LO – lesy ochranné 
 
Záboru lesních pozemků v trasách liniových staveb není možné se vyhnout. Návrhy 
jednotlivých silnic jsou převzaty ze zpracované projektové dokumentace, kde již bylo 
přihlédnuto k tomu, aby k narušení lesních porostů došlo v co nejmenší míře. 
 
 

ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ 

FUNKCE ČÍSLO VÝMĚRA 
ha 

DRUH 
POZEMKU 

OBCE PRŮMĚRNÁ 
ŠÍŘKA 

D                                                 1                                                 4,5 Z1                                                45                                                
D                                                 1                                                 5,0 Z2                      45                                                
D                                                 1 10 SUMA 

Krchleby, Maletín, Mírov, Mohelnice 
  

D                                                 10                                                3,8 Z1                                                20                                                
D                                                 10                                                2,6 Z2                                           20                                                
D                                                 10 6 SUMA 

Libina 
  

D                                                 11                                                1,2 Z1                         Libina 20                                                
D                                                 11 1,2 SUMA   
D                                                 12                                                0,6 Z1                                                30                                                
D                                                 12                                                1,0 Z2                                        Štíty 30                                                
D                                           12 1,6 SUMA   
D                                                 15 23,6 Z1                                                20                                                
D                                                 15 23,6 SUMA 

Dolní Studénky, Šumperk                                                                                                                                                                                           
  

D                                                 16                                                9,2 Z1                                                
Loučany, Náměšť na Hané, Senice na 
Hané, Senička                                                                                                                                                                                                   20                                                

D                                                 16                                                0,2 Z2                                                20                                                
D                                                 16 9,4 SUMA 

 
  

D                                                 17                                                0,1 Z1                                                Přerov 20                                                
D                          17                                                2,4 Z2                                                20                                                
D                                                 17 2,5 SUMA 

 
  

D                                                 19                                                0,1 Z1                                                Kojetín 20                                                
D                                            19                                                1,0 Z2                                                20                                                
D                                                 19 1,1 SUMA 

 
  

D                       2                                                 10,2 Z1                                                Bohutín, Bušín, Chromeč, Jakubovice, 30                                                
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Olšany, Písařov 

D                                                 2                                                 1,1 Z2                                                 30                                                
D                                                 2 11,3 SUMA   
D                                                 20                                                10,4 Z1                                                45                                                
D                                                 20 10,4 SUMA 

Křelov – Břuchotín, Olomouc 
  

D                                                 21                                                2,9 Z1                                                Oplocany, Polkovice 20                        
D                                                 21                                                2,8 Z2                                                20                                                
D                                                 21 5,8 SUMA 

 
  

D                                                 22                                                3,2 Z1                                                Ivaň, Tovačov 20                                    
D                                                 22                                                4,1 Z2                                                20                                                
D                              22 7,3 SUMA 

 
  

D                                                 23                                                2,1 Z1                                                Bedihošť, Čehovice 20                                           
D                                                 23                                                1,3 Z2                                                20                                                
D                                     23 3,4 SUMA 

 
  

D                                                 24                                                3,3 Z1                                                Hrubčice, Kralice na Hané 20                                           
D                                                 24                                                1,6 Z2                                                 20                                                
D                                      24 4,8 SUMA   
D                                                 25                                                7,1 Z2                                                Přerov, Troubky,  20                                                
D                                                 25 7,1 SUMA   
D                                                 26                                                2,5 Z2                                                Bochoř, Přerov  20                                                
D                                                 26 2,5 SUMA   
D                                                 28                                                0,7 Z2                                                30                                                
D                                                 28 0,7 SUMA 

Horní Loděnice 
  

D                                                 29                                                0,9 Z1                                                Opatovice 20                                                
D                                                 29                                                2,0 Z2                                                 20                                                
D                                                 29 2,9 SUMA   
D                                                 3                                                 0,8 Z1                               Mohelnice  30                                                
D 3 1,2 Z2                                                  
D                                                 3 0,8 SUMA   
D                                               30                                                0,3 Z1                                                Býškovice 20                                                
D                                                 30 0,3 SUMA  
D                                                 31                                                5,6 Z1                                                

 
Mostkovice, Prostějov, Smržice 20                                                

D                                 31 5,6 SUMA   
D                                                 32                                                0,2 Z1                                                20                                                
D                                                 32                                                0,5 Z2                                                Konice 20                                                
D                                                 32 0,7 SUMA   
D                                                 33                                                1,9 Z1                                                20                                                
D                                                 33                                                1,1 Z2                                                Čelechovice na Hané, Smržice 20                                                
D                                                 33 3,0 SUMA   
D                                                 34                                                8,0 Z1                                                Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice 20                                        
D                                                 34                                                1,4 Z2                                                 20                                                
D                                   34 9,4 SUMA   
D                                                 35                                                5,5 Z1                                                Blatec, Charváty, Kožušany –Tážaly 20                                
D                                                 35 5,5 SUMA  
D                                                 36                                                0,2 Z2                                                20                                                
D                                                 36 0,2 SUMA 

 
Drahanovice 
  

D                                                 37                                                0,7 Z1                               Bystrovany, Olomouc 20                                                
D                                                 37                                                1,8 Z1                                                 45                                                
D                                                 37                                                6,9 Z2                                                 45                                                
D                                                 37 9,4 SUMA  
D                                                 38                                                0,6 Z2                                                

 
Lipina 30                         

D                                                 38 0,6 SUMA   
D                                                 39                                                3,8 Z1                                                20                                                
D                                                 39                                                0,2 Z2                                                Uničov 20                                             
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D                                                 39 4,0 SUMA   
D                                                 4                                                 7,6 Z1                                                Lukavice, Mohelnice 45                                                
D                                                 4                                                 3,7 Z2                                                 45                                                
D                                                 4 11,3 SUMA  
D                                                 40                                                1,3 Z2                                                

 
Červenka, Uničov 20                                                

D                                                 40 1,3 SUMA   
D                                                 41                                                4,8 Z1                                               Červenka, Litovel 20                                                
D                                                 41                                                2,8 Z2                                                 20                        
D                                                 41 7,6 SUMA  
D                                                 42                                                1,3 Z2                                                

 
Újezd 20                                                

D                                                 42 1,3 SUMA   
D                                                 43                                                1,3 Z1                              20                                                
D                                                 43                                                0,9 Z2                                                Uničov 20                                                
D                                                 43 2,2 SUMA   

D                                                 44                                                5,4 Z1                                                
Pňovice, Strukov, Štěpánov, Želechovice, 
Žerotín    20                                                

D                                                 44                                                4,8 Z2                                              20                                                

D                                                 44 10,1 SUMA  

D                                                 45                                                4,2 Z1                                                
 
Kostelec na Hané 20                                                

D                                                 45 4,2 SUMA   

D                                                 47                                          86,9 Z1                                                45                                                

D                                                 47                                                12,4 Z2                                                

Bílá Lhota, Haňovice, Křelov – Břuchotín, 
Litovel, Loštice, Mladeč, Mohelnice, 
Moravičany, Náklo, Palonín, Příkazy, 
Skrbeň 45                                                

D                                                 47 99,4 SUMA   

D                                                 48                                                30,7 Z1                                                

Bochoř, Dřevnovice, Hruška, Kojetín, 
Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou, 
Nezamyslice, Přerov, Věžky, Víceměřice, 
Vlkoš 45                                                

D                                                 48                                                41,4 Z2                                                 45                                                
D                                                 48 72,2 SUMA   
D                                                 49                                                25,1 Z1                                             Hněvotín, Olomouc  
D                                                 49 25,1 SUMA   
D                                                 5                                                 0,5 Z2                                                Loučná nad Desnou 30                                                
D                                                 5 0,5 SUMA   
D                                                 7                                                 2,9 Z2                     Hradec – Nová Ves, Písečná 30                                                
D                                                 7 2,9 SUMA  

D                                       8                                                 0,9 Z1                                                

 
Bohdíkov, Bohutín, Olšany, Ruda nad 
Moravou 20                                                

D                                                 8                                  5,9 Z2                                                 20                                                
D                                                 8 6,8 SUMA   
D                                                 9                                                 2,1 Z2                                                Úsov 20                                                
D                                                 9 2,1 SUMA   
D                                           Z1 271,6 SUMA   
D                                                 Z2 127,5 SUMA   
D                                                 CELKEM 399,1    
      
NR                                                103                                   1,2 Z2                                                Libavá, Moravský Beroun, Norberčany  
NR                                                 103 1,2 SUMA  

NR                          104                                               21,9 Z1                                                

 
Bochoř, Kojetín, Lobodice, Tovačov, 
Troubky, Uhřičice  

NR                                                104                                               62,6 Z2                                                  

NR                                                 104 84,6 SUMA   
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NR                                                12                                                600,2 Z1                                                
Bedihošť, Čehovice, Čelčice, Klenovice na 
Hané, Pivín, Skalka, Vřesovice, Výšovice,  

NR                                                12                                                150,0 Z2                                                  

NR                                                 12 750,2 SUMA  

NR                                                13                            89,6 Z1                                                

 
Bílá Lhota, Červenka, Litovel, Medlov, 
Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Palonín, 
Stavenice, Uničov, Úsov  

NR                                                13                                                226,4 Z2                                                  

NR                                                 13 316,0 SUMA  

NR                                       132                                               14,2 Z1                                                

 
Alojzov, Bílá Lhota, Bílovice - Lutotín, 
Čechy pod Kosířem, Dětkovice, 
Drahanovice, Hluchov, Cholina, Kojetín, 
Kostelec na Hané, Krumsín, Lešany, 
Litovel, Měrotín, Mladeč, Myslejovice, 
Náměšť na Hané, Ohrozim, Ondratice, 
Otaslavice, Pěnčín, Plumlov, Prostějov, 
Přemyslovice, Ptení, Seloutky, Senice na 
Hané, Senička, Stařechovice, Stínava, 
Stražisko, Uhřičice, Určice, Vincencov, 
Vranovice - Kelčice, Zdětín          

NR                                                132                                               10,7 Z2                             

NR                                                 132 24,9 SUMA  

NR                                                133                          20,4 Z1                                                

 
Dobrochov, Otaslavice, Pivín, Vincencov, 
Vranovice - Kelčice, Vřesovice, Výšovice  

NR                                                133                                               6,7 Z2                                                  

NR                                                 133 27,1 SUMA  

NR                                                136                                               52,5 Z1                                                

 
Blatec, Bohuňovice, Citov, Dub nad 
Moravou, Grygov, Horka nad Moravou, 
Charváty, Kožušany –Tážaly, Majetín, 
Olomouc, Štěpánov, Tovačov, Věrovany  

NR                                                136                                               61,1 Z2                                             

NR                                                 136 113,6 SUMA  

NR                                                14                          38,0 Z1                                                

 
Červenka, Horka nad Moravou, Litovel, 
Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Střeň, 
Štěpánov, Uničov     

NR                                                14                                                610,5 Z2                                                  

NR                                                 14 648,6 SUMA  

NR                                                143                                               38,7 Z1                                                

 
Černotín, Grymov, Hranice, Hustopeče nad 
Bečvou, Jezernice, Klokočí, Lipník nad 
Bečvou, Milotice nad Bečvou, Osek nad 
Bečvou, Prosenice , Přerov, Radslavice, 
Rokytnice, Skalička, Sušice, Špičky, 
Teplice nad Bečvou, Tovačov, Troubky, 
Týn nad Bečvou, Ústí, Zámrsky  

NR                             143                                               21,9 Z2                                                  

NR                                                 143 60,6 SUMA  

NR                                                144                                               1,8 Z1                                                

 
Bělotín, Černotín, Hranice, Hustopeče nad 
Bečvou, Milotice nad Bečvou, Olšovec, 
Potštát, Radíkov, Střítež nad Ludinou, 
Špičky    

NR                       144                                               11,2 Z2                                                  

NR                                                 144 13,0 SUMA  

NR                                                151                                               0,6 Z1                                                

 
Bezuchov, Dřevohostice, Hlinsko, Kladníky, 
Lhota, Lipová, Líšná, Opatovice, Paršovice, 
Šišma, Teplice nad Bečvou, Turovice, Týn 
nad Bečvou, Ústí  

NR                                                151                                               3,9 Z2                                                  
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NR                                                 151 4,5 SUMA   
NR                            2010                                              2,2 Z2                                                Jeseník, Zlaté Hory  
NR                                                 2010 2,2 SUMA  
NR                      426                                               0,0 Z1                                                

 
Dlouhá Loučka  

NR                                                426                                               0,4 Z2                                                  
NR                                                 426 0,5 SUMA   
NR                                                487                                               5,9 Z1                                        Javorník, Uhelná  
NR                                                 487 5,9 SUMA  

NR                                                63                                                10,3 Z1                                                

 
Bousín, Malé Hradisko, Plumlov, 
Protivanov, Stínava  

NR                                                63                                                2,8 Z2                                                  
NR                                         63 13,1 SUMA  

NR                                                64                                                0,0 Z1                                                

 
Bohdíkov, Hanušovice, Kopřivná, Malá 
Morava, Ruda nad Moravou    

NR                                                64                                                60,4 Z2                                                  
NR                                                 64 60,4 SUMA  

NR                                                66                                                1,6 Z1                                                

 
Bohuslávky, Dolní Újezd, Hranice, Libavá, 
Lipník nad Bečvou, Potštát  

NR                                                66                                                11,3 Z2                                                  
NR                                                 66 12,9 SUMA   
NR                                                84                                   2,0 Z2                                                Malá Morava, Staré Město  

NR                                                 84 2,0 SUMA   

NR                                                86                                        1,8 Z2                                                

Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, 
Javorník, Mikulovice, Písečná, Skorošice, 
Vápenná, Zlaté Hory, Žulová  

NR                                                 86 1,8 SUMA  

NR                                                89                                                81,9 Z1                                                

 
Bludov, Bohuslavice, Černá Voda, Dolní 
Studénky, Hrabová, Kobylá nad Vidnavkou, 
Lesnice, Leština, Loučná nad Desnou, 
Lukavice, Mohelnice, Postřelmov, Rapotín, 
Skorošice, Sobotín, Stará Červená Voda, 
QernotámQQ, Sudkov, Šumperk, Třeština, 
Velká Kraš, Velké Losiny, Vernířovice, 
Vidnava, Vikýřovice, Zvole, Žulová  

NR                                                89                                                122,3 Z2                                                  
NR                                                 89 204,2 SUMA  
NR                                              90                                                16,9 Z1                                                

 
Bílá Lhota, Litovel, Mladeč, Náklo  

NR                                                90                                                37,8 Z2                                    

NR                                                 90 54,8 SUMA  

NR                                                91                                                1,0 Z1                                                

 
Bělkovice-Lašťany, Bratrušov, Dlouhá 
Loučka, Dolany, Hlubočky, Hraběšice, 
Hrabůvka, Kopřivná, Libavá, Lipina, 
Oskava, Paseka, Rapotín, Sobotín, 
Šternberk, Šumvald, Velké Losiny     

NR                                                91                                 7,4 Z2                                                  
NR                                                 91 8,4 SUMA  

NR                                                93                                                0,1 Z1                                                

 
Bílá Lhota, Bouzov, Litovel, Loštice, 
Palonín, Pavlov, Slavětín  

NR                                                93                                                1,7 Z2                                         
NR                                                 93 1,7 SUMA  
NR                                                96                                                0,7 Z1                                                

 
Líšná  

NR                                                96                                                18,9 Z2                                                  
NR                                                 96 19,6 SUMA   
NR                                   Z1 996,3 SUMA   
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NR Z2 1435,2 SUMA   
NR CELKEM 2431,5 SUMA   
      
      
R                                                 1427                                              0,2 Z1                                                Bílá Lhota, Měrotín  
R                                                 1427 0,2 SUMA   
R                                                 1428                                              0,3 Z2                                                Hvozd  
R                                                 1428 0,3 SUMA   
R                                                 1429                                              0,0 Z2                                                Hvozd, Ludmírov  
R                    1429 0,0 SUMA   
R                                                 1430                                              0,0 Z1                                                Dzbal, Kladky, Ludmírov  
R                         1430 0,0 SUMA  
R                                                 1431                                              0,4 Z1                                                

 
Dzbel, Kladky, Skřípov, Šubířov  

R                     1431                                              1,1 Z2                                                  
R                                                 1431 1,4 SUMA  
R                                         1432                                              2,6 Z1                                                

 
Skřípov  

R                                                 1432                                              1,5 Z2                                
R                                                 1432 4,2 SUMA   
R                                                 1433                                              1,1 Z2                                                Horní Štěpánov  
R                                                 1433 1,1 SUMA  
R                                                 1434                                              0,5 Z1                                          

 
Čelechovice na Hané, Slatinky  

R                                                 1434                                              0,1 Z2                                                  
R                                                 1434 0,6 SUMA   
R                                                 1435                                              2,7 Z1                                                Bystrovany, Olomouc  
R                                                 1435 2,7 SUMA   
R                          1436                                              5,0 Z1                                                Bystrovany, Olomouc, Velká Bystřice  
R                                                 1436 5,0 SUMA   
R                   1444                                              0,6 Z2                                                Niva, Protivanov  
R                                                 1444 0,6 SUMA  
R                                                 1445                                              0,9 Z1                                                

 
Niva, Otinoves  

R                                                 1445                                              1,7 Z2                                                  
R                                                 1445 2,6 SUMA  

R                                                 1446                                  4,6 Z1                                                

 
Čelechovice na Hané, Prostějov, Slatinky, 
Smržice    

R                                                 1446                                              7,5 Z2                                                  
R                        1446 12,1 SUMA  
R                                                 1447 4,6 Z1                                                

 
  

R                                                 1447 4,6 SUMA   
R                            1448                                              12,5 Z1                                                 
R                                                 1448                                              15,6 Z2                                                

Brodek u Prostějova, Dobrochov, Hradčany 
– Kobeřice, Želeč  

R                                                 1448 28,1 SUMA   
R                                                 1449                                     20,3 Z1                                                 
R                                                 1449                                              6,7 Z2                                

Hrdibořice, Kralice na Hané, Prostějov, 
Vrbátky  

R                                                 1449 27,1 SUMA   
R                                                 1450                                              7,4 Z1                                                Dub nad Moravou, Hrdibořice  
R                                                 1450                                              7,9 Z2                                                  
R                                                 1450 15,3 SUMA  
R                                                 1451                                              2,0 Z2                                                

 
Grygov, Krčmaň, Velký Týnec  

R                                                 1451 2,0 SUMA   
R                                                 1452                                              9,6 Z1                                                 
R                                                 1452                                              0,7 Z2                                                

Biskupice, Dub nad Moravou, Hrdibořice, 
Věrovany  

R                                                 1452 10,4 SUMA   
R                                                 1453                           14,7 Z1                                                 
R                                                 1453                                              9,2 Z2                             Klopotovice, Lobodice, Oplocany, Tovačov  
R                                                 1453 23,9 SUMA   
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R                                                 1518                                              2,2 Z1                                                Hlubočky, Libavá  
R                                                 1518                                              13,9 Z2                                                  
R                                                 1518 16,1 SUMA  
R                                                 1519                                              18,6 Z1                                                

 
Hlubočky  

R                                                 1519 18,6 SUMA   

R                              152                                               15,2 Z1                                                Černotín, Skalička, Špičky, Zámrsky  
R                                                 152                                     29,2 Z2                                                  
R                                                 152 44,4 SUMA   

R                                                 1520                                              2,7 Z2                                                
Buk, Lazníčky, Lazníky, Přerov, Sobíšky, 
Tršice, Veselíčko, Zábeštní Lhota  

R                                                 1520 2,7 SUMA   
R                                                 1521                 0,0 Z2                                                Dolní Újezd, Veselíčko  
R                                                 1521 0,0 SUMA   
R                                                 1522                       0,8 Z2                                                Jindřichov  
R                                                 1522 0,8 SUMA   
R                                                 1531                                         0,2 Z2                                                Polom, Špičky  
R                                                 1531 0,2 SUMA  
R                                                 1535                                              1,0 Z2                                                

 
Špičky  

R                                                 1535 1,0 SUMA   

R                                                 1536                                              4,1 Z1                        
Kokory, Lhotka, Nelešovice, Přerov, 
Suchonice, Velký Týnec   

R                                                 1536                                              5,0 Z2                                                  

R                                                 1536 9,1 SUMA   
R                                                 1538                                              1,1 Z2                                                Pavlovice u Přerova, Šišma  
R                                                 1538 1,1 SUMA  

R                                                 1539                                              8,4 Z2                                                

 
Beňov, Horní Moštěnice, Pavlovice u 
Přerova, Podolí, Přerov, Tučín, Želatovice   

R                                                 1539 8,4 SUMA   
R                                                 1540                                              1,8 Z1                                        
R                                                 1540                                              5,0 Z2                                                

Beňov, Dobrčice, Horní Moštěnice, Stará 
Ves  

R                                       1540 6,8 SUMA   
R                                                 1541                                              1,3 Z1                                                 
R                                               1541                                              10,7 Z2                                                Dřevohostice, Lipová  
R                                                 1541 12,0 SUMA   

R                                                 1543                   0,4 Z1                                                
Dolní Těšice, Horní Těšice, Malhotice, 
Opatovice, Skalička, Ústí, Zámrsky  

R                                                 1543                                          0,3 Z2                                                  
R                                                 1543 0,7 SUMA   

R                                                 1546                                              0,0 Z1                                                
Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad 
Bečvou  

R                                                 1546 0,0 SUMA   
R                                                 155                                               2,1 Z2                                                Černotín, Hranice  
R                                                 155 2,1 SUMA   
R                                                 156                                               2,5 Z2                                                Hranice  
R                                                 156 2,5 SUMA   
R                                                 157                                               7,3 Z1                                      Lipník nad Bečvou  

R                                                 157 7,3 SUMA   
R                                                 158                                               1,5 Z2                                                Pavlovice u Přerova, Šišma  
R                                                 158 1,5 SUMA   
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R                                                 159                               14,1 Z2                                                

Bezuchov, Dřevohostice, Hradčany, 
Nahošovice, Radkova Lhota, Radkovy, 
Šišma  

R                                                 159 14,1 SUMA   
R                                                 160                                               1,0 Z1                                                Křtomil, Lipová  
R                                                 160                                               6,9 Z2                                                  
R                                160 7,9 SUMA   
R                                                 1617                                              0,7 Z2                                                Polom  
R                                                 1617 0,7 SUMA  
R                                                 162                                               9,2 Z2                                                

 
Horní Moštěnice, Přerov  

R                                                 162 9,2 SUMA   
R                                                 163                                               49,3 Z1                                                 
R                                                 163                                               0,5 Z2                                                Přerov, Rokytnice, Troubky  
R                                                 163 49,8 SUMA   
R                                                 164                                     16,0 Z1                                                Prosenice, Přerov  
R                                                 164                                               4,3 Z2                                                  
R                                                 164 20,4 SUMA   
R                                                 165                                               0,6 Z2                                                Přerov, Zábeštní Lhota  

R                                                 165 0,6 SUMA   
R                                                 167                                               1,3 Z2                                                Veselíčko  
R                                  167 1,3 SUMA   

R                                                 170                                               3,1 Z2                                                
Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad 
Bečvou, Špičky  

R                                                 170 3,1 SUMA   
R                                                 171                                               15,3 Z2                                                Bělotín, Hranice  
R                          171 15,3 SUMA  
R                                                 173                                               1,5 Z2                                                

 
Olšovec, Potštát     

R                                  173 1,5 SUMA   
R                                                 1785                                              2,4 Z1                                                Bouzov, Loštice, Pavlov   
R                                       1785                                              0,0 Z2                                                  
R                                                 1785 2,5 SUMA   
R                                                 1786             0,5 Z1                                                Bouzov, Palonín  
R                                                 1786 0,5 SUMA  
R                                                 1810                                              0,2 Z1                                                

 
Mutkov, Paseka  

R                                                 1810 0,2 SUMA   

R                                                 1811                                       5,5 Z1                                                Uničov, Želechovice  
R                                                 1811                                              21,7 Z2                                                  
R                                                 1811 27,2 SUMA   

R                                                 1813                                              3,9 Z2                                                
Domašov nad Bystřicí, Domašov u 
Šternberka  

R                                                 1813 3,9 SUMA  
R                                                 1814                                              10,1 Z1                                                

 
Hlubočky, Velká Bystřice  

R                                                 1814 10,1 SUMA   
R                                                 1816                                              0,4 Z1                                                Citov, Tovačov, Troubky, Věrovany  
R                                                 1816                                              12,6 Z2                                                  
R                                                 1816 13,1 SUMA  
R                                                 1817                                              7,5 Z1                                                

 
Biskupice, Klopotovice, Věrovany  

R                                                 1817 7,5 SUMA   
R                                                 1818                                              0,3 Z1                                                Slatinky   
R                                                 1818                                            1,1 Z2                                                  
R                                                 1818 1,4 SUMA   
R                                                 183                                               5,1 Z1                                                Hlubočky  
R                                                 183 5,1 SUMA   
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R                                                 184                                               6,3 Z1                      Hlubočky, Libavá   
R                                                 184 6,3 SUMA   
R                                                 186                                               20,9 Z1                                                Bystrovany   
R                                                 186                                               3,7 Z2                                                  
R                                                 186 24,6 SUMA  
R                                                 1882                                              2,5 Z1                                                

 
Horní Štěpánov   

R                                                 1882 2,5 SUMA   
R                          1884                                              0,3 Z1                                                Lešany, Ohrozim   
R                                                 1884                                              8,1 Z2                                                  
R                                                 1884 8,4 SUMA  
R                                                 1886                                              0,1 Z1                                                

 
Horní Štěpánov  

R                                                 1886 0,1 SUMA   
R                                                 1888                                              3,3 Z1                                        Niva  
R                                                 1888                                              0,1 Z2                                                  
R                                                 1888 3,4 SUMA   
R                                                 1890                                              0,2 Z2                                                Ludmírov  

R                                                 1890 0,2 SUMA   
R                               1891                                              9,0 Z1                                                Dzbel, Skřípov  
R                                                 1891 9,0 SUMA   
R                                             1930                                              36,3 Z1                                                Bludov, Dolní Studénky, Sudkov, Šumperk,   
R                                                 1930 36,3 SUMA   
R                              1931                                              0,1 Z2                                                Rejchartice, Šumperk  
R                                                 1931 0,1 SUMA  
R                                                 1966                                              1,5 Z2                                                

 
Hradčany, Pavlovice u Přerova, Šišma  

R                                                 1966 1,5 SUMA   
R                             1986                                              1,6 Z1                                                 
R                                                 1986                                              3,9 Z2                                                Libina, Oskava, Šumvald  
R                                                 1986 5,5 SUMA   
R                                                 251                                               0,2 Z1                        
R                                                 251                                               0,8 Z2                                                

Brodek u Přerova, Citov, Dub nad 
Moravou, Majetín  

R                                                 251 1,0 SUMA   
R                                                 252                                               8,0 Z1                                                 
R                                                 252                                               12,6 Z2                                                

Dub nad Moravou, Grygov, Charváty, 
Krčmaň, Majetín   

R                                                 252 20,5 SUMA   
R                      253                                               1,8 Z1                                                 
R                                                 253                                               3,6 Z2                                                Prostějov   
R                                                 253 5,3 SUMA   
R                                                 255                                               27,3 Z1                              
R                                                 255                                               0,8 Z2                                                Hrdibořice  
R                                                 255 28,2 SUMA   
R                                                 256                                               2,0 Z1                                                Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Vřesovice   
R                                                256                                               2,9 Z2                                                  
R                                                 256 4,9 SUMA  
R                                      257                                               6,2 Z2                                                

 
Určice, Vincencov, Vranovice - Kelčice  

R                                                 257 6,2 SUMA   
R                                                 259                                               0,0 Z1                                                Brodek u Prostějova, Otaslavice  
R                                                 259                                               11,6 Z2                          
R                                                 259 11,6 SUMA  
R                                                 263                                               0,0 Z2                                             

 
Buková  

R                                                 263 0,0 SUMA   

R                                                 266                                               1,0 Z1                                                Čechy pod Kosířem, Hluchov, Stařechovice     
R                                                 266                                               0,0 Z2                                                  
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R                                                 266 1,0 SUMA  

R                                                 267                                               35,6 Z1                                                

 
Drahanovice, Laškov, Náměšť na Hané, 
Pěnčín  

R                                                 267 35,6 SUMA   
R                                                 268                                               1,3 Z1                                                 
R                                                 268                                               2,3 Z2                                                Cholina, Litovel, Loučka  
R                                                 268 3,6 SUMA   
R                                                 269                                     33,2 Z1                                                 
R                                                 269                                               0,1 Z2                                                Bílá Lhota, Měrotín, Mladeč     
R                                                 269 33,3 SUMA   
R                                                 270                                               0,1 Z1                                                 
R                                                 270                                               5,2 Z2                                                Hlušovice, Olomouc  
R                                                 270 5,4 SUMA   
R                                  272                                               5,1 Z1                                                 
R                                                 272                                               50,9 Z2                                                Kožušany –Tážaly, Olomouc  
R                                                 272 56,0 SUMA   
R                                                 273                                               0,1 Z1                         Bouzov, Hvozd, Luká  
R                                                 273                                               0,6 Z2                                                  
R                                                 273 0,6 SUMA   
R                                                 274                                               0,1 Z2                                                Hvozd  

R                                                 274 0,1 SUMA   
R                                                 277                                               1,3 Z2                                                Kladky  
R                                                 277 1,3 SUMA   

R                             34                                                5,1 Z1                                                
Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad 
Bečvou, Zámrsky  

R                                                 34 5,1 SUMA  
R                                                 340                                               4,9 Z2                                                

 
Oldřichov, Osek nad Bečvou, Sušice  

R                                                 340 4,9 SUMA   
R                                                 343                                               0,1 Z1                                                 
R                                                 343                                               1,7 Z2                                                

Hranice, Klokočí, Paršovice, Týn nad 
Bečvou  

R                                                 343 1,8 SUMA   

R                                                 424                                0,3 Z1                                                Uničov  
R                                                 424                                               28,9 Z2                                                  
R                                                 424 29,2 SUMA   

R                                                 428                                               26,8 Z2                                                
Bohuslavice, Lukavice, Mohelnice, 
Třeština, Zvole    

R                                                 428 26,8 SUMA   
R                                                 430                                               0,7 Z1                                                Jestřebí, Nemile  
R                                                 430 0,7 SUMA   
R                                                 432                                               0,5 Z1                                                Dlouhomilov   
R                   432 0,5 SUMA   
R                                                 433                                               1,0 Z2                                                Nový Malín   
R                                     433 1,0 SUMA   
R                                                 436                                               45,7 Z2                                                Sobotín, Velké Losiny   
R                                           436 45,7 SUMA   
R                                                 439                                               38,1 Z1                                                Lesnice, Postřelmov  
R                                                 439 38,1 SUMA  
R                                                 440                                               54,3 Z2                                                

 
Bohutín, Olšany, Ruda nad Moravou   

R                                           440 54,3 SUMA   
R                                                 46                                                1,7 Z1                                                Senice na Hané, Senička  
R                                                46                                                0,2 Z2                                                  
R                                                 46 1,9 SUMA   
R                                                 475                         0,5 Z1                                                Bělá pod Pradědem   
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R                                                 475 0,5 SUMA   
R                                                 478                                    1,3 Z2                                                Jindřichov    
R                                                 478 1,3 SUMA   
R                                                 67                                                2,6 Z2                                                Zlaté Hory  
R                                                 67 2,6 SUMA   
R                                                 825 1,8 Z2                                                Skorošice, Vlčice, Žulová  
R                                                 825 1,8 SUMA  
R                                                 826                                               0,6 Z2                                        

 
Stará Červená Voda             

R                                                 826 0,6 SUMA                                                                                                                                                                                      

R                                                 833                                               2,4 Z1                                                Malá Morava  
R                                                 833                  0,4 Z2                                                  
R                                                 833 2,8 SUMA   

R                                                 837                                               0,6 Z2                                                
Loučná nad Desnou, Rejchartice, Velké 
Losiny      

R                                                 837 0,6 SUMA   
R                                                 89                             0,0 Z2                                                Velké Losiny      
R                                                 89 0,0 SUMA  
R                                           890                                               0,5 Z2                                                

 
Drozdov, Horní Studénky, Jedlí, Štíty               

R                                                 890 0,5 SUMA   
R                                                 891                   1,5 Z1                                                 
R                                                 891                                               27,4 Z2                                                Bohdíkov, Ruda nad Moravou                                                                                                                                                   
R                                             891 28,9 SUMA   

R                                                 892                                               30,3 Z1                                                
Bludov, Bohutín, Chromeč, Olšany, 
Postřelmov, Ruda nad Moravou   

R                                                 892                                               2,1 Z2                                                  
R                                                 892 32,4 SUMA   
R                                     896                                               0,3 Z1                                                Dlouhomilov, Rohle    
R                                                 896 0,3 SUMA  
R                                  897                                               0,6 Z2                                                

 
Oskava       

R                                                 897 0,6 SUMA   
R                                                 902                                               5,9 Z1                                                 
R                                                 902 0,0 Z2                                                Jestřebí, Rájec, Zábřeh, Zvole                                                                                                                                      
R                                                 902 5,9 SUMA   
R                                                 903                                               3,5 Z1                                                Hrabová, Krchleby, Mírov, Mohelnice     
R                                                 903                 4,3 Z2                                                  
R                                                 903 7,9 SUMA   
R                                                 904                                              0,9 Z1                                                Hrabová, Rohle    
R                                                 904 0,9 SUMA  
R                                                 905                                               1,4 Z2                                   

 
Klopina, Mohelnice, Police, Úsov                                                                                    

R                                                 905 1,4 SUMA   

R                                                 907                                               21,4 Z1                                                
Nová Hradečná, Šumvald, Troubelice, 
Uničov                                                                                                                                                                                           

R                                      907                                               0,0 Z2                                                  
R                                                 907 21,4 SUMA  
R                                           908                                               20,0 Z2                                                

 
Uničov, Želechovice     

R                                                 908 20,0 SUMA   

R                                                 909                 0,1 Z1                                                Pňovice, Uničov, Želechovice                                                                                                                                               
R                                                 909                                               8,3 Z2                                                  
R                                         909 8,4 SUMA  

R                                                 930                                               16,2 Z2                                                

 
Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, 
Moravský Beroun   

R                                                 930 16,2 SUMA   
R                                                 931                                               2,0 Z1                                                Domašov nad Bystřicí, Hlubočky, Jívová   
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R                                                 931                                               3,6 Z2                                                  
R                                                 931 5,5 SUMA  
R                                                 Z14                              1,3 Z2                                                

 
Velké Losiny                                                                                                                                                                                             

R                                                 Z14                                               1,3 SUMA   
R                                                 Z16                                               0,4 Z1                                                Rapotín, Velké Losiny       
R                                                 Z16                                               1,8 Z2                              
R                                                 Z16                                               2,2 SUMA  
R                                                 Z18                                               46,6 Z1                                                

 
Dolní Studénky, Šumperk                                                                                                  

R                                                 Z18                                               46,6 SUMA   
R                                                 Z21                                               31,9 Z1                                    
R                                                 Z21                                               5,4 Z2                                                Libina, Nová Hradečná, Šumvald                                                                                                                                                                                                   
R                                                 Z21                                               37,3 SUMA   

R                                                 Z22                                               8,5 Z1                                                Libina, Nová Hradečná, Šumvald                                                                  
R                                                 Z22                                               1,3 Z2                                                  
R                                                 Z22                                               9,8 SUMA   

R                                                 Z26                                               9,4 Z2                                                
Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, 
Moravský Beroun                                                                                                                                                     

R                                                 Z26                                               9,4 SUMA   
R                                                 Z27                                               19,6 Z1                                                Hlubočky             
R                                                 Z27                                               19,6 SUMA  

R                                                 Z28                                               180,4 Z2                                                

 
Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, 
Olomouc        

R                                                 Z28                                               180,4 SUMA   
R                                                 Z29                                               0,3 Z1                                                Horka nad Moravou                                                                             
R                                                 Z29                                               3,8 Z2                                        
R                                                 Z29                                               4,1 SUMA   
R                                                 Z30                                               2,8 Z2                                                Olomouc             
R                                                 Z30                                               2,8 SUMA   
R                                                 Z31                                      0,0 Z1                                                Jedlí, Štíty  
R                                                 Z31                                               0,0 SUMA   
R                                                 Z38                                               0,6 Z1                                                Bouzov, Pavlov                                                                                                                                                    
R                                                 Z38                                               0,6 SUMA   
R                                                 Z39                                     6,6 Z2                                                Hvozd, Ludmírov  
R                                                 Z39                                               6,6 SUMA   
R                                                 Z42                                               1,3 Z1                                                Buková, Protivanov   
R                                                 Z42                                               1,3 SUMA  
R                                                 Z43                                               2,2 Z2                                                

 
Protivanov  

R                                                 Z43                                               2,2 SUMA   
R                                                 Z44                                               1,5 Z1                                                 
R                                                 Z44                                               2,5 Z2                                                Lipová, Malé Hradisko, Stínava  
R                                                 Z44                                               4,0 SUMA   
R                                       Z45                                               33,7 Z1                                                 
R                                                 Z45                                   0,2 Z2                                                

Bílovice - Lutotín, Hluchov, Kostelec na 
Hané   

R                                                 Z45                                               33,9 SUMA   
R                                                 Z46                0,2 Z1                                                Tovačov       
R                                                 Z46                                               19,6 Z2                                               
R                                                 Z46                                               19,7 SUMA   
R                                                 Z47                                               1,2 Z2                          Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves   
R                                                 Z47                                               1,2 SUMA   
R                                                 Z48                              0,1 Z2                                                Pavlovice u Přerova, Tučín   
R                                                 Z48                                               0,1 SUMA   
R                                      Z49                                               3,4 Z2                                                Bezuchov, Kladníky, Šišma    
R                                                 Z49                                               3,4 SUMA   
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R                                                 Z50                                               3,2 Z1                                                Horní Těšice, Skalička, Ústí         
R                                                 Z50                                               3,2 SUMA   
R                                                 Z51                                               1,4 Z2                                                Černotín, Hranice                                                                                                                                                                                                 
R                                                 Z51                              1,4 SUMA   
R                                                 Z52                                               0,0 Z1                                                Zlaté Hory               
R                                          Z52 0,0 SUMA   
R                                                 Z53                                               1,1 Z2                                                Zlaté Hory               
R                                                Z53                                               1,1 SUMA   
R                                                 Z54                                               6,7 Z2                                                Zlaté Hory               
R                                                 Z55                                               6,7 SUMA  
R                                                 Z56                                               0,4 Z2                        

 
Mikulovice         

R                                                 Z56                                               0,4 SUMA   
R                                                 Z57                                               0,3 Z1                                                Oskava, Šumvald                                                                                                                                                                                                  
R                                                 Z57                                               25,5 Z2                                                  
R                                                 Z57                                           25,8 SUMA   
R                                                 Z58                                               0,1 Z1                                                Libina, Oskava      
R                                                 Z58                                               0,1 SUMA   
R                                                 Z6                                                0,5 Z2                                                Skorošice, Žulová      
R                    Z6 0,5 SUMA   
R                                                 Z60                                               0,0 Z2                                                Huzová, Lazníčky, Lazníky, Veselíčko  
R                                                 Z60                                               0,0 SUMA   
R                                                 Z1 665,8 SUMA   
R                                                 Z2 885,5 SUMA   
R                    CELKEM 1551,3 SUMA   
      
Z1 CELKEM 1933,7    
Z2 CELKEM 2448,2    
 CELKEM 4381,9    

 
 

ZÁBOR LESNÍCH POZEMKŮ 

FUNKCE ČÍSLO VÝMĚRA 
HA 

DRUH 
POZEMKU 

OBCE PRŮMĚRNÁ 
ŠÍŘKA 

D 1 15,2 LH Krchleby, Maletín, Mírov, Mohelnice 45 
D 1 15 SUMA   
D 10 1,0 LH Libina 20 
D 10 1 SUMA   
D 12 1,2 LH Štíty 30 
D 12 1,2 SUMA   
D 13 0,3 LH Zlaté Hory 20 
D 13 0,3 SUMA   
D 14 4,0 LH Zlaté Hory 20 
D 14 4,0 SUMA   
D 2 2,7 LH Bohutín, Bušín, Chromeč, Jakubovice, 

Olšany, Písařov 
30 

D 2 2,7 SUMA   
D 22 0,2 LH Ivaň, Tovačov 20 
D 22 0,2 SUMA   
D 29 0,2 LH Opatovice 20 
D 29 0,2 SUMA   
D 31 0,1 LH Mostkovice, Prostějov, Smržice 20 
D 31 0,1 SUMA   
D 32 0,2 LH Konice 20 
D 32 0,2 SUMA   
D 35 0,0 LH Blatec, Charváty, Kožušany –Tážaly 20 
D 35 0,0 SUMA   
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D 37 0,3 LH Bystrovany, Olomouc 45 
D 37 0,3 SUMA   
D 38 1,8 LH Lipina 30 
D 38 1,8 SUMA   
D 40 0,1 LH Červenka, Uničov 20 
D 40 0,1 SUMA   
D 41 0,0 LH Červenka, Litovel 20 
D 41 0,0 SUMA   
D 46 1,1 LH Sobotín 30 
D 46 1,1 SUMA   
D 47 0,3 LH Bílá Lhota, Haňovice, Křelov – Břuchotín, 

Litovel, Loštice, Mladeč, Mohelnice, 
Moravičany, Náklo, Palonín, Příkazy, 
Skrbeň 

45 

D 47 1,0 LZ  45 
D 47 1,3 SUMA   
D 48 7,1 LH Bochoř, Dřevnovice, Hruška, Kojetín, 

Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou, 
Nezamyslice, Přerov, Věžky, Víceměřice, 
Vlkoš 

45 

D 48 0,6 LZ  45 
D 48 7,7 SUMA   
D 5 7,3 LH Loučná nad Desnou 30 
D 5 0,1 LO  30 
D 5 0,9 LZ  30 
D 5 8,4 SUMA   
D 7 1,5 LH Hradec - Nová Ves, Písečná 30 
D 7 1,5 SUMA   
D 8 0,1 LO  20 
D 8 0,1 SUMA   
 
 

     

LH SUMA 44,7    
LZ SUMA 2,5    
LO SUMA 0,2    

 
 
 
 
 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU PŮDY PODLE NAVRŽENÝCH FUNKCÍ 

FUNKCE ČÍSLO VÝMĚRA 
HA 

DRUH 
POZEMK

U 

DOTČENÁ OBEC PRŮMĚRNÁ 
ŠÍŘKA 

D 1 15,2 LH 45 
D 1 38,2 OST 45 
D 1 4,5 Z1 45 
D 1 5,0 Z2 Krchleby, Maletín, Mírov, Mohelnice                                      45 
D 1 63 SUMA   
D 10 1,0 LH 20 
D 10 2,0 OST 20 
D 10 3,8 Z1 20 
D 10 2,6 Z2 Libina  20 
D 10 9 SUMA   
D 11 1,2 OST 20 
D 11 1,2 Z1 Libina                                                                                                                                                                                                  20 
D 11 2,4 SUMA   
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D 12 1,2 LH 30 
D 12 5,4 OST 30 
D 12 0,6 Z1 30 
D 12 1,0 Z2 Štíty                                                                                                                                                                                                   30 
D 12 8,2 SUMA   
D 13 0,3 LH 20 
D 13 2,2 OST Zlaté Hory                                                                                                                                                                         20 
D 13 2,5 SUMA   
D 14 4,0 LH 20 
D 14 2,3 OST Zlaté Hory                                                                                                                                                                             20 
D 14 6,3 SUMA   
D 15 21,0 Z1  
D 15 2,6 Z2 Dolní Studénky, Šumperk                                                                                                                                                                    
D 15 23,6 SUMA   
D 16 9,2 Z1 20 
D 16 0,2 Z2 

Loučany, Náměšť na Hané, Senice na Hané, 
Senička                                                                                                                                        20 

D 16 9,4 SUMA   
D 17 0,1 OST 20 
D 17 0,1 Z1 20 
D 17 2,4 Z2 Přerov                                                                                                                                           20 
D 17 2,6 SUMA   
D 18 2,3 OST Malé Hradisko, Protivanov       20 
D 18 2,3 SUMA   
D 19 1,5 OST 20 
D 19 0,1 Z1 20 
D 19 1,0 Z2 Kojetín                                                                                                                                                                                                 20 
D 19 2,6 SUMA   
D 2 2,7 LH 30 
D 2 7,2 OST 30 
D 2 10,2 Z1 30 
D 2 1,1 Z2 

Bohutín, Bušín, Chromeč, Jakubovice, 
Olšany, Písařov                                                                                                                                                                                                              30 

D 2 21,2 SUMA   
D 20 1,7 OST 45 
D 20 10,4 Z1 Křelov – Břuchotín, Olomouc                                                                                                                                                                                           45 
D 20 12,1 SUMA   
D 21 0,0 OST 20 
D 21 2,9 Z1 20 
D 21 2,8 Z2 Oplocany, Pollkovice 20 
D 21 5,8 SUMA   
D 22 0,2 LH 20 
D 22 0,5 OST 20 
D 22 3,2 Z1 20 
D 22 4,1 Z2 Ivaň, Tovačov       20 
D 22 8,0 SUMA   
D 23 0,1 OST 20 
D 23 2,1 Z1 20 
D 23 1,3 Z2 Bedihošť, Čehovice      20 
D 23 3,5 SUMA   
D 24 3,5 OST 20 
D 24 3,3 Z1 20 
D 24 1,6 Z2 Hrubčice, Kralice na Hané     20 
D 24 8,3 SUMA   
D 25 2,5 OST 20 
D 25 7,1 Z2 Přerov, Troubky,    20 
D 25 9,6 SUMA   
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D 26 2,6 OST 20 
D 26 2,5 Z2 Bochoř, Přerov    20 
D 26 5,1 SUMA   
D 28 9,2 OST 30 
D 28 0,7 Z2 Horní Loděnice  30 
D 28 9,9 SUMA   
D 29 0,2 LH 20 
D 29 0,3 OST 20 
D 29 0,9 Z1 20 
D 29 2,0 Z2 Opatovice  20 
D 29 3,4 SUMA   
D 3 1,0 OST 30 
D 3 0,8 Z1  
D 3 1,2 Z2 Mohelnice   30 
D 3 3,0 SUMA   
D 30 1,7 OST 20 
D 30 0,3 Z1 Býškovice     20 
D 30 2,0 SUMA   
D 31 0,1 LH 20 
D 31 0,7 OST 20 
D 31 5,6 Z1 Mostkovice, Prostějov, Smržice 20 
D 31 6,4 SUMA   
D 32 0,2 LH 20 
D 32 2,4 OST 20 
D 32 0,2 Z1 20 
D 32 0,5 Z2 Konice   20 
D 32 3,3 SUMA   
D 33 1,7 OST 20 
D 33 1,9 Z1 20 
D 33 1,1 Z2 Čelechovice na Hané, Smržice   20 
D 33 4,8 SUMA   
D 34 1,0 OST 20 
D 34 8,0 Z1 20 
D 34 1,4 Z2 Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice  20 
D 34 10,4 SUMA   
D 35 0,0 LH 20 
D 35 0,9 OST 20 
D 35 5,5 Z1 Blatec, Charváty, Kožušany –Tážaly  20 
D 35 6,4 SUMA   
D 36 1,2 OST 20 
D 36 0,2 Z2 Drahanovice  20 
D 36 1,4 SUMA   
D 37 0,3 LH 45 
D 37 1,1 OST 20 
D 37 19,7 OST 45 
D 37 0,7 Z1 20 
D 37 1,8 Z1 45 
D 37 6,9 Z2 Bystrovany, Olomouc  45 
D 37 30,5 SUMA   
D 38 1,8 LH 30 
D 38 5,3 OST 30 
D 38 0,6 Z2 Lipina 30 
D 38 7,7 SUMA   
D 39 1,4 OST 20 
D 39 3,8 Z1 

Uničov  
20 
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D 39 0,2 Z2  20 
D 39 5,4 SUMA   
D 4 5,6 OST 45 
D 4 7,6 Z1 45 
D 4 3,7 Z2 Lukavice, Mohelnice  45 
D 4 17,0 SUMA   
D 40 0,1 LH 20 
D 40 3,8 OST 20 
D 40 1,3 Z2 Červenka, Uničov 20 
D 40 5,2 SUMA   
D 41 0,0 LH 20 
D 41 1,1 OST 20 
D 41 4,8 Z1 20 
D 41 2,8 Z2 Červenka, Litovel  20 
D 41 8,7 SUMA   
D 42 1,3 Z2 Újezd 20 
D 42 1,3 SUMA   
D 43 0,3 OST 20 
D 43 1,3 Z1 20 
D 43 0,9 Z2 Uničov 20 
D 43 2,5 SUMA   
D 44 2,3 OST 20 
D 44 5,4 Z1 20 
D 44 4,8 Z2 

Pňovice, Strukov, Štěpánov, Želechovice, 
Žerotín    20 

D 44 12,4 SUMA   
D 45 0,8 OST 20 
D 45 4,2 Z1 Kostelec na Hané 20 
D 45 5,0 SUMA   
D 46 1,1 LH 30 
D 46 1,8 OST Sobotín 30 
D 46 2,9 SUMA   
D 47 0,3 LH 45 
D 47 1,0 LZ 45 
D 47 12,0 OST 45 
D 47 86,9 Z1 45 
D 47 12,4 Z2 

Bílá Lhota, Haňovice, Křelov – Břuchotín, 
Litovel, Loštice, Mladeč, Mohelnice, 
Moravičany, Náklo, Palonín, Příkazy, Skrbeň        45 

D 47 112,7 SUMA   
D 48 7,1 LH 45 
D 48 0,6 LZ 45 
D 48 5,0 OST 20 
D 48 29,3 OST 45 
D 48 30,7 Z1 45 
D 48 41,4 Z2 

Bochoř, Dřevnovice, Hruška, Kojetín, 
Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou, 
Nezamyslice, Přerov, Věžky, Víceměřice, 
Vlkoš                                                                                    45 

D 48 114,2 SUMA   
D 49 25,1 Z1 Hněvotín, Olomouc  
D 49 25,1 SUMA   
D 5 7,3 LH 30 
D 5 0,1 LO 30 
D 5 0,9 LZ 30 
D 5 0,5 OST 30 
D 5 0,5 Z2 Loučná nad Desnou   30 
D 5 9,4 SUMA   
D 50 6,1 OST Bohuňovice  
D 50 6,1 SUMA   
D 51 7,6 OST Lužice    
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D 51 7,6 SUMA   
D 52 11,8 OST   
D 52 11,8 SUMA   
D 7 1,5 LH 30 
D 7 1,9 OST 30 
D 7 2,9 Z2 Hradec – Nová Ves, Písečná 30 
D 7 6,4 SUMA   
D 8 0,1 LO 20 
D 8 0,3 OST 20 
D 8 0,9 Z1 20 
D 8 5,9 Z2  20 
D 8 7,2 SUMA   
D 9 0,7 OST 20 
D 9 2,1 Z2 Úsov 20 
D 9 2,8 SUMA   
D CELKEM 683,9    
      
      

NR 103 10,8 OST  
NR 103 1,2 Z2 Libavá, Moravský Beroun, Norberčany  
NR 103 12,0 SUMA   
NR 104 321,1 OST  
NR 104 21,9 Z1  
NR 104 62,6 Z2 

Bochoř, Kojetín, Lobodice, Tovačov, 
Troubky, Uhřičice     

NR 104 405,7 SUMA   
NR 12 124,0 OST  
NR 12 600,2 Z1  
NR 12 150,0 Z2 

Bedihošť, Čehovice, Čelčice, Klenovice na 
Hané, Pivín, Skalka, Vřesovice, Výšovice         

NR 12 874,2 SUMA   
NR 13 400,2 OST  
NR 13 89,6 Z1  
NR 13 226,4 Z2 

Bílá Lhota, Červenka, Litovel, Medlov, 
Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Palonín, 
Stavenice, Uničov, Úsov               

NR 13 716,2 SUMA   

NR 132 74,4 OST  

NR 132 14,2 Z1  

NR 132 10,7 Z2 

Alojzov, Bílá Lhota, Bílovice – Lutotín, 
Čechy pod Kosířem, Dětkovice, 
Drahanovice, Hluchov, Cholina, Kojetín, 
Kostelec na Hané, Krumsín, Lešany, Litovel, 
Měrotín, Mladeč, Myslejovice, Náměšť na 
Hané, Ohrozim, Ondratice, Otaslavice, 
Pěnčín, Plumlov, Prostějov, Přemyslovice, 
Ptení, Seloutky, Senice na Hané, Senička, 
Stařechovice, Stínava, Stražisko, Uhřičice, 
Určice, Vincencov, Vranovice - Kelčice, 
Zdětín          

NR 132 99,3 SUMA   
NR 133 4,2 OST  
NR 133 20,4 Z1  
NR 133 6,7 Z2 

Dobrochov, Otaslavice, Pivín, Vincencov, 
Vranovce – Kelčice, Vřesovice, Výšovice   

NR 133 31,3 SUMA   

NR 136 74,9 OST  

NR 136 52,5 Z1  

NR 136 61,1 Z2 

Blatec, Bohuňovice, Citov, Dub nad 
Moravou, Grygov, Horka nad Moravou, 
Charváty, Kožušany - Tážaly, Majetín, 
Olomouc, Štěpánov, Tovačov, Věrovany  

NR 136 188,5 SUMA   
NR 14 327,4 OST  
NR 14 38,0 Z1 

Červenka, Horka nad Moravou, Litovel, 
Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Střeň,  
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NR 14 610,5 Z2 Štěpánov, Uničov     
NR 14 976,0 SUMA   

NR 143 216,0 OST  

NR 143 38,7 Z1  

NR 143 21,9 Z2 

Černotín, Grymov, Hranice, Hustopeče nad 
Bečvou, Jezernice, Klokočí, Lipník nad 
Bečvou, Milotice nad Bečvou, Osek nad 
Bečvou, Prosenice, Přerov, Radslavice, 
Rokytnice, Skalička, Sušice, Špičky, Teplice 
nad Bečvou, Tovačov, Troubky, Týn nad 
Bečvou, Ústí, Zámrsky  

NR 143 276,6 SUMA   

NR 144 34,3 OST  

NR 144 1,8 Z1  

NR 144 11,2 Z2 

Bělotín, Černotín, Hranice, Hustopeče nad 
Bečvou, Milotice nad Bečvou, Olšovec, 
Potštát, Radíkov, Střítež nad Ludinou, 
Špičky    

NR 144 47,3 SUMA   

NR 151 18,0 OST  

NR 151 0,6 Z1  

NR 151 3,9 Z2 

Bezuchov, Dřevohostice, Hlinsko, Kladníky, 
Lhota, Lipová, Líšná, Opatovice, Paršovice, 
Šišma, Teplice nad Bečvou, Turovice, Týn 
nad Bečvou, Ústí  

NR 151 22,4 SUMA   
NR 2010 29,3 OST  
NR 2010 2,2 Z2 Jeseník, Zlaté Hory  
NR 2010 31,5 SUMA   
NR 426 6,4 OST  
NR 426 0,0 Z1  
NR 426 0,4 Z2 Dlouhá Loučka  
NR 426 6,8 SUMA   
NR 487 44,6 OST  
NR 487 5,9 Z1 Javorník, Uhelná  
NR 487 50,6 SUMA   
NR 63 10,7 OST  
NR 63 10,3 Z1  
NR 63 2,8 Z2 

Bousín, Malé Hradisko, Plumlov, Protivanov, 
Stínava  

NR 63 23,8 SUMA   
NR 64 103,1 OST  
NR 64 0,0 Z1  
NR 64 60,4 Z2 

Bohdíkov, Hanušovice, Kopřivná, Malá 
Morava, Ruda nad Moravou    

NR 64 163,5 SUMA   
NR 65 41,5 OST Moravský Beroun  
NR 65 41,5 SUMA   
NR 66 65,6 OST  
NR 66 1,6 Z1  
NR 66 11,3 Z2 

Bohuslávky, Dolní Újezd, Hranice, Libavá, 
Lipník nad Bečvou, Potštát   

NR 66 78,5 SUMA   
NR 80 0,2 OST Bohdíkov, Ruda nad Moravou  
NR 80 0,2 SUMA   
NR 84 6,4 OST  
NR 84 2,0 Z2 Malá Morava, Staré Město  
NR 84 8,4 SUMA   

NR 85 2,1 OST 
Bělá pod Pradědem, Lipová - Lázně, 
Skorošice  

NR 85 2,1 SUMA   

NR 86 13,6 OST  

NR 86 1,8 Z2 

Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, 
Javorník, Mikulovice, Písečná, Skorošice, 
Vápenná, Zlaté Hory, Žulová  
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NR 86 15,5 SUMA   

NR 88 457,0 OST 
Loučná nad Desnou, Moravský Beroun, 
Sobotín, Vernířovice  

NR 88 457,0 SUMA   

NR 89 498,4 OST  

NR 89 81,9 Z1  

NR 89 122,3 Z2 

Bludov, Bohuslavice, Černá Voda, Dolní 
Studénky, Hrabová, Kobylá nad Vidnavkou, 
Lesnice, Leština, Loučná nad Desnou, 
Lukavice, Mohelnice, Postřelmov, Rapotín, 
Skorošice, Sobotín, Stará Červená Voda, 
Stavenice, Sudkov, Šumperk, Třeština, 
Velká Kraš, Velké Losiny, Vernířovice, 
Vidnava, Vikýřovice, Zvole, Žulová  

NR 89 702,6 SUMA   
NR 90 14,2 OST  
NR 90 16,9 Z1  
NR 90 37,8 Z2 Bílá Lhota, Litovel, Mladeč, Náklo  
NR 90 69,0 SUMA   

NR 91 16,1 OST  

NR 91 1,0 Z1  

NR 91 7,4 Z2 

Bělkovice – Lašťany, Bratrušov, Dlouhá 
Loučka, Dolany, Hlubočky, Hraběšice, 
Hrabůvka, Kopřivná, Libavá, Lipina, Oskava, 
Paseka, Rapotín, Sobotín, Šternberk, 
Šumvald, Velké Losiny     

NR 91 24,5 SUMA   

NR 92 0,8 OST 
Buková, Horní Štěpánov, Hynčina, Malé 
Hradisko, Maletín  

NR 92 0,8 SUMA   
NR 93 5,7 OST  
NR 93 0,1 Z1  
NR 93 1,7 Z2 

Bílá Lhota, Bouzov, Litovel, Loštice, Palonín, 
Pavlov, Slavětín   

NR 93 7,4 SUMA   
NR 96 8,7 OST  
NR 96 0,7 Z1  
NR 96 18,9 Z2 Líšná  
NR 96 28,3 SUMA   
NR CELKEM 5361,4    
      
      
R 132 0,0 OST Krumsín  
R 132 0,0 SUMA   
R 1426 4,7 OST Hvozd, Litovel, Luká, Slavětín  
R 1426 4,7 SUMA   
R 1427 2,5 OST  
R 1427 0,2 Z1 Bílá Lhota, Měrotín  
R 1427 2,7 SUMA   
R 1428 0,2 OST  
R 1428 0,3 Z2 Hvozd  
R 1428 0,5 SUMA   
R 1429 2,5 OST  
R 1429 0,0 Z2 Hvozd, Ludmírov  
R 1429 2,5 SUMA   
R 1430 1,8 OST  
R 1430 0,0 Z1 Dzbel, Kladky, Ludmírov  
R 1430 1,8 SUMA   
R 1431 10,7 OST  
R 1431 0,4 Z1 

Dzbel, Kladky, Skřípov, Šubířov  
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R 1431 1,1 Z2   
R 1431 12,2 SUMA   
R 1432 11,1 OST  
R 1432 2,6 Z1  
R 1432 1,5 Z2 Skřípov  
R 1432 15,2 SUMA   
R 1433 10,6 OST  
R 1433 1,1 Z2 Horní Štěpánov   
R 1433 11,7 SUMA   
R 1434 5,4 OST  
R 1434 0,5 Z1  
R 1434 0,1 Z2 Čelechovice na Hané, Slatinky    
R 1434 6,0 SUMA   
R 1435 4,8 OST  
R 1435 2,7 Z1 Bystrovany, Olomouc   
R 1435 7,5 SUMA   
R 1436 11,0 OST  
R 1436 5,0 Z1 Bystrovany, Olomouc, Velká Bystřice  
R 1436 16,0 SUMA   
R 1438 2,5 OST Brodek u Konice, Horní Štěpánov   
R 1438 2,5 SUMA   
R 1439 5,0 OST Buková, Lipová  
R 1439 5,0 SUMA   
R 1440 0,1 OST Buková  
R 1440 0,1 SUMA   
R 1444 3,4 OST  
R 1444 0,6 Z2 Niva, Protivanov  
R 1444 4,0 SUMA   
R 1445 20,9 OST  
R 1445 0,9 Z1  
R 1445 1,7 Z2 Niva, Otinoves  
R 1445 23,5 SUMA   
R 1446 11,4 OST  
R 1446 4,6 Z1  
R 1446 7,5 Z2 

Čelechovice na Hané, Prostějov, Slatinky, 
Smržice    

R 1446 23,4 SUMA   
R 1447 4,6 Z1   
R 1447 4,6 SUMA   
R 1448 5,2 OST  
R 1448 12,5 Z1  
R 1448 15,6 Z2 

Brodek u Prostějova, Dobrochov, Hradčany 
– Kobeřice, Želeč  

R 1448 33,4 SUMA   
R 1449 7,4 OST  
R 1449 20,3 Z1  
R 1449 6,7 Z2 

Hrdibořice, Kralice na Hané, Prostějov, 
Vrbátky  

R 1449 34,5 SUMA   
R 1450 0,1 OST  
R 1450 7,4 Z1  
R 1450 7,9 Z2 Dub nad Moravou, Hrdibořice  
R 1450 15,4 SUMA   
R 1451 7,3 OST  
R 1451 2,0 Z2 Grygov, Krčmaň, Velký Týnec  
R 1451 9,3 SUMA   
R 1452 3,2 OST  
R 1452 9,6 Z1 

Biskupice, Dub nad Moravou, Hrdibořice, 
Věrovany  
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R 1452 0,7 Z2   
R 1452 13,6 SUMA   
R 1453 5,3 OST  
R 1453 14,7 Z1  
R 1453 9,2 Z2 Klopotovice, Lobodice, Oplocany, Tovačov  
R 1453 29,2 SUMA   
R 1516 0,3 OST Dolany  
R 1516 0,3 SUMA   
R 1517 0,2 OST Libavá  
R 1517 0,2 SUMA   
R 1518 5,9 OST  
R 1518 2,2 Z1  
R 1518 13,9 Z2 Hlubočky, Libavá  
R 1518 22,0 SUMA   
R 1519 0,4 OST  
R 1519 18,6 Z1 Hlubočky  
R 1519 19,0 SUMA   
R 152 39,3 OST  
R 152 15,2 Z1  
R 152 29,2 Z2 Černotín, Skalička, Špičky, Zámrsky  
R 152 83,7 SUMA   
R 1520 9,2 OST  
R 1520 2,7 Z2 

Buk, Lazníčky, Lazníky, Přerov, Sobíšky, 
Tršice, Veselíčko, Zábeštní Lhota  

R 1520 11,8 SUMA   
R 1521 5,7 OST  
R 1521 0,0 Z2 Dolní Újezd, Veselíčko  
R 1521 5,7 SUMA   
R 1522 0,3 OST  
R 1522 0,8 Z2 Jindřichov  
R 1522 1,1 SUMA   
R 1523 4,3 OST Partutovice, Potštát  
R 1523 4,3 SUMA   
R 1527 0,1 OST Bělotín  
R 1527 0,1 SUMA   
R 153 4,5 OST Zámrsky  
R 153 4,5 SUMA   
R 1531 11,9 OST  
R 1531 0,2 Z2 Polom, Špičky  
R 1531 12,1 SUMA   
R 1535 4,9 OST  
R 1535 1,0 Z2 Špičky  
R 1535 5,9 SUMA   
R 1536 8,8 OST  
R 1536 4,1 Z1  
R 1536 5,0 Z2 

Kokory, Lhotka, Nelešovice, Přerov, 
Suchonice, Velký Týnec   

R 1536 17,9 SUMA   

R 1537 3,3 OST Hlinsko, Pavlovice u Přerova, Sušice, Šišma   
R 1537 3,3 SUMA   
R 1538 4,3 OST  
R 1538 1,1 Z2 Pavlovice u Přerova, Šišma   
R 1538 5,4 SUMA   

R 1539 24,0 OST  

R 1539 8,4 Z2 
Beňov, Horní Moštěnice, Pavlovice u 
Přerova, Podolí, Přerov, Tučín, Želatovice   
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R 1539 32,4 SUMA   
R 1540 6,8 OST  
R 1540 1,8 Z1  
R 1540 5,0 Z2 

Beňov, Dobrčice, Horní Moštěnice, Stará 
Ves  

R 1540 13,6 SUMA   
R 1541 0,1 OST  
R 1541 1,3 Z1  
R 1541 10,7 Z2 Dřevohostice, Lipová  
R 1541 12,1 SUMA   
R 1543 13,2 OST  
R 1543 0,4 Z1  
R 1543 0,3 Z2 

Dolní Těšice, Horní Těšice, Malhotice, 
Opatovice, Skalička, Ústí, Zámrsky  

R 1543 13,9 SUMA   
R 1546 4,3 OST  
R 1546 0,0 Z1 Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou  
R 1546 4,4 SUMA   
R 155 2,3 OST  
R 155 2,1 Z2 Čenotín, Hranice  
R 155 4,4 SUMA   
R 156 38,5 OST  
R 156 2,5 Z2 Hranice  
R 156 40,9 SUMA   
R 1562 2,0 OST Hustopeče nad Bečvou  
R 1562 2,0 SUMA   
R 157 25,3 OST  
R 157 7,3 Z1 Lipník nad Bečvou  
R 157 32,7 SUMA   
R 158 8,7 OST  
R 158 1,5 Z2 Pavlovice u Přerova, Šišma   
R 158 10,1 SUMA   

R 159 9,6 OST  

R 159 14,1 Z2 

Bezuchov, Dřevohostice, Hradčany, 
Nahošovice, Radkova Lhota, Radkovy, 
Šišma  

R 159 23,7 SUMA   
R 160 6,6 OST  
R 160 1,0 Z1  
R 160 6,9 Z2 Křtomil, Lipová  
R 160 7,9 SUMA   
R 1617 38,7 OST  
R 1617 0,7 Z2 Polom  
R 1617 39,4 SUMA   
R 162 31,9 OST  
R 162 9,2 Z2 Horní Moštěnice, Přerov  
R 162 41,1 SUMA   
R 163 45,4 OST  
R 163 49,3 Z1  
R 163 0,5 Z2 Přerov, Rokytnice, Troubky  
R 163 95,2 SUMA   
R 164 71,3 OST  
R 164 16,0 Z1  
R 164 4,3 Z2 Prosenice, Přerov  
R 164 91,7 SUMA   
R 1641 0,6 OST Zlaté Hory  
R 1641 0,6 SUMA   
R 165 0,6 OST Přerov, Zábeštní Lhota  
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R 165 0,6 Z2   
R 165 1,1 SUMA   
R 166 0,4 OST Krčmaň, Velký Týnec   
R 166 0,4 SUMA   
R 167 7,7 OST  
R 167 1,3 Z2 Veselíčko  
R 167 9,0 SUMA   
R 170 8,3 OST  
R 170 3,1 Z2 

Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad 
Bečvou, Špičky  

R 170 11,4 SUMA   
R 171 13,1 OST  
R 171 15,3 Z2 Bělotín, Hranice  
R 171 28,4 SUMA   
R 172 5,3 OST Olšovec, Střítež nad Ludinou                                                                  
R 172 5,3 SUMA   
R 173 1,5 OST  
R 173 1,5 Z2 Olšovec, Potštát                                                                               
R 173 3,0 SUMA   
R 174 2,8 OST Partutovice                                                                                 
R 174 2,8 SUMA   
R 1785 5,7 OST  
R 1785 2,4 Z1  
R 1785 0,0 Z2 Bouzov, Loštice, Pavlov   
R 1785 8,2 SUMA   
R 1786 1,7 OST  
R 1786 0,5 Z1 Bouzov, Palonín   
R 1786 2,2 SUMA   
R 1810 3,3 OST  
R 1810 0,2 Z1 Mutkov, Paseka  
R 1810 3,5 SUMA   
R 1811 5,5 Z1  
R 1811 21,7 Z2 Uničov, Želechovice  
R 1811 27,2 SUMA   
R 1813 1,9 OST  
R 1813 3,9 Z2 

Domašov nad Bystřicí, Domašov u 
Šternberka  

R 1813 5,8 SUMA   
R 1814 1,7 OST  
R 1814 10,1 Z1 Hlubočky, Velká Bystřice  
R 1814 11,7 SUMA   
R 1816 18,3 OST  
R 1816 0,4 Z1  
R 1816 12,6 Z2 Citov, Tovačov, Troubky, Věrovany  
R 1816 31,3 SUMA   
R 1817 4,0 OST  
R 1817 7,5 Z1 Biskupice, Klopotovice, Věrovany  
R 1817 11,5 SUMA   
R 1818 19,5 OST  
R 1818 0,3 Z1  
R 1818 1,1 Z2 Slatinky   
R 1818 20,9 SUMA   
R 182 7,8 OST Libavá                                                                                                                    
R 182 7,8 SUMA   
R 183 0,7 OST  
R 183 5,1 Z1 Hlubočky  
R 183 5,7 SUMA   



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 272 (celkem 288) 
 

R 184 4,7 OST  
R 184 6,3 Z1 Hlubočky, Libavá   
R 184 11,0 SUMA   

R 185 8,2 OST 
Bělkovice – Lašťany, Dolany, Domašov u 
Šternberka                                                                                                                                                                                        

R 185 8,2 SUMA   
R 186 7,4 OST  
R 186 20,9 Z1  
R 186 3,7 Z2 Bystrovany   
R 186 32,0 SUMA   
R 1880 0,6 OST Myslejovice                                                                                                                                                                        
R 1880 0,6 SUMA   
R 1881 6,3 OST Buková, Lipová                                                                                                                                                                                        
R 1881 6,3 SUMA   
R 1882 50,0 OST  
R 1882 2,5 Z1 Horní Štěpánov   
R 1882 52,5 SUMA   
R 1883 1,0 OST Seloutky, Určice                                                                                                                         
R 1883 1,0 SUMA   
R 1884 11,2 OST  
R 1884 0,3 Z1  
R 1884 8,1 Z2 Lešany, Ohrozim   
R 1884 19,5 SUMA   
R 1886 0,2 OST  
R 1886 0,1 Z1 Horní Štěpánov  
R 1886 0,4 SUMA   
R 1887 16,0 OST Protivanov                                                                                                                                                                                               
R 1887 16,0 SUMA   
R 1888 13,0 OST  
R 1888 3,3 Z1  
R 1888 0,1 Z2 Niva  
R 1888 16,4 SUMA   
R 1889 5,7 OST Krumsín, Plumlov  
R 1889 5,7 SUMA   
R 1890 2,4 OST  
R 1890 0,2 Z2 Ludmírov  
R 1890 2,6 SUMA   
R 1891 3,2 OST  
R 1891 9,0 Z1 Dzbel, Skřípov  
R 1891 12,2 SUMA   
R 1892 0,4 OST Horní Štěpánov  
R 1892 0,4 SUMA   
R 1930 0,1 OST  
R 1930 36,3 Z1 Bludov, Dolní Studénky, Sudkov, Šumperk,   
R 1930 36,3 SUMA   
R 1931 0,1 OST  
R 1931 0,1 Z2 Rejchartice, Šumperk  
R 1931 0,2 SUMA   
R 1959 1,1 OST Bílá Lhota, Litovel                                                                                                                                                                                               
R 1959 1,1 SUMA   
R 1965 0,8 OST Střítež nad Ludinou  
R 1965 0,8 SUMA   
R 1966 3,6 OST  
R 1966 1,5 Z2 Hradčany, Pavlovice u Přerova, Šišma  
R 1966 5,1 SUMA   
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R 1986 3,2 OST  
R 1986 1,6 Z1  
R 1986 3,9 Z2 Libina, Oskava, Šumvald  
R 1986 8,7 SUMA   
R 251 6,9 OST  
R 251 0,2 Z1  
R 251 0,8 Z2 

Brodek u Přerova, Citov, Dub nad Moravou, 
Majetín  

R 251 7,8 SUMA   
R 252 1,5 OST  
R 252 8,0 Z1  
R 252 12,6 Z2 

Dub nad Moravou, Grygov, Charváty, 
Krčmaň, Majetín   

R 252 22,0 SUMA   
R 253 12,2 OST  
R 253 1,8 Z1  
R 253 3,6 Z2 Prostějov   
R 253 17,5 SUMA   
R 254 2,2 OST Čechy pod Kosířem, Stařechovice                                                                                                                                                                                        
R 254 2,2 SUMA   
R 255 32,8 OST  
R 255 27,3 Z1  
R 255 0,8 Z2 Hrdibořice  
R 255 61,0 SUMA   
R 256 27,9 OST  
R 256 2,0 Z1  
R 256 2,9 Z2 Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Vřesovice   
R 256 32,9 SUMA   
R 257 9,1 OST  
R 257 6,2 Z2 Určice, Vincencov, Vranovice – Kelčice  
R 257 15,3 SUMA   
R 258 11,8 OST Otinoves                                                                                                                                                                                                 
R 258 11,8 SUMA   
R 259 19,7 OST  
R 259 0,0 Z1  
R 259 11,6 Z2 Brodek u Prostějova, Otaslavice  
R 259 31,4 SUMA   
R 261 0,5 OST Hluchov, Přemyslovice                                                                                                                                             
R 261 0,5 SUMA   
R 262 12,8 OST Brodek u Konice, Buková, Lipová                                                                                                                                         
R 262 12,8 SUMA   
R 263 0,1 OST  
R 263 0,0 Z2 Buková  
R 263 0,1 SUMA   
R 266 7,9 OST  
R 266 1,0 Z1  
R 266 0,0 Z2 Čechy pod Kosířem, Hluchov, Stařechovice                                                                              
R 266 8,9 SUMA   
R 267 5,4 OST  
R 267 35,6 Z1 

Drahanovice, Laškov, Náměšť na Hané, 
Pěnčín  

R 267 40,9 SUMA   
R 268 6,2 OST  
R 268 1,3 Z1  
R 268 2,3 Z2 Cholina, Litovel, Loučka  
R 268 9,9 SUMA   
R 269 60,3 OST  
R 269 33,2 Z1 

Bílá Lhota, Měrotín, Mladeč                                                                                                                                
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R 269 0,1 Z2   
R 269 93,6 SUMA   
R 270 129,3 OST  
R 270 0,1 Z1  
R 270 5,2 Z2 Hlušovice, Olomouc  
R 270 134,7 SUMA   
R 271 0,0 OST Domašov u Šternberka                                                                                                                                                                                     
R 271 0,0 SUMA   
R 272 21,9 OST  
R 272 5,1 Z1  
R 272 50,9 Z2 Kožušany –Tážaly, Olomouc  
R 272 77,9 SUMA   
R 273 1,3 OST  
R 273 0,1 Z1  
R 273 0,6 Z2 Bouzov, Hvozd, Luká  
R 273 1,9 SUMA   
R 274 4,2 OST  
R 274 0,1 Z2 Hvozd  
R 274 4,4 SUMA   
R 277 0,4 OST  
R 277 1,3 Z2 Kladky  
R 277 1,7 SUMA   
R 34 6,3 OST  
R 34 5,1 Z1 

Hustopeče nad Bečvou,Milotice nad Bečvou, 
Zámrsky  

R 34 11,4 SUMA   
R 340 90,5 OST  
R 340 4,9 Z2 Oldřichov, Osek nad Bečvou, Sušice  
R 340 95,3 SUMA   
R 343 53,3 OST  
R 343 0,1 Z1  
R 343 1,7 Z2 

Hranice, Klokočí, Paršovice, Týn nad 
Bečvou  

R 343 55,2 SUMA   
R 355 0,1 OST Bouzov                                                                                                                                                                                                   
R 355 0,1 SUMA   
R 409 7,1 OST Horní Loděnice, Moravský Beroun                                                                                                                                                                                          
R 409 7,1 SUMA   
R 422 0,8 OST Zlaté Hory                                                                                                                                                                                               
R 422 0,8 SUMA   
R 424 1,6 OST  
R 424 0,3 Z1  
R 424 28,9 Z2 Uničov  
R 424 30,8 SUMA   
R 425 0,2 OST Klopina                                                                                                                                                                                                  
R 425 0,2 SUMA   
R 427 5,2 OST Šternberk                                                                                                                                                                                                
R 427 5,2 SUMA   
R 428 76,8 OST  
R 428 26,8 Z2 

Bohuslavice, Lukavice, Mohelnice, Třeština, 
Zvole    

R 428 103,6 SUMA   
R 430 1,4 OST  
R 430 0,7 Z1 Jestřebí, Nemile  
R 430 2,1 SUMA   
R 432 1,8 OST  
R 432 0,5 Z1 Dlouhomilov   
R 432 2,3 SUMA   
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R 433 68,2 OST  
R 433 1,0 Z2 Nový Malín   
R 433 69,2 SUMA   
R 434 3,8 OST Oskava                                                                                                                                                                                                   
R 434 3,8 SUMA   
R 436 36,9 OST  
R 436 45,7 Z2 Sobotín, Velké Losiny   
R 436 82,6 SUMA   
R 439 32,6 OST  
R 439 38,1 Z1 Lesnice, Postřelmov  
R 439 70,7 SUMA   
R 440 14,2 OST  
R 440 54,3 Z2 Bohutín, Olšany, Ruda nad Moravou   
R 440 68,5 SUMA   
R 441 1,1 OST Horní Studénky, Štíty                                                                                                                                                                                           
R 441 1,1 SUMA   
R 443 2,6 OST Písařov                                                                                                                                                                                                  
R 443 2,6 SUMA   
R 46 6,2 OST  
R 46 1,7 Z1  
R 46 0,2 Z2 Senice na Hané, Senička  
R 46 8,1 SUMA   
R 475 224,0 OST  
R 475 0,5 Z1 Bělá pod Pradědem   
R 475 224,5 SUMA   

R 476 7,5 OST 
Bělá pod Pradědem, Branná, Lipová-lázně, 
Loučná nad Desnou, Ostružná   

R 476 7,5 SUMA   
R 478 8,3 OST  
R 478 1,3 Z2 Jindřichov    
R 478 9,6 SUMA   
R 479 1,4 OST Malá Morava                                                                                                                                                                                              
R 479 1,4 SUMA   
R 482 70,9 OST Česká Ves, Mikulovice,  Písečná                                                                                                                                                                                               
R 482 70,9 SUMA   

R 483 3,9 OST 
Stará Červená Voda, Supíkovice,  Velké 
Kunetice                                                                                                                                                                                      

R 483 3,9 SUMA   
R 484 0,5 OST Vápenná                                                                                                                                                                                                  
R 484 0,5 SUMA   
R 486 2,2 OST Vlčice                                                                                                                                                                                                   
R 486 2,2 SUMA   
R 488 0,0 OST Uhelná                                                                                                                                                                                                   
R 488 0,0 SUMA   
R 490 0,6 OST Javorník                                                                                                                                                                                                 
R 490 0,6 SUMA   
R 521 21,5 OST Javorník                                                                                                                                                                                                 
R 521 21,5 SUMA   
R 63 0,2 OST Huzová                                                                
R 63 0,2 SUMA   
R 66 6,4 OST Mikulovice                                                                                   
R 66 6,4 SUMA   
R 67 1,1 OST  
R 67 2,6 Z2 Zlaté Hory  
R 67 3,7 SUMA   



Čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 - Opatření obecné povahy - Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

Strana 276 (celkem 288) 
 

R 774 14,4 OST Javorník  
R 774 14,4 SUMA   
R 775 0,1 OST Javorník  
R 775 0,1 SUMA   
R 824 0,9 OST Uhelná, Vlčice  
R 824 0,9 SUMA   
R 825 17,0 OST  
R 825 1,8 Z2 Skorošice, Vlčice, Žulová  
R 825 18,8 SUMA   
R 826 6,3 OST  
R 826 0,6 Z2 Stará Červená Voda                                                                                
R 826 6,9 SUMA                                                                                                                                       
R 827 0,2 OST Supíkovice                                                                                                                                                                             
R 827 0,2 SUMA   
R 833 10,8 OST  
R 833 2,4 Z1  
R 833 0,4 Z2 Malá Morava  
R 833 13,6 SUMA   
R 834 2,9 OST Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná                                                                                            
R 834 2,9 SUMA   
R 836 0,2 OST Loučná nad Desnou                                                                                                         
R 836 0,2 SUMA   
R 837 1,8 OST  
R 837 0,6 Z2 

Loučná nad Desnou, Rejchartice, Velké 
Losiny                                                                                                   

R 837 2,4 SUMA   
R 838 0,2 OST Jindřichov                                                                                                              
R 838 0,2 SUMA   
R 841 0,4 OST Bělá pod Pradědem                                                                                                                            
R 841 0,4 SUMA   

R 889 3,2 OST Horní Studénky, Jakubovice, Písařov, Štíty                                                                                                                        
R 889 3,2 SUMA   
R 89 0,1 OST  
R 89 0,0 Z2 Velké Losiny                                                                                                                                                  
R 89 0,1 SUMA   
R 890 1,9 OST  
R 890 0,5 Z2 Drozdov, Horní Studénky, Jedlí, Štíty                                                                                                                                
R 890 2,4 SUMA   
R 891 0,3 OST  
R 891 1,5 Z1  
R 891 27,4 Z2 Bohdíkov, Ruda nad Moravou                                                                                                                  
R 891 29,2 SUMA   
R 892 5,4 OST  
R 892 30,3 Z1  
R 892 2,1 Z2 

Bludov, Bohutín, Chromeč, Olšany, 
Postřelmov, Ruda nad Moravou                                               

R 892 37,8 SUMA   
R 895 3,9 OST Hrabišín, Libina, Nový Malín                                                                                                                                                                                                 
R 895 3,9 SUMA   
R 896 0,4 OST  
R 896 0,3 Z1 Dlouhomilov, Rohle                                                                                                                                                                                              
R 896 0,7 SUMA   
R 897 4,3 OST  
R 897 0,6 Z2 Oskava                                                                                                                                                                                                   
R 897 4,9 SUMA   
R 901 0,4 OST Jestřebí, Nemile                                                                                                                                                                                                 
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R 901 0,4 SUMA   
R 902 7,3 OST  
R 902 5,9 Z1  
R 902 0,0 Z2 Jestřebí, Rájec, Zábřeh, Zvole                          
R 902 13,2 SUMA   
R 903 9,0 OST  
R 903 3,5 Z1  
R 903 4,3 Z2 Hrabová, Krchleby, Mírov, Mohelnice                                                                                                                                                                                                  
R 903 16,9 SUMA   
R 904 3,1 OST  
R 904 0,9 Z1 Hrabová, Rohle                                                                                                                                                                                                  
R 904 4,0 SUMA   
R 905 8,7 OST  
R 905 1,4 Z2 Klopina, Mohelnice, Police, Úsov                                                                                                                                                                                                  
R 905 10,1 SUMA   
R 907 0,3 OST  
R 907 21,4 Z1  
R 907 0,0 Z2 

Nová Hradečná, Šumvald, Troubelice, 
Uničov                                                                                                                                                                            

R 907 21,6 SUMA   
R 908 1,7 OST  
R 908 20,0 Z2 Uničov, Želechovice                                                                                                                                                          
R 908 21,7 SUMA   
R 909 0,1 Z1  
R 909 8,3 Z2 Pňovice, Uničov, Želechovice                                                                                                                                        
R 909 8,4 SUMA   
R 911 0,6 OST Zlaté Hory                                                                                                                                          
R 911 0,6 SUMA   
R 912 0,4 OST Zlaté Hory                                                                                                                                                               
R 912 0,4 SUMA   
R 913 0,0 OST Zlaté Hory                                                                                                                                                                                    
R 913 0,0 SUMA   
R 929 21,8 OST Horní Loděnice, Moravský Beroun                                                                                                                                                                                   
R 929 21,8 SUMA   
R 930 7,6 OST  
R 930 16,2 Z2 

Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, 
Moravský Beroun                                                                                                                                                             

R 930 23,8 SUMA   
R 931 0,6 OST  
R 931 2,0 Z1  
R 931 3,6 Z2 Domašov nad Bystřicí, Hlubočky, Jívová   
R 931 6,1 SUMA   
R Z10 0,5 OST Staré Město                                                               
R Z10 0,5 SUMA   
R Z12 0,1 OST Jeseník                                                                                        
R Z12 0,1 SUMA   
R Z13 21,2 OST Loučná nad Desnou, Velké Losiny                                                                                    
R Z13 21,2 SUMA   
R Z14 1,8 OST  
R Z14 1,3 Z2 Velké Losiny                                                                                                             
R Z14 3,1 SUMA   
R Z16 2,9 OST  
R Z16 0,4 Z1  
R Z16 1,8 Z2 Rapotín, Velké Losiny                                                                                                         
R Z16 5,0 SUMA   
R Z18 5,1 OST  
R Z18 46,6 Z1 Dolní Studénky, Šumperk                                                                              
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R Z18 51,7 SUMA   
R Z19 89,0 OST Hrabová, Leština, Zvole                                                                       
R Z19 89,0 SUMA   
R Z2 1,2 OST Bílá Voda, Javorník                                                                                
R Z2 1,2 SUMA   
R Z20 6,1 OST Jestřebí, Krchleby, Mohelnice                                                                                   
R Z20 6,1 SUMA   
R Z21 1,0 OST  
R Z21 31,9 Z1  
R Z21 5,4 Z2 Libina, Nová Hradečná, Šumvald                                                                                   
R Z21 38,3 SUMA   
R Z22 0,4 OST  
R Z22 8,5 Z1  
R Z22 1,3 Z2 Libina, Nová Hradečná, Šumvald                                              
R Z22 10,2 SUMA   
R Z24 6,3 OST Lipina, Šternberk                                                                                                                                                                                                   
R Z24 6,3 SUMA   
R Z25 27,3 OST Moravský Beroun                                                                                                                                                                                          
R Z25 27,3 SUMA   
R Z26 50,8 OST  
R Z26 9,4 Z2 

Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, 
Moravský Beroun                                                                                                                                                                                      

R Z26 60,2 SUMA   
R Z27 1,1 OST  
R Z27 19,6 Z1 Hlubočky                                                                                                                                                                                                 
R Z27 20,7 SUMA   
R Z28 63,1 OST  
R Z28 180,4 Z2 

Horka nad Moravou, Křelov – Břuchotín, 
Olomouc                                                                                                                                                                                        

R Z28 243,5 SUMA   
R Z29 0,3 Z1  
R Z29 3,8 Z2 Horka nad Moravou                                                                                                                                                                                        
R Z29 4,1 SUMA   
R Z3 0,8 OST Javorník                                                                                                                                                                                                 
R Z3 0,8 SUMA   
R Z30 0,0 OST  
R Z30 2,8 Z2 Olomouc                                                                                                                                                                                                  
R Z30 2,8 SUMA   
R Z31 5,1 OST  
R Z31 0,0 Z1 Jedlí, Štíty                                                                                                                                                                                                    
R Z31 5,1 SUMA   
R Z33 1,0 OST Hynčina                                                                                                                                                                                                  
R Z33 1,0 SUMA   
R Z37 0,1 OST Líšnice                                                                                                                                                                                                  
R Z37 0,1 SUMA   
R Z38 0,6 Z1 Bouzov, Pavlov                                                                     
R Z38 0,6 SUMA   
R Z39 25,0 OST  
R Z39 6,6 Z2 Hvozd, Ludmírov                                                                               
R Z39 31,6 SUMA   
R Z4 1,2 OST Javorník                                                                                 
R Z4 1,2 SUMA   
R Z42 8,3 OST  
R Z42 1,3 Z1 Buková, Protivanov                                                                                             
R Z42 9,6 SUMA   
R Z43 35,8 OST  
R Z43 2,2 Z2 Protivanov  
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R Z43 38,0 SUMA   
R Z44 11,0 OST  
R Z44 1,5 Z1  
R Z44 2,5 Z2 Lipová, Malé Hradisko, Stínava                                                                                                                                                                                                   
R Z44 15,0 SUMA   
R Z45 17,6 OST  
R Z45 33,7 Z1  
R Z45 0,2 Z2 Bílovice-Lutotín, Hluchov, Kostelec na Hané                                                                                                                                                                                          
R Z45 51,5 SUMA   
R Z46 1,4 OST  
R Z46 0,2 Z1  
R Z46 19,6 Z2 Tovačov                                                                                                                                                                                                  
R Z46 21,1 SUMA   
R Z47 9,3 OST  
R Z47 1,2 Z2 Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves                                                                                                                                                                              
R Z47 10,5 SUMA   
R Z48 19,9 OST  
R Z48 0,1 Z2 Pavlovice u Přerova, Tučín                                                                                                                                                               
R Z48 20,0 SUMA   
R Z49 14,1 OST  
R Z49 3,4 Z2 Bezuchov, Kladníky, Šišma                                                                                                                                                           
R Z49 17,4 SUMA   
R Z50 2,9 OST  
R Z50 3,2 Z1 Horní Těšice, Skalička, Ústí                                                                                                                                           
R Z50 6,0 SUMA   
R Z51 0,0 OST  
R Z51 1,4 Z2 Černotín, Hranice                                                                                                                                           
R Z51 1,4 SUMA   
R Z52 4,2 OST  
R Z52 0,0 Z1 Zlaté Hory                                                                                                                                              
R Z52 4,2 SUMA   
R Z53 9,1 OST  
R Z53 1,1 Z2 Zlaté Hory                                                                                                                                                   
R Z53 10,2 SUMA   
R Z54 1,3 OST  
R Z54 6,7 Z2 Zlaté Hory                                                                                                                                                       
R Z54 8,1 SUMA   
R Z55 0,5 OST Rájec, Zvole                                                                                                                                                          
R Z55 0,5 SUMA   
R Z56 6,1 OST  
R Z56 0,4 Z2 Mikulovice                                                                                                                                                                          
R Z56 6,5 SUMA   
R Z57 6,5 OST  
R Z57 0,3 Z1  
R Z57 25,5 Z2 Oskava, Šumvald                                                                                                                                                                          
R Z57 32,3 SUMA   
R Z58 1,1 OST  
R Z58 0,1 Z1 Libina, Oskava                                                                                                                                                      
R Z58 1,3 SUMA   
R Z59 0,2 OST Huzová                                                                                                                                                           
R Z59 0,2 SUMA   
R Z6 9,5 OST  
R Z6 0,5 Z2 Skorošice, Žulová                                                                                                                                                                      
R Z6 10,0 SUMA   
R Z60 3,3 OST Huzová, Lazníčky, Lazníky, Veselíčko  
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R Z60 0,0 Z2   
R Z60 3,4 SUMA   
R CELKEM 4130,0    
 CELKEM 10175,3    

 
 

XV. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Je obsaženo jako příloha č. 2 v samostatně svázaných zprávách, které tvoří součást 
odůvodnění opatření obecné povahy, kterou se vydává ZÚR OK a sestává z těchto částí : 
 

Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území část 
A – vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

vypracoval : Ecological Consulting a.s. 

Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území část 
B – vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 

vypracoval : Ecological Consulting a.s. 

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území 

C - vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle 
vybraných sledovaných jevů, obsažených v územně analytických podkladech  

D -  předpokládané vlivy nan výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb v území 

E - vyhodnocení přínosů zásad územního rozvoje k naplnění priorit územního 
plánování 

F -  vyhodnocenáí vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí. 

vypracoval ing.arch.Jaroslav Haluza a kol. 
 

XVI. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

Pokud se v textu používá zkrácené označení výkresů pak se tímto chápe :  
B.1. Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení rozvojových os a oblastí           

1 : 200 000 

B.2. 
Uspořádání území Olomouckého kraje – vymezení specifických oblastí 1 : 
200 000 

B.3. Koncepce dopravy 1 : 200 000 
B.4. Koncepce zásobování pitnou vodou a vyhlášená ochrana vodních zdrojů, 

přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod 1 : 200 000 
B.5. Koncepce zásobování elektrickou energii a plynem 1 : 200 000 
B.6. Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 
B.7. Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1  : 100 000 
B.8. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního 

významu       1 : 100 000 
B.9. Výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je 

uloženo prověření změn jejich využití územní studií, nebo je uloženo 
pořízení a vydání regulačního plánu  1 : 200 000   

B.10. Zásady ochrany a využití nerostných surovin 1 : 200 000 
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B.11. Výkres oblastí se shodným krajinným typem 1 : 200 000 
 

D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 
D.2. Širší vztahy 1 : 500 000 
D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělské pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa 1 : 100 000 
D.4 Schéma lokalit vhodných k akumulaci povrchových vod 1 : 200 000 
Pro potřebu lepší orientace v textu opatření obecné povahy se doplňuje přehled použitých 
zkratek: 
 
AB Abraziva 

AČR Armáda České republiky 

BC Bentonit 

BZ Bentonit pro zemědělské účely 

CK Cementářské korekční sialitické suroviny 

CR Cestovní ruch 

CS Cihlářské suroviny 

CW Cín-wolframová ruda 

CZT Centralizované zásobování teplem 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČD České dráhy 

ČHS Červenohorské sedlo 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČPHZ Činnost prováděná hornickým způsobem 

ČS Čerpací stanice 

D Silniční doprava 

DL Dolomit 

D-O-L Průplav Dunaj – Odra – Labe 

DO Dotčený orgán státní správy 

DP Dobývací prostory 

DSH Doprava a silniční hospodářství 

EIA Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 

EUROVELO Evropská síť cyklostezek 

EVL Evropsky významná lokalita 

EX Expandit – lehčené kamenivo 

FE Železná ruda 

FM Železné rudy – magnetit 

GA Amorfní grafit 

GIS Geografický informační systém 

GK Krystalický grafit 

GT Grafit 

HČ Hornická činnost 

HDP Hrubý domácí produkt 

HK Kámen pro hrubou výrobu 

HP Hraniční přechod 
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CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněná ložisková území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IAD Individuální automobilová doprava 

INCORD Projekt financovaný EU v rámci společenství INTERREG III C 

JL Jíly 

JMK Jihomoravský kraj 

JmP Jihomoravské plynárny 

JN Jíly keramické nežáruvzdorné 

JZ Jíly žáruvzdorné na ostřivo 

KA Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

KH Kancelář hejtmana 

KN Katastr nemovitostí 

KPP Kultura a památková pěče 

KPZ Krajinná památková zóna 

KR Křemenná surovina 

KS Křemenná surovina pro specielní skla 

LF Lesní fond 

LH Lesní hospodářství 

LH Lesy hospodářské 
LHO Lesní hospodářské osnovy 

LHP Lesní hospodářský plán 

LN Lanovka 

LO Lesy ochranné 

LZ Lesy zvláštního určení 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPR Městská památková rezervace  

MPZ Městská památková zóna  

MR Měděná ruda 

MSK Moravskoslezský kraj 

MÚK Mimoúrovňová křižovatka  

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

MZCHÚ Maloplošné zvláště chráněné území  

NATURA 2000   Program ochrany přírody v evropském kontextu 

NKP Národní kulturní památka  

NP Národní park 

NPP Národní přírodní památka 

NPR Národní přírodní rezervace 

NR Nadregionální územní systém ekologické stability 

NRBC Nadregionální biocentrum 

NRBK Nadregionální biokoridor 

NS Nerostné suroviny 

NUTS Územní jednotka definovaná pro statist. zjišťování v systému NUTS v EU 
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OP Ochranné pásmo  

OBÚ Obvodní báňský úřad 

OPRL Oblastní plány rozvoje lesů 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OST Pozemky ostatní 

OVZ Opatření ve veřejném zájmu 

PD Projektová dokumentace 

PHO Pásmo hygienické ochrany 

PHP  Plán hlavních povodí 

PCHP Přechodně chráněné plochy 

PK Pardubický kraj 

PL Polymetalické rudy 

PI Písky slévárenské a sklářské 

PO Ptačí oblasti 

POP Plán oblastí povodí 

POPD Plány otvírky, přípravy a dobývání 

POÚ Pověřený obecní úřad 

PP Přírodní park, přírodní památka 

PR Přírodní rezervace 

PR Památková rezervace 

PRÚOK Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

PRVKOK  Program rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje  

PRVKUC Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku 

PS Maltánský – stavební písek 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

PVE Podzemní vodní elektrárna 

PVNL Plán využívání nevýhradního ložiska 

PZ Památková zóna 

RÚSES Regionální územní systém ekologické stabiliy 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RCO Regionální centrum Olomouc 

RKC Rekreační krajinný celek 

RR Radioreléové trasy 

RS Regulační stanice 

SAS Státní archeologický seznam 

SEA Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

SK Stavební kámen 

SmP Severomoravské plynárny 

SP Štěrkopísek 

SRR ČR Strategie regionálního rozvoje České republiky 

STL Vedení středotlakého plynovodu 
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SU Staurolit 

SV Sociální věci 

SVP Směrný vodohospodářský plán 

SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí, hrozeb 

ŠMT Školství, mláděž a tělovýchova 

TEN Transevropské multimodální dopravní sítě 

TI Technická infrastruktura 

TINA Evropská dopravní síť 

TNAD Tranzitní automobilová doprava 

TS Těsnící jíly – technická zemina 

TZ Technická zemina 

ÚP VÚC JE Územní plán velkého územního celku Jeseníky 

ÚP VÚC OA Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace 

ÚP VÚC OK Územní plán velkého územního celku Olomouckého kraje 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚPG Územní prognóza 

ÚPG JMK Územní prognóza Jihomoravského kraje 

ÚPN Územní plán 

ÚPO Územní plán obce 

URÚ Udržitelný rozvoj území 

US Urbanistická studie 

ÚS Územní studie 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚTJ Územně technické jednotky 

ÚTP Územně technické podklady 

ÚV Úpravna vody 

VDJ Vodojem 

VE Větrné elektrárny 

VJ Vápence jílovité 

VLC Veřejné logistické centrum 

VN Vodní nádrž (vodní hospodářství) 

VN Vedení vysokého napětí (energetika) 

VO Vápenec ostatní 

VP Výrobní plocha 

VPR Vesnická památková rezervace  

VPS Veřejně prospěšná stavba 

VPZ Vesnická památková zóna  

VRT Vysokorychlostní trať 

VTL  Vedení vysokotlakého plynovodu 

VÚC Velký územní celek dle stavebního zákona 

VV, VA Vápenec vysokoprocentní 

VVN Vedení velmi vysokého napětí 

VVP Vojenský výcvikový prostor 

VVTL Velmi vysoké vedení vysokotlakého plynovodu 
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VZ Karbonáty pro zemědělské účely 

WL Wollastonit 

WR Wolframová ruda 

ZDR Zdravotnictví 

ZCHÚ Zvláště chráněná území  

ZLK Zlínský kraj 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZR Zlatonosná ruda 

ZS Živcové suroviny 

ZSJ Základní sídelní jednotka 

ZÚJ Základní územní jednotka 

ZÚR Zásady územního rozvoje 

Z1 Pozemky v 1. třídě ochrany 

Z2 Pozemky v 2. třídě ochrany 

ŽP Životní prostředí 

ŽPZ Životní prostředí a zemědělství 

 

 
 
GRAFICKÁ ČÁST  (ODŮVODNĚNÍ) 
 

ozn. 
výkr. název výkresu 

počet listů 
(mapových 
sekcí) 

 
D.1. Koordinační výkres 1 : 50 000 

24 + 
legenda 

D.2. Širší vztahy 1 : 500 000 1 
D.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělské pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa   
1:100 000 

1 

D.4. Schéma lokalit vhodných k akumulaci povrchových vod 1 : 200 000 1 
 
Tato grafická část je v příloze č. 3, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy. 
 
 
Odůvodnění obsahuje: 
 
Textovou část, která má 224 stran textu a grafických příloh. 
Grafickou část, která se skládá ze čtyř výkresů.  

 


