II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚPÁNOV
Text zpracovatele:
a) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, PODKLADY, KTERÉ BYLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ POUŽITY
Důvodem pro pořízení územního plánu Štěpánov byl především záměr obce nahradit územní
plán sídelního útvaru Štěpánov - v mnoha směrech již překonaný - územním plánem, který bude
zpracován v souladu s platným zněním stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími
vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb.
Územní plán sídelního útvaru Štěpánov byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Štěpánov
dne 25.2.1999, jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Štěpánov č. 1/1999.
Změna č. 1 ÚPNSÚ Štěpánov byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Štěpánov dne
25.2.2004, její závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Štěpánov č. 2/2004.
Změna č. 2 ÚPNSÚ Štěpánov byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Štěpánov dne
28.6.2006, její závazná část byla vydána obecně obecně závaznou vyhláškou obce Štěpánov
č. 5/2006.
Změna č. 3 ÚPNSÚ Štěpánov byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Štěpánov formou
opatření obecné povahy dne 14.4.2008.
Soubor změn č. 4 ÚPNSÚ Štěpánov byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Štěpánov
formou opatření obecné povahy dne 2.5.2012.
Podkladem pro zhotovení územního plánu Štěpánov byly především:
− Zadání územního plánu Štěpánov schválené zastupitelstvem obce 14.12.2011
− Platný územní plán sídelního útvaru Štěpánov - tj. vč. změn č. 1, 2, 3 a 4
− Změna č. 3A ÚPNSÚ Štěpánov (Alfaprojekt Olomouc, a.s., květen 2010)
− Doplňující průzkumy a rozbory k územnímu plánu (2010)
− Politika územního rozvoje ČR (2009)
− Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje po 1.aktualizaci (2011)
− Územně analytické podklady SO ORP Olomouc (aktualizace 2012)
− Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., 2011)
− Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (Voding Hranice, spol. s r.o., 2004)
− Studie Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova (Atelier Fontes, s.r.o., 2011)
− Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby
nerostných surovin ST1–ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje (Urbanistické středisko
Brno, spol. s r.o., 2009)
− Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (Dopravní projektování, spol.
s r. o., 2009)
− Studie „Základní koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově ...“ (Dopravní projektování,
spol.s.r.o., středisko Olomouc)
− Strategický rozvojový plán obce Štěpánov (ENVI Agentura Ing. Vladimír Trunda, 2007)
− Návrh zástavby Štěpánov - Horní (poskytla obec)
− Územní studie lokality "Pravoslavná" v obci Štěpánov (Atelier Archplan Ostrava, s.r.o., 2009)
− Dokumentace Obnova zeleně ve vybraných částech obce Štěpánov (poskytla obec)
− Studie Zvýšení bezpečnosti křižovatky Štěpánov-Pňovice-Chomoutov (poskytla obec)
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− Požadavky obce, občanů, fyzických a právnických osob (poskytla obec)
− Rekultivační záměr cílového stavu výhradního a nevýhradního ložiska štěrkopísku Štěpánov Březce (Arvita, spol. s.r.o. 2008)
− Cyklostezka Benátky - projektová dokumentace (poskytla obec)
− Vydaná a dosud nerealizovaná územní rozhodnutí (poskytla obec)
− Informace o vodovodní a kanalizační síti – Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.
− Další upřesňující podklady o technické infrastruktuře (poskytla obec)
− Letecké snímky přístupné na internetu
− Internetové stránky ČGS Geofond – mapový server
− Internetové stránky Národní geoportál INSPIRE
− Internetové stránky Českého statistického úřadu
− Příručka Limity využití území na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje
− Internetové stránky www.mapy.cz (historická mapa)
− Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje
− a další
Mapovým podkladem pro zhotovení návrhu územního plánu byla digitalizovaná katastrální
mapa, která vykazuje stav k dubnu 2013.
Územní plán je zhotoven v souladu s metodikou MINIS - doporučenou pro zpracování
územních plánu Krajským úřadem Olomouckého kraje.

b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLY A
ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ.
(II.B. Širší vztahy
Schémata na konci svazku II.)
b1) SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO
ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR (2009) – její zásady a záměry jsou promítnuty do
ZÚR Olomouckého kraje – území Štěpánova se týká trasa vodní cesty Dunaj – Odra – Labe a
vymezení rozvojové oblasti OB8 – Rozvojová oblast Olomouc.
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE vydané OOP KÚ v Olomouci
v r. 2008 vč. aktualizace vydané 04/2011 vymezují plochy, oblasti, trasy a záměry, které jsou v
návrhu ÚP Štěpánov vymezeny a respektovány:
 koridor územní rezervy pro vodní cestu Dunaj–Odra–Labe (bod A.4.1.6.46 – ZÚR výrok)
 vymezení NRBC č.14 Ramena řeky Moravy, osa nadregionálního koridoru K136 (A.4.3.71.1. /
A.4.3.71.2.2. / A.4.3.71.7.1. – ZÚR výrok)
 zásady pro ochranu a využití ložisek nerostných surovin označených jako specifická oblast ST 2
(A.3.15.1.2.1. – ZÚR výrok)
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vymezení rozvojové oblasti RO1 – Rozvojová oblast Olomouc (A.2.6.1. – ZÚR výrok)
Zásady stanovené pro jmenované záměry v ZÚR Olomouckého kraje jsou do návrhu ÚP
zapracovány takto:
Vodní cesta D-O-L
A.4.1.6.46 – koridor je stanoven v šířce 100 m na každou stranu od osy vymezené v grafické části
ZÚR a takto převzat do územního plánu Štěpánov
Nadregionální ÚSES
A.4.3.71.1. – je respektováno vymezení NRBC dle ZÚR v rámci stanovené odchylky hranic max.
100 m.
A.4.3.71.2.2. – je respektována min. šířka 40 m vymezeného biokoridoru. Zákres v ÚP respektuje
vzrostlou zeleň na hranicích Štěpánova s Chomoutovem.
A.4.3.71.7.1. – překryv prvků ochrany nerostných surovin, a plánovanou těžbou s NRBC Ramena
řeky Moravy – je řešen tak, že je sledován cílový stav – menší vodní plocha jako součást
mokřadů typických pro NRBC (viz kap. e5, ÚSES, těžba surovin).
Specifická oblast ST.2
A.3.15.1.2.1. – v ZÚR se připouští zahájení přípravy těžby menšího plošného rozsahu s
dostatečným objemem zásob – rozsah všech těžeb prováděných současně nepřekročí plochu
45 ha.
Pro specifickou oblast ST2 je zpracována územní studie (viz podklady), její závěry jsou
zapracovány do zdůvodnění vymezené plochy pro těžbu v kapitolách e5) a g) Textové části
odůvodnění ÚP a v kap. f.) Textové části ÚP, kde je v území obce Štěpánova stanoven limit pro
plochy současně probíhající těžby vč. lokalit K1 a K6 na cca 20 ha.
Rozvojová oblast RO1
A.2.6.1. – rozvojová oblast národního významu navazuje na vymezení v PÚR ČR rozvojová oblast
OB8 – a je upřesněna v ZÚR OK jako RO1 Olomouc; patří do ní i Štěpánov. Tato skutečnost se
promítá do základní koncepce územního rozvoje obce.
Do návrhu ÚP Štěpánov jsou promítnuty další zásady jmenované ve výrokové části ZÚR pro:
A.6.80. – krajinný celek Haná do kterého Štěpánov patří:
A.6.83.1. – niva řek nebude zastavována, sídla přes nivu propojována. Tato zásada byla
uplatňována již při vyhodnocování požadavků na změny v území při tvorbě návrhu ÚP (viz
tabulky kap. c).
A.8.89.3. – požadavek navrhovat v záplavových územích ochranná opatření se zaměřením
A.8.89.3.2. na zkapacitnění koryt v ZÚ, obnovu a rozšíření systému ochranných hrází – byl
promítnut do řešení ÚP – viz kap. e5 - "vodní toky a plochy, protierozní a protipovodňová
opatření" v Textové části Odůvodnění územního plánu.
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP OLOMOUC
V souhrnném hodnocení obce z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území je
Štěpánov hodnocen ve všech ukazatelích kladně s tímto odůvodněním:
Životní prostředí – kvalitní životní prostředí (CHKO, lužní lesy, CHOPAV, přírodní rezervace), 13%
lesů, silnice II/446 prochází mimo zastavěná území;
Hospodářský rozvoj – jedna z největších a nejvýznamnějších hanáckých vesnic, dobrá dostupnost
do Olomouce a Šternberka (pracovní příležitosti), v obci jsou plochy pro podnikání a výrobu;
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Soudržnost obyvatel – obec má kompletní základní občanskou vybavenost, dostatek rozvojových
ploch pro bydlení, řadu kulturních spolků a sportovních aktivit, dobrá dostupnost Olomouce.
Jako požadavky pro řešení územního plánu je uvedeno: prověřit návaznost ÚSES na hranicích obce
a vytvořit podmínky pro realizaci cyklostezek – obojí je v návrhu ÚP řešeno – viz kap. b4, e4,
e5.
Ve SWOT analýze jsou uvedeny slabé stránky, které je možno ovlivnit prostředky územního
plánování:
─ dopravní zátěž spojená s těžbou, zvýšená prašnost, hluk;
Z ploch těžby (K1, K6) je stávající dopravní napojení na silnici II/446, III/44613 a III/4468,
které umožňují průjezd obcí mimo obytná území sídel do všech hlavních směrů – Olomouc,
Litovel, Šternberk
─ část území je zranitelná oblast, lokální záplavy;
Většina území leží ve zranitelné oblasti.
Jsou vymezena záplavová území, hranice zátopy, navržena ochrana (viz kap. e5)
─ hluk ze železnice, lokální zdroje znečištění ovzduší;
Podél železnice jsou realizovány protihlukové stěny; nové zastavitelné plochy se nevymezují
(zůstaly pro 3 – 4 RD převzaté z nedávno zpracované změny ÚPNSÚ)
─ velké bloky orné půdy v zemědělské části území, větrná eroze.
V návrhu územního plánu nejsou navrhována konkrétní protierozní opatření, ale v plochách
zemědělských – NZ, je přípustné zatravňování a zalesňování pozemků. Také ÚSES založený na
orné půdě bude mít protierozní účinky
─ záporný přirozený přírůstek, snížení celkového přírůstku;
Prostředky územního plánování se dá těžko ovlivnit. Jsou však vytvořeny příznivé podmínky pro
rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikání – které napomáhají stabilizaci osídlení
─ obec není turistickým cílem, chybí možnost ubytování;
V centru obce jsou navrženy přestavbové plochy vhodné pro občanské vybavení. Ubytování,
stravování a další služby a zařízení mohou být umisťovány do ploch bydlení a smíšených
obytných, stávajících i navržených.
Jako hrozby pro řešené území jsou jmenovány:
─ koncentrace dopravních a hygienických problémů v souvislosti s těžbou; střety s limity využití
území (CHOPAV)
Problematika těžby je součástí kap. e5) v tomto svazku.
─ možné narušení vodního režimu těžbou štěrkopísku v CHOPAV
Navrhované rozšíření těžby v Březcích je zapracováno do návrhu ÚP jen v rozsahu dobývaného
prostoru Březce I. evidenční č.71182, kde byla rozhodnutím Báňského úřadu ze dne 20.12.2011
povolena hornická činnost - otvírka , příprava a dobývání výhradního ložiska. Navrhovaná
plocha těžby v ložisku Pňovice – Novoveská čtvrť je do návrhu ÚP zapracována dle podmínek
stanovených v „Územní studii využití oblastí .... ST2“ – viz kap. e5). podle ní k narušení vodního
režimu nedojde - plocha těžby K6 je mimo ochr.pásmo 300m od vodního zdroje a jímacího
území.
─ rozvojové plochy pro bydlení na půdách nejvyšší kvality, střet se zájmy ochrany ZPF.
V těsné blízkosti zastavěného území sídel v řešeném území se nacházejí půdy I. a II. tř. ochrany;
ve Štěpánově i v místech pro územní rozvoj nejvhodnější – viz kap. e3), g), h) - lze se jim proto
těžko vyhnout.
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b2) SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ jsou obecně definovány v §18 zák. č. 183/2006 Sb., odst.
(1) – (6). Z nich procesu tvorby územního plánu obce se týkají především odstavce (4) a (5);
ad (4.) – V tomto odstavci §18 se zdůrazňuje úloha územního plánování při ochraně a rozvoji
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území – včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví – při ochraně krajiny, určování podmínek pro hospodárné využívání
zastavěného území a ochranu nezastavěného území; připomíná se nutnost vymezovat zastavitelné
plochy s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Tyto hlavní cíle
územního plánování jsou promítnuty do požadavků zadání územního plánu. Splněním požadavků
zadání (viz následující kap.c) je tedy Územní plán Štěpánov v souladu s cíly územního plánování
jmenovanými v odstavci (4).
ad (5.) – V tomto odstavci §18 je vyjmenováno, které stavby, zařízení a jiná opatření lze v
nezastavěném území umisťovat, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Podmínky pro využití nezastavěného území – plochy přírodní NP – plochy smíšené nezastavěného
území NS – plochy zemědělské NZ – plochy lesní NL – jsou stanoveny za použití tohoto odstavce
(viz Textová část územního plánu, kap. f).
ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ jsou obecně definovány v §19 SZ odst. (1) a (2),
územního plánu Štěpánov se týkají v odst (1) body b), d), g), m), n) – a odst. (2.)
ad b) Požadavky na stanovení koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce
s ohledem na hodnoty a podmínky území byl součástí požadavků Zadání územního plánu, které
byly splněny (viz další kap. c)
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot je stanovena v kap. b)
1.Textové části ÚP, urbanistická koncepce v kap. c). Zdůvodnění koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot je obsahem kap. e2) Textové části Odůvodnění, zdůvodnění
urbanistické koncepce je obsahem kap. e3) Textové části Odůvodnění II.
ad g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
je v Územním plánu Štěpánov zapracována do podmínek pro využití ploch nezastavěného území. V
územním plánu jsou vyznačena záplavová území vodních toků Morava, Oskava a Huzovka. Jsou
navržena protipovodňová opatření proti záplavám z Oskavy a zátopám (r.1997) z Moravy - viz
kap.e5) v Textové části odůvodnění ÚP.
ad n) Požadavek regulace rozsahu ploch pro využívání přírodních zdrojů se týká návrhu ploch
pro těžbu štěrkopísku, v souladu s podmínkami stanovenými v "Územní studii využití oblastí s
vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6
(štěrkopísky) na území Olomouckého kraje - viz kap.e5), odstavec Těžba surovin v Textové části
odůvodnění ÚP.
ad m) Požadavek vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů.
Územní plán Štěpánov je zpracován v souladu se zvlášními právními předpisy. Jmenované
zákony jsou při řešení dílčí problematiky územního plánu uplatňovány a respektovány.
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je uplaňován ve stanovené koncepci
uspořádání krajiny, ochraně a rozvoji hodnot v území - v kap. e2), e5) Textové části Odůvodnění
ÚP.
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, se promítá do koncepce ochrany složek životního
prostředí - v kap. e2) Textové části Odůvodnění ÚP
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• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, je uplatněn ve vyhodnocení záboru půdy a vyhodnocení
účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch - v kap. h) Textové
části Odůvodnění ÚP
• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se promítá do koncepce ochrany a rozvoje
hodnot v území - v kap. e2) Textové části Odůvodnění ÚP
• zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích, je uplatňován především v důsledné ochraně pozemků
plnících funkci lesa - v kap. g) Textové části Odůvodnění ÚP
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je uplatňován při návrzích změn v koncepci
dopravy - v kap. e4) Textové části Odůvodnění ÚP
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se uplatňuje ve stanovené koncepci
ochrany složek životního prostředí a promítá se do stanovení podmínek pro využití ploch
především obytného území. - kap. e2), e7) Textové části Odůvodnění ÚP, kap.f) Textové části ÚP.
• zákon č.254/2001 Sb., o vodách, se uplatňuje v částech územního plánu, které se týkají
vodních toků, vymezení záplavových a zátopových území, ochrana před záplavami a zátopami kap. e5), e11) v Textové části Odůvodnění ÚP.
• zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, je uplatněn v návrzích na rozšíření
povrchové těžby štěrkopísku - kap.e5) Textové části Odůvodnění ÚP.
odst (2) Vyhodnocení vlivů územního plánu Štěpánov vč. vyhodnocení vlivů na životní prostředí
nebylo zpracováno.
b3) SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PŘEDPISŮ
Územní plán Štěpánov je zpracován v souladu s požadovaným obsahem územního plánu dle §53
odst. 5 stavebního zákona a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.:
I. Obsah územního plánu
1. Textová část územního plánu obsahuje kap. uvedené v příloze č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., části I.
odst. (1) – bodech a) až j) a v odst. (2) – body a), b), c)
2. Grafická část územního plánu je zpracována v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
část I odst. (3) – bod a), b), c).
II. Obsah odůvodnění územního plánu
1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje kap. uvedené v příloze č. 7 k vyhl.
č. 500/2006 Sb., části II odst. 1 – body a) – d) s použitím §53, odst. (5) bodu a), b), e), f).
2. Grafická část odůvodnění je zpracována v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
část II odst (2) body a) b) c).
Pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití byla použita ustanovení vyhl.č.501/2006 Sb.
§4 až §18. Plochy s jiným způsobem využití jsou zdůvodněny v kap. e6) v 1.Textové části
odůvodnění ÚP.
b4) KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Obec Štěpánov je tvořena čtyřmi katastrálními územími – k.ú. Štěpánov u Olomouce, k.ú.
Březce, k.ú. Moravská Huzová a k.ú. Stádlo.
Sousedí s obcemi: Žerotín (sever), Liboš (sever), Hnojice (sever), Lužice (severovýchod),
Štarnov (východ), Olomouc – k.ú. Chomoutov (jih), Horka nad Moravou (jihozápad), Střeň
(západ), Pňovice (severozápad).
Pro sídelní strukturu celého SPRÁVNÍHO OBVODU ORP OLOMOUC do kterého Štěpánov
patří je charakteristické dominantní postavení města Olomouce, přirozeného i historického centra
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kraje, ale i střední Moravy. Velikost a význam města do značné míry ovlivňuje vysokou průměrnou
hustotu osídlení, nadprůměrnou velikost území SO ORP i vysoký počet spádových obcí.
Tab. Vybrané ukazatele sídelní struktury SO ORP Olomouc a širší srovnání
SO ORP
Prostějov
Přerov
Olomouc
Olomoucký kraj
ČR

Počet
částí / výměra km2/
katast částí
obec
km2
obec
obcí
rů
obce
76
105
113
1,5
592
7,8
59
80
80
1,4
401
6,8
45
102
107
2,4
859
19,1
průměr SO ORP
30,7 58,8 59,0
2,1
405,1 14,3
30,5 63,0 73,0
2,8
382,3 15,4

Obyvatel
98 440
83 004
161 754
49126,0
45189,2

Obyvatel na
část
obec
km2
obce
1 295
871
166
1 407 1 038 207
3 595 1 512 188
1 601
1 681

833
697

121
133

Zdroj: Malý lexikon obcí 2012, ČSÚ, data pro rok 2011, vlastní výpočty
V rámci SO ORP Olomouc se na stabilitě osídlení negativně projevuje celá řada nepříznivých
sociodemografických faktorů – navazující na značnou míru nezaměstnanosti, nízkou úroveň mezd v
regionu. Vesnické osídlení je z hlediska soudržnosti obyvatel stabilnější, působí však na ně zejména
procesy spojené se stárnutím populace obyvatel obcí, nové suburbanizační projevy.
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, částečně obslužná, výrobní. Obec
Štěpánov je rozvíjející se součástí sídelní struktury regionu, tvořící přirozený spádový obvod města
Olomouce zejména vlivem pohybu za prací a vzděláním. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou
sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti.
Administrativní územní obce je klasifikováno jako součást rozvojové oblasti OB8 Rozvojová
oblast Olomouc (dle PÚR ČR) upřesněné v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jako
rozvojová oblast národního významu RO1. Je to území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského
města Olomouce. Rozvojová oblast se územně váže na silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických
činností, z nichž převážná část má republikový význam. Podporujícím faktorem rozvoje je průtah III.
tranzitního železničního koridoru a stávající rychlostní spojení s Brnem (R46, D1) a Ostravou (R35,
D47), jakož i perspektivní rychlostní silniční propojení s Prahou (R35, D11).
Pro Štěpánov jsou nejvýznamnější silnice, které procházejí mimo řešené území a zprostředkovávají
napojení obce na dálniční síť: Silnice I/35 (st. hranice Polsko/ČR – Liberec – Hradec Králové –
Olomouc – Lipník n.Bečvou – Valašské Meziříčí – st. hranice ČR/Slovensko) – postupně
přebudovávaná na rychlostní tah R35. Nejbližší mimoúrovňové napojení je v Křelově, Unčovicích a
Litovli. Silnice I/46 (Vyškov – Olomouc – Šternberk – Opava – st. hranice ČR/Polsko) s nejbližším
napojením ve Šternberku a Olomouci.
Trasy dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu jsou v návrhu ÚP
respektovány – v řešeném území je to především územní rezerva pro vodní cestu Dunaj – Odra –
Labe a vodovodní řady přivádějící pitnou vodu ze zdrojů Štěpánov – Moravská Huzová do
Šternberku a do Olomouce. Koordinace ostatní dopravní a technické infrastruktury se sousedními
obcemi je zajišťována v ÚAP – viz kap. b1. Kromě navrhovaných cyklotras a cyklostezek (viz dále)
jsou navrženy dvě účelové komunikace, které přecházejí z k.ú. Štěpánov u Olomouce a z k.ú.
Moravská Huzová do Liboše (podrobněji viz kap. e4. Doprava). V ÚP Štěpánov nejsou navrhovány
žádné další trasy dopravní a tech. infrastruktury, které by byly propojeny se sousedními obcemi.
Stávající i navrhované cyklotrasy (viz podrobněji výkres I.B.1. a kap. e4) byly upřesňovány s
obcí, včetně vazeb na okolí: stávající značená trasa 6107 přechází do sousední Střeně po místní
komunikaci, do Hnojice po silnici III/4476, do Liboše po III/44615 a III/44613. Trasa 6104 přechází
do Štarnova po III/44615. Navrženy jsou dva úseky cyklostezek – N1 přechází do Pňovic, N6
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přechází do Střeně a dvě cyklotrasy, které přecházejí do Chomoutova jako N2 po místní komunikaci
a N3 po účelové komunikaci.
Také vymezení nadregionálního ÚSES je respektováno a v souladu se ZÚR – NRBC č.14, K136
(viz kap. e5 podrobněji). Ve výkrese širších vztahů jsou vyznačeny návaznosti vymezeného ÚSES
na lokální úrovni. Trasy a tahy lokálních biokoridorů navazují na lokální ÚSES v územních plánech
okolních obcí: LBK podél toku Sitky je propojen ve směru na Chomoutov (jih) i Lužici (sever);
LBK podél toku Říčí je propojen ve směru na Hnojice a Liboš (sever); LBK vedený podél toku
Oskavy je propojen ve směru na Liboš a Žerotín (sever), v řešeném území se propojuje s LBK
Sitky. Lokální biokoridor, který v katastr. území Stádla odbočuje z LBK Sitky k funkčnímu
lokálnímu biocentru „v polích“ směruje pak jižně do k.ú. Štarnov.

c) SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, SPLNĚNÍ POKYNŮ K ÚPRAVÁM
VYPLÝVAJÍCÍM Z PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚP
SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zadání územního plánu Štěpánov bylo v návrhu ÚP určeném k projednání splněno takto:
ad a) – vazba na Politiku územního rozvoje ČR a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje –
viz kap. b)
− „Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané)
těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje“ – byla použita
při vymezení plochy pro těžbu – K6 – v nevýhradním ložisku Pňovice - Novoveská Čtvrť – viz
kap. e5 – Těžba surovin a kap. g),
− „Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“ – má vazby spíše na ZÚR OK.
Konkrétní požadavky na řešení ÚP obce neobsahuje;
− „Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje“ a „Program ke zlepšení kvality
ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje“ – viz kap. e2 – Koncepce ochrany složek životního
prostředí.
− návaznosti ÚSES viz kap. e5.
ad b) – limity a omezení ve využití území byly aktualizovány dle ÚAP – ORP Olomouc r. 2012 –
viz kap. e5
ad c) – byly aktualizovány sociodemografické údaje o řešeném území a z toho vyplývající potřeba
bytů.
− další splněno;
ad d) – ve spolupráci s obcí byly prověřeny dosud nerealizované záměry platného ÚPNSÚ, podle
možnosti a vhodnosti zapracovány:
(1) úprava části silnice III/4473 vč. mostu přes Oskavu – bude provedena spolu s hrází ve
stávající stopě; směrové oblouky na III/4476 v Moravské Huzové ponechány – v zastavěném
území zpomalují dopravu; na silnici II/446 je navržena úprava křižovatky s III/44613; – dále
je silnice II/446 územně stabilizovaná (viz kap. e4 Doprava)
(2) viz kap. e3 Urbanistická koncepce
(3) plochy mezi Štěpánovem a Březci = k zastavění nevhodné – propojování sídel.
(4) rozsah a lokalizace ploch pro výrobu dle ÚPNSÚ nebyl převzat - viz kap. e3, h)
(5) nebyla převzata do ÚP
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(6) nebylo zapracováno
(7) zapracováno - soubor změn č. 4 ÚPNSÚ vydáno 05/2012; v ploše už se staví, vydaná ÚR.
(8) nepřevzato; koupání bude umožněno v rekultivovaném prostoru po těžbě v Březcích – K5.
(9) výrobní „zóna“ za tratí je součástí návrhu ÚP jako vhodná a perspektivní;
(10) čerpací stanice pohonných hmot je navržena ve vhodnější poloze v blízkosti ČOV
(11) ponecháno, viz dopravní zátěž kap. e2... „Hluk“.
(12) viz prostor „Pravoslavná“ – kap. e3.
(13) nepřevzato do ÚP
(14) zapracováno dle zpracované studie.
− Prověření, případné zapracování požadavků a záměrů občanů, fyzických a právnických osob viz
tabulky zařazené na konci této kapitoly.
− další záměry zjištěné v doplňujících PR+R:
(1) „stříbrná laguna“ – převzato – viz K5
(2) Pravoslavná – viz kap. e3, e9.
(3) viz přestavbová plocha P13 v centru
(4) cyklotrasy a cyklostezky - zapracováno dle požadavků obce
(5) lze v plochách SV, SV1, BV, BV1
(6) součást přestavbové plochy P11 v centru
(7) lze v BV, BV1, SV, SV1
(8) celá požadovaná plocha nevhodná - záměr převyšuje měřítko sídla Stádlo.
− park navržen není; bude prověřeno v rámci územní rezervy R1 – Pravoslavná – viz e3 – Systém
sídelní zeleně.
− do ÚP je zapracován vydaný soubor změn č. 4 a zm. č 3A v podobě jak byla projednána (a
neschválena Zastupitelstvem obce Štěpánov).
− Konkrétní zalesnění není navrhováno – viz kap. e5.
Ostatní splněno.
ad e)
Požadavky splněny – viz kap. e4).
ad f)
− Urbanisticky hodnotná území – promítnuto do podmínek prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu ploch SC, SV1, BV1, PV1
Další splněno – viz příslušné kapitoly Odůvodnění ÚP.
ad g) Splněno – VPS vymezeny
ad h)
− záměr na rozšíření plochy pro povrchovou těžbu v Březcích byl do návrhu územního plánu
určeného k projednání zapracován s použitím návrhu změny 3A ÚPNSÚ Štěpánov, která nebyla
vydána (později upraveno - zmenšeno, viz dále).
− byla prověřena možnost vymezení plochy pro povrchovou těžbu štěrkopísku uvnitř
nevýhradního ložiska 3045800 Pňovice – Novoveská čtvrť II. V návrhu územního plánu je pro
tyto účely vymezena plocha změny v území K6 (podrobněji k plochám pro povrchovou těžbu
viz splnění zadání bod b, odůvodnění ÚP kap. e5, g)
− plocha vhodná pro rozvoj výroby jižně od železnice je v části ohrožené záplavou z Moravy
vymezena jako územní rezerva
− v části plochy zátopy z r. 1997 ve Štěpánově jsou vymezeny zastavitelné plochy lokality
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Pravoslavná – je podmíněno protipovodňovou ochranou – příčnou hrází. (viz textová část ÚP,
kap. c2)
− těžba z dobývacího prostoru v ploše K1 a z plochy pro těžbu K6 může probíhat současně – viz
odůvodnění kap. c5 a textová část kap. f – plocha NT)
− „plochy občanské vybavenosti“ v blízkosti stávajícího či navrhovaného bydlení – viz textová
část ÚP kap. f bod 4. (týká se i dalších požadavků bodu h zadání)
− „obytný satelit“ Stádlo není navrhován. Jinak viz předchozí odrážka
− směrem k železničnímu koridoru není obytné území rozšiřováno,, zastavitelné plochy Z14 – Z16
jsou převzaty z nedávno vydaných změn ÚPNSÚ, kde byla problematika řešena
− odborný odhad intenzity dopravy v blízkosti lokalit Z16, Z34 a Z19 v Benátkách a hlukových
pásem viz odůvodnění kap. e2 = ochrana složek ŽP.
− v plochách výroby a skladování – lehký průmysl – je bydlení nepřípustné
− záplavová území jsou respektována nebo jsou navržena protipovodňová opatření
− protierozní opatření jsou přípustná v rámci všech ploch nezastavěného území – viz kap. f)
textové části
− do územního plánu (Koordinační výkres, kap. e11 odůvodnění) jsou zapracovány limity
sledované MO ČR – převzaté z ÚAP.
Ostatní, zde nejmenované body byly splněny.
ad i)
Problémy a střety byly řešeny takto:
(1) – část plochy uvnitř záplavového území přesunuta do územní rezervy
(2) – plocha K1 pro rozšíření těžby nebude těžena najednou, ale po menších částech, postupně
(3) – navržena příčná hráz – převzato z ÚPNSÚ
(4a,b) – rozšíření plochy pro povrchovou těžbu v Březcích – K1 – převzato z výsledného řešení
změny 3A ÚPNSÚ Štěpánov. Navržená plocha pro povrchovou těžbu K6 v ložisku Pňovice –
Novoveská čtvrť II – viz kap. e5 a další v odůvodnění ÚP
(5) – viz řešení dopravy svazek I a II, výkres I.B1.
(6) – nenavrhováno
(7) – plocha pro park sledována v územní rezervě R1
(8) – do návrhu zahrnuta jen část požadované plochy
(9) – zváženo, řešeno
(10) – jen část, jako územní rezerva, ve vzdálenosti cca 130m od okraje tělesa dráhy
(11-13) – požadované plochy pro fotovoltaiku nejsou zahrnuty do ÚP
(14) – řešeno částečně
(15) – viz tabulka vyhodnocení požadavků občanů
(16) – viz předchozí bod (7)
ad j)
─ převis nabídky ploch pro bydlení navržen v rozsahu cca 50% (viz kap. c2 odůvodnění)
Ostatní splněno.
ad k) – splněno.
ad l), m), n) – nebylo požadováno.
ad o) – Požadavky na uspořádání obsahu elaborátu návrhu územního plánu byly splněny.
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SPLNĚNÍ POKYNŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROJEDNÁNÍ DLE §50
K upřesnění pokynů předaných pořizovatelem zpracovateli ÚP k úpravě návrhu územního
plánu po společném jednání se konal 11.3.2014 ve Štěpánově výrobní výbor, z jehož zápisu
vyplynuly pokyny k dokončení úpravy ÚP po společném jednání (dále viz "zápis VV").
ad A.1
Vyhodnocení záborů půdy bylo upraveno a doplněno nad rámec metodického pokynu MŽP ČR, v
souladu s požadavkem Koordinovaného stanoviska KÚ OK.
ad A.2
V Zadání územního plánu (kap.d. bod 13) je požadavek "Do územního plánu zapracovat změnu
č.3A a č.4 ÚPNSÚ v podobě v jaké budou vydány". Změna č.3A ÚPNSÚ však vydána nebyla (viz
zápis VV). Proto bylo rozhodnuto, že bude rozšíření těžby v prostoru Březce do územního plánu
navrženo jen v rozsahu dobývacího prostoru Březce I, ev.č. 71182 - (viz zápis VV, podrobněji v
kap.e5 Textové části odůvodnění ÚP). Z původních cca 40ha navrhovaného rozšíření těžby v
Březcích je po úpravě ÚP po společném jednání zapracováno necelých 9ha.
ad A3
Cyklostezky v zastavitelných plochách Z46 a Z48 jsou v podmínkách pro využití plochy NL - lesní
zařazeny mezi podmíněně přípustné, podmínkou je minimalizace záborů lesních pozemků (viz
kap.f), plochy NL v Textové části ÚP).
ad B
Byly opraveny chybné údaje a označení u nemovitých kulturních památek (viz kap. e11. v Textové
části odůvodnění ÚP a v Koordinačním výkrese II.A.).
ad C
Požadavky Ministerstva obrany - Vojenské ubytování a stavební správy byly zapracovány (viz II.A.
Koordinační výkres a kap. e11 v Textové části odůvodnění ÚP).
ad D
Splněno. V textové části I.1 územního plánu je uvedeno, že vymezování pozemků staveb, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, a pozemků staveb pro trvalý nebo dlouhodobý pobyt
osob v místech, kde může být ohrožováno zdraví osob vibracemi, hlukem, prašností, zápachem aj.
je považováno vždy za podmíněně přípustné (viz úvod kap.f). V textové části II.1 Odůvodnění ÚP,
kap. e2 - koncepce ochrany složek ŽP je tato problematika podrobněni rozvedena.
ad E
Splněno. Viz také předchozí text.
ad F.1
Stanovený a těžený dobývací prostor Březce evid č.71131 je respektován, plocha je vyznačena jako
NT.
ad G1
Byl zapracován optimální rozsah zastavitelné plochy Z51 na pozemcích parc. č. 1030/3-11 pro
skladování dřeva - plochy VD-1 - drobná a řemeslná výroba - v k.ú. Moravská Huzová (sídlo
Březce) v návaznosti na stávající provozovnu sušárny dřeva - plochu VD. Záměr je součástí dat
shromažďovaných pro aktualizaci ÚAP - ORP Olomouc 2014. Byla zmenšena plocha územní
rezervy R2 a ukončena u vzdušného vedení VN.
ad G2
Pozemek par.č.1330 v k.ú. Štěpánov, na okraji plochy SC smíšené obytné venkovské centrální byl
převeden do plochy BV - bydlení a v RD venkovské; zastavitelná plocha Z6 pro BV je v blízkosti.
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ad G3
Pozemek parc.č.371/3 v k.ú. Štěpánov - zahrada v zastavěném území - byl přiřazen k zastavitelné
ploše Z5 pro BV - bydlení v RD venkovské, se kterou sousedí.
ad H1, H2
V plochách BV, BV1 zůstane zařazena většina "bytovek" - v plochách BV - bydlení v RD
venkovské jsou přípustné bytové domy nejen bydlení pro seniory. Pozemek domu staré pošty byl
převeden do ploch BH - bydlení v bytových domech. Výška zástavby ve všech sídlech obce plochách BV, BV1 - bude přípustná do 2NP + obytné podkroví. V plochách BM - bydlení hromadné
bude ponechána max. přípustná výška zástavby 4NP.
ad H3
Ochrannou - krajinnou zeleň je možno zřizovat ve všech plochách nezastavěného území - zvláště
převažující ploše NZ - zemědělské. Byla doplněna podél polní cesty - ÚK ve Stádle v lokalitě
Sahara - jako NSp - zeleň nezastavěného území přírodní.
ad H4
Požadavek na zpracování územní studie jako podmínky pro rozhodování o změnách v území byl do
ÚP zapracován i pro zastavitelnou plochu Z1 ve Štěpánově.
ad H5
Byla doplněna cyklostezka v Benátkách u mostu dle zpracovaného projektu
ad H6
Byla doplněna cyklostezka kolem plochy navrhované těžby - K6 - u Novoveské čtvrti.
ad H7
Byla prověřena možnost úpravy drobné zastavitelné plochy Z17 pro bydlení v Benátkách.
ad H8
V ploše SC - smíšené obytné venkovské centrální se podmínky pro vymezování ploch RD nebudou
měnit.
ad H9
Vymezení a účel plochy Z22 v Moravské Huzové se nebude měnit.
ad H10
Přestavbová plocha P3 pro BV - bydlení v RD venkovské umožňuje využití pro požadované funkce.
Byly provedeny další drobné opravy, úpravy, doplnění:
- v textové části 1. Územního plánu, kap.f) byly vypuštěny ze slovních spojení "veřejná dopravní a
technická infrastruktura" slovo "veřejná". Důvodem je usnadnění možnosti umisťovat v
nezastavěném území např. přípojky inženýrských sítí.
- bylo upřesněno vymezení stabilizované plochy smíšené obytné venkovské SV1 v Benátkách
- přestavbová plocha P18 na pozemku parc.č.931/3 pro OV - plochy občanského vybavení veřejné
infrastruktury byla zařazena do veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo
- byla doplněna opomenutá zastavitelná plocha pro 1RD - Z31 (0,14 ha) z ÚPNSÚ.
- přestavbová plocha P4 pro veřejné prostranství - návrh místní komunikace - byla zařazena do
veřejně prospěšných staveb.
- plocha PV1 - veřejné prostranství - náves byla doplněna o podmínky prostorového uspořádání,
které podpoří její význam.
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POŽADAVKY NA DROBNÉ ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚPÁNOV
vyplývající z projednání dle §52 a §53 stavebního zákona byly splněny takto:
ad A - dle požadavku Obvodního báňského úřadu byla z návrhu ÚP vyřazena plocha územní
rezervy R5, která vymezovala budoucí využití dobývacího prostoru Březce evid.č.71131 po jeho
vytěžení (viz textová část I.1 kap. j, odůvodnění II.1 kap. e5 odst. Rekreační i hospodářské
využívání krajiny a výkresy I.B, II.A). Protože do územního plánu nebylo zařazeno rozšíření
těžebního prostoru dle návrhu změny ÚPNSÚ - 3A, bylo z příloh k textové části II.1 zpracované
zhotovitelem
vyřazeno
schematické
znázornění
rekultivace
težebního
ložiska
Štěpánov-Březce-daleký výhled.
ad B - do návrhu ÚP Štěpánov byly podrobněji zapracovány podmínky souhlasného stanoviska
Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje pro plochy P3, P11, P14, Z10, Z11, Z12, Z14, Z15,
Z16, Z35, Z18, Z34, Z36 a P8 - viz kap. f) Textové části I.1, využití podmínečně přípustné pro
plochy SC, SV, BV a VD. Bylo doplněno také odůvodnění - textová část II.1, kap. e2) Koncepce
ochrany složek životního prostředí.
ad C - 1) V souladu s vyhodnocením námitek č.2 až 8 byl ze zastavitelné plochy Z13 v Březcích
vypuštěn návrh ploch PV - dopravního skeletu - veřejného prostranství v ploše a na to navazující
technická infrastruktura (viz výkresová část I.B, I.B1, I.B2, I.B3, II.A).
2) V souladu s vyhodnocením připomínky č.5 bylo na poz. parc.č. 1447/1 v k.ú. Štěpánov
u Olomouce opraveno stávající funkční využití pozemku z plochy VD na plochu SV - smíšená
obytná venkovská (viz výkresy I.B, II.A).
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Územní plán Štěpánov
Vyhodnocení požadavků občanů, fyzických a právnických osob (viz problémový výkres 1-29) a dalších záměrů (30, a-g).
ozn.
1

žadatel
Jan Vidlař

pozemky
1833/29

2a, 2b Vladimír Smutný 286/2, 290/4

3

Zdeněk Vychodil

4b, 4c Hana Opletalová

1813/1

katast. území

požadovaná
změna

Štěpánov u O.

RD

Březce

fotovoltaická
elektrárna

Štěpánov u O.

fotovoltaická
elektrárna

PK: 359, 162/1,
162/2

Stádlo

fotovoltaická
elektrárna

posouzení záměru

zapracování do návrhu ÚP

nevhodný záměr – mimo stávající i výhledové zastavění – „v
polích“.

NE

V záplavovém území Moravy v těsné blízkosti CHKO, EVL a
Ptačí oblasti soustavy NATURA z části v CHLÚ a výhradním
ložisku. Výrazný a dlouhodobý zásah do krajiny, krajinného
rázu.
V záplavovém území Moravy v těsné blízkosti CHKO, EVL a
Ptačí oblasti soustavy NATURA z části v CHLÚ a výhradním
ložisku. Výrazný a dlouhodobý zásah do krajiny, krajinného
rázu.
Jedna lokalita v těsné blízkosti lesíku (v této části obce je
vzácný).
Druhá lokalita „v poli“, částečně v orné půdě II. tř. ochrany. Z
části odvodněné pozemky.
Výrazný negativní zásah do krajiny.
Záměr na „obytný satelit“ nejmenšího sídla obce. Velikost
záměru je mimo měřítko sídla, Stádlo, které je a bude
vzhledem k velikosti bez vybavení a služeb.
Rozšiřování obytného území směrem k celostátně
významnému železničnímu koridoru, do území trvale
ohroženého hlukem a vibracemi.

NE

Záměr na rozšíření obytného území obce vč. Senior parku
Štěpánov do nivy Oskavy, jako nežádoucí propojování sídel
(Štěpánov - Krnov), narušující krajinný ráz.
viz požadavek 5

NE

NE

NE

ČÁSTEČNĚ
Vymezena menší zastavitelná plocha Z38, jako
obestavění dosud volné strany komunikace.
ČÁSTEČNĚ
Vymezena územní rezerva R6. Podmínkou pro
využití bude vyčerpání všech zastavitelných ploch.

4a

Jaromír Opletal

120/4, 120/29,
120/5, 121

Stádlo

RD

5

Peter Gajdoštin

275/2

Březce

RD

6

Jitka Jandová

1650/2

Štěpánov u O.

RD

9

Zdeněk Vychodil

275/1

Březce

RD

Miluše
Procházková,
Marie Frýbortová
Kamila
Lorencová,
Rafael Lorenc

836/2, 836/3,
839/3, 839/4, 102,
838/1, 843

Mor. Huzová
(Benátky)

uvnitř zastavěného území; v části plochy označené BV lze
umístit 1 RD jako dostavbu proluky

ANO, jako součást zastavěného území, plochy BV.

RD

470/1, 470/2,
532/11

RD

část leží v zastavěném území, zastavitelná plocha "zarovná"
jeho okraj

ANO - viz zastavitelná plocha Z7.

Štěpánov u O.

10

11
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ČÁSTEČNĚ
Součástí územní rezervy R6.

12

1651/103

Štěpánov u O.

RD nebo BD

86/1

Štěpánov u O.

přestavba na BD

Štěpánov u O.

RD

Svatopluk Vlk

záměr je podložen územní studií. (společně s požadavky 30 +
f). Částečně v záplavovém území Oskavy. Část plochy je
součástí platného územního plánu.
uvnitř zastavěného území, plochy BV1 - urbanisticky hodnotné

v zastavěném území

13

Petr Kráčmar,
Hana Hladilová

311/1, 311/2

14

Karel Vážanský,
Jaroslava
Vážanská

1450/1, 1450/3,
1450/2

15

Jan Hynek, Anna
Hynková, Pavla
Blahová

532/28, 532/29

Štěpánov u O.

RD

16

Kateřina
Tománková

532/17, 532/23

Štěpánov u O.

RD

--ll--

17

František
Štarnovský

532/27, 532/26
532/74

Štěpánov u O.

RD

--ll--

18

Vít Kyselý

532/9, 532/13,
532/15, 532/16

Štěpánov u O.

RD

--ll--

19

Hana Melcrová,
Milan Melcr,
Stanislav Tichý,
Marie Tichá

1813/72, 1818/3,
1818/4, 1818/5

v zastavěném území
Štěpánov u O.

RD
Další rozšírování územního rozvoje do nivy Oskavy není
vhodné, pokud není nezbytné. Pro lokality 15-18 je obtížné
zajistit obsluhu - veřejná prostranství + MK - bez "bourání
plotů".

ANO - zastavitelná plocha Z1. Malá část plochy je
v záplavovém území Oskavy. Ochrana před povodní
je součástí návrhu ÚP.
ANO - stávající plocha bydlení v RD venkovské
urban. hodnotné BV1 - se stanovenými podmínkami
pro prostorové uspořádání, možná přestavba na BD.
ANO, součást stávající plochy bydlení v RD
venkovské BV, okrajem lokality prochází návrh
LBK ÚSES - zeleň přírodního charakteru ZP
ANO
součást stávající plochy bydlení v RD venkovské
urban. hodnotné BV1. Pro tuto plochu jsou v ÚP
stanoveny podmínky prostorového uspořádání.
NE

NE

20

Jan Sedláček

495/2

21

Stavebniny STEP 1321/2, 1320,
s.r.o.
1319, 1318

NE

NE

Štěpánov u O.

zahrada

Mor. Huzová

RD

Štěpánov u O.

bydlení, OV

součást zastavěného území, změna orné půdy na zahrady je zde ANO
možná a vhodná, pro bydlení nevhodné
změna v krajině K4 na plochu zahrady ZS

dlouhý úzký pozemek zahrady podél účelové komunikace v
ČÁSTEČNĚ,
zastavěném území, v části pozemku je možné postavit RD. V
část je vyznačena jako plocha BV stav s možností
těsné blízkosti koridoru územní rezervy pro vodní cestu D-O-L. stavby RD, část ponechána jako zahrada v
zastavěném území
vydáno územní rozhodnutí na stavbu 5 rodinných domů
ANO
převzato do ÚP jako zastavitelná plocha Z6.
Součástí plochy je veřejné prostranství s místní
komunikací pro propojení lokality Pravoslavná s
centrem obce.
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22

Jaroslava
Němcová, Petr
Němec

662/3

Mor. Huzová

RD

PK 662/1 část

Mor. Huzová

zahrada

23

Pavel Josefus

dle zákresu v
problémovém
výkrese

Štěpánov u O.

těžba
štěrkopísku

24

Jan a Milena
Opluštilovi

251/2, 252/2

Březce

RD

25

Roman a Hana
Kráčmarovi

686/78 část

Štěpánov u O.

RD

26

Ladislav Kalabis

1651/98

Štěpánov u O.

RD

27

Jiří Papica

90/2, 91, 93, 96/4,
96/5, 91, 96/3

Mor. Huzová

RD

28

Jan a Milena
Opluštilovi

1816/42 část

Štěpánov u O.

RD,

29

Vladimír Holiš

679

Štěpánov u O.

RD

30

Jaroslav Bittner

1651/102

Štěpánov u O.

RD nebo BD

686/56

Štěpánov u O.

RD

a

proluka v zastavěném území, lze postavit RD

ANO - součást plochy BV

pozemek přiléhá k zastavěnému území, pro zahradu vhodné

ANO
zapracováno do ÚP jako zastavitelná plocha Z22
pro zahradu
ANO, dle upřesnění žadatele vymezena plocha
změny v krajině K6 pro povrchovou těžbu nerostů
NT

Uvnitř ložiska nevyhrazeného nerostu, na okraji
nadregionálního biocentra, výskyt kvalitní orné půdy II. tř.
ochrany, v záplavovém území Moravy. V sousedství hranice
CHKO, Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Litovelské
Pomoraví. Nutnost řešit kumulativní vlivy a dopady na
CHOPAV v souvislosti s rozšířením těžby v Březcích.
Záměr na vymezení zastavitelné plochy pro rodinné domy v
požadovaném rozsahu neakceptovatelný. Není možno zajistit
přístup veřejnou komunikací, nevhodné rozšiřování zástavby
do nivy Oskavy.
Navazuje na zastavěné území, umožňuje oboustranné využití
místní komunikace - v původně požadovaném rozsahu
nevhodné - další rozšiřování zástavby Benátek "za Oskavou"

ČÁSTEČNĚ
Do územního plánu je zahrnuto menší rozšíření
pozemků stávajících zemědělských usedlostí Z35
jako součást plochy SV1.
ČÁSTEČNĚ, vymezena zastavitelná plocha pro 1-2
RD - Z34

viz záměr 6

NE

plocha mezi hřbitovem a obytným územím - méně vhodné pro
RD

ČÁSTEČNĚ, v návaznosti na zastavěné území
vymezena zastavitelná plocha pro 1 RD - Z36

viz požadavky 9 + 5

ČÁSTEČNĚ, součást územní rezervy R6

uvnitř zastavěného území

ANO, součást stávající plochy bydlení - BV

viz záměry 12 + f

ANO, viz zastavitelná plocha Z1 + Z2

záměr na bydlení "v poli" - bez vazby na zastavění - nevhodné

NE, požadavek je součástí územní rezervy pro
výrobu R2
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b

1296/8

Štěpánov u O.

výroba a
skladování

c

370, 371/2, 371/4

Štěpánov u O.

RD

d

371/3, 371/5, 372,
373, 376/2

Štěpánov u O.

RD

e

1321/2, 1320,
1319, 1318, 1317

Štěpánov u O.

BD, RD, OV

f

95/1

Štěpánov u O.

BD

g

1297/5, 1297/8,
1296/5, 1296/6,
1296/7, 1295/5,
1295/6, 1295/7,
1295/8, 1295/9,
1295/10, 1295/11,
1295/12, 1295/16,
1287/3, 1287/4,
1297/6, 1297/7,
1297/9, 1294/3,
1294/4, 1293/3,
1293/4, 1293/5,
1292, 1295/13,
1295/14, 1295/15,
1290/1, 1290/2,
1289/3, 1289/4,
1288/8, 1288/4,
1288/5, 1288/6,
1288/7

Štěpánov u O.

oprava nesprávně zakreslené plochy výroby VD

ANO, stávající plocha drobné a řemeslné výroby
VD

dnes zahrada v zastavěném území

ANO, zastavitelná plocha pro bydlení Z5 - BV

je součástí zastavěného území, část vymezena jako stávající
plocha smíšená centrální SC

ČÁSTEČNĚ, menší díl požadovaného záměru je v
zastavitelné ploše Z5

viz záměr 21

převzato do ÚP jako zastavitelná plocha Z6

je součástí zastavěného území, plochy BV1 - řešeno územní
studií společně se záměrem 12 + 30

ANO, viz přestavbová plocha P10

dnes nevyužívaný areál živočišné výroby v těsné blízkosti
centra obce. Jen pro živočišnou výrobu nevhodné

ČÁSTEČNĚ,
navržena přestavbová plocha P9 ve východní části
areálu na SV - bydlení smíšené obytné venkovské,
větší západní části areálu na VZ1 - zemědělská
výroba - rodinné farmy

výroba
zemědělská
živočišná
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d) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Záležitosti nadmístního významu, které by měly být řešeny v ZÚR, nebyly zjištěny.

e) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
e1) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území je vymezeno na digitalizované katastrální mapě, která vykazuje stav k dubnu
2013 pro k.ú. Štěpánov, k.ú. Březce a k.ú. Moravská Huzová a k červnu 2013 pro k.ú.Stádlo.
Zastavěné území obce je vymezeno postupem dle stavebního zákona. Součástí zastavěného území
je intravilán stanovený k 1.9.1966. Z tohoto důvodu se v takto vymezeném zastavěném území
vyskytují některé nezastavěné "volné" plochy – do intravilánu se v roce 1966 často zahrnovaly i
plochy určené k rozvoji.
Zastavěné území obce tvoří šest kompaktních útvarů sídel Štěpánov, Novoveská čtvrť, Březce,
Benátky, Moravská Huzová a Stádlo a cca 18 malých lokalit.
e2) ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO
HODNOT
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY ROZVOJE
VÝVOJ POČTU OBYVATEL
Soudržnost společenství obyvatel území, jako jeden z tří hlavních předpokladů udržitelného
vývoje území, odráží především sociodemografické podmínky území. Obyvatelstvo, jeho bydlení,
zaměstnanost (podmínky pro hospodářský rozvoj území) tvoří vzájemně propojený systém osídlení,
který se v zastavěném území i volné krajině postupně vyvíjí.
V každém území existují jednotlivé přírodní a antropogenní rozvojové a omezující faktory.
Zaměstnanosti (především v měřítku regionů pohybu za prací) je přikládán obvykle největší
význam pro rozvoj sídel, přesněji migraci obyvatel za prací a dlouhodobý vývoj počtu obyvatel.
Dále většinou následují dopravní poloha, vybavenost sídla, kvalita rekreačního a obytného prostředí
a další faktory. Jejich význam - váha se může různit podle konkrétních podmínek území. Příměstská
poloha řešeného území se stává stále významnějším faktorem rozvoje jeho jednotlivých sídel.
Hlavním cílem této části územního plánu je stanovení reálné prognózy vývoje počtu obyvatel
ve střednědobém období a odvození rozsahu nové bytové výstavby včetně její redukce s ohledem na
očekávanou koupěschopnou poptávku po bydlení v obci, regionu. Z této prognózy je vycházeno i
při bilanci přiměřeného návrhu nových ploch pro bydlení, návrhu technického vybavení a
posuzování vybavenosti obce. Součástí kapitoly je informace o širších demografických a sociálně
ekonomických souvislostech a faktorech – např. vývoji věkové struktury obyvatel, druhého bydlení,
které se projevují v řešeném území a mají vliv na řešení územního plánu.

•

Na vývoj počtu obyvatel v řešeném území měly dlouhodobě vliv tyto hlavní faktory:
Poloha v intenzivně využívané zemědělské krajině, avšak v příměstské poloze (blízkost
Olomouce a Šternberka).
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•
•
•

Malá velikost sídel Březce, Moravská Huzová, Stádlo, spolutvořících obec.
Dlouhodobá kontinuita a stabilita osídlení (po II. světové válce nedošlo k zásadní obměně
obyvatel).
Vnímání ale i pozitivní vývoj kvality obytného a životního prostředí v posledních desetiletích,
zájem o bydlení v rodinných domech v okolí měst (suburbanizace Olomouce).
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci od roku 1869 je patrný z následující tabulky.

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v řešeném území
územní jednotka
Skutečnost
obec - část obce
rok
1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Štěpánov
3768 4062 0-202
4431 3302 3412 3241 3666 3312 3329
Březce
319 314 346 289 285 265 249 235 230
Mor. Huzová
757 851 882 606 686 594 571 525 540
Štěpánov
2892 2897 3203 2417 2461 2382 2846 2552 2559

Prognóza
2013
3412

2027
3500-3540

*podle údajů obce
Tab. Vývoj počtu obyvatel v řešeném území po r. 2000 (zdroj: ČSÚ, evidence podle trvalého
bydliště )
Rok

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

stav
1.1.

3 326
3 330
3 342
3 310
3 340
3 355
3 331
3 387
3 391
3 375
3 391
3 393
3 412
Průměr

Přirozená měna
=
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
narození-zemře
lí
38
34
29
29
36
29
48
31
37
23
43
46

32
36
44
30
26
33
27
35
32
39
30
26

81
74
51
81
64
43
82
65
73
91
67
74

83
60
68
50
59
63
47
57
94
43
78
75

35
33
71
65
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011
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¨Saldo
migrace

Změna
celkem

6
-2
-15
-1
10
-4
21
-4
5
-16
13
20

-2
14
-17
31
5
-20
35
8
-21
48
-11
-1

4
12
-32
30
15
-24
56
4
-16
32
2
19

2

6

8
-16

Vývoj počtu obyvatel v řešeném území byl v minulosti proměnlivý, klesal v důsledku druhé
světové války, ale i migrace obyvatel do okolních měst. Od devadesátých let minulého století došlo
ke stabilizaci, po r. 2000 nastal mírný růst, který je v posledních letech nestabilní. Podle
nejnovějších údajů (ČSÚ) bylo v na začátku r. 2013 v obci 3412 trvale bydlících obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel v řešeném území je možné z hlediska obecných demografických
podmínek považovat za příznivý. V řešeném území se tak částečně projevují obecné preference
bydlení v příměstských sídlech, lokalitách, zejména s dobrou dopravní dostupností a kvalitním
obytným prostředím.
Při hodnocení výsledků ze sčítání nelze zapomínat, že definitivní výsledky sčítání vycházejí
z nové definice obyvatel i obydlených bytů – podle deklarovaného obvyklého bydliště). Tato
definice vzešla z požadavků Eurostatu (Nařízení č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu,
domů a bytů), kterého ovlivnilo obsah výstupů sčítání i v ČR. Obvyklý počet obyvatel lépe
vystihuje skutečný počet „přítomných“ obyvatel, než evidence založené na trvalém bydlišti, které
v podmínkách ČR dlouhodobě ztrácí svou vypovídací schopnost. Příčin je celá řada, od regulace
nájemního bydlení, ochrany občanů i majitelů nemovitostí před exekucí až po nastavení sociálních
dávek či daňové důvody (stále existuje poměrně velká skupina lidí, kteří bydlí „načerno“).
Z následujících dvou tabulek jsou patrné rozdíly mezi výsledky sčítání 2011, definitivní
výsledky vykazují mírně nižší počet obyvatel (rozdíl -19 obyvatel, tedy menší než 1%). Podobně
jako u jiných menších obcí část obyvatel obvykle bydlí mimo obec, i když je v evidenci obyvatel
obce.
Tab. Věková struktura obyvatel (zdroj: ČSÚ-definitivní výsledky sčítání, vlastní výpočty, evidence
podle obvyklého bydliště )
0-14 let

Věková skupina
15-64 let

65+let

3 274

500

2 284

484

6

100,0%

15,3%

69,7%

14,8%

0,2%

Obyvatel celkem
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Nezjištěno

Z přísně metodického hlediska nejsou definitivní údaje srovnatelné v časových řadách,
problém bude i v intercenzálním období, kdy srovnatelné údaje z průběžné evidence obyvatel
nebudou dostupné (systém evidence obyvatel v ČR dlouhodobě odolává zásadní modernizaci a
zřejmě zůstane ustávajícího přístupu, i když je předmětem značné kritiky obcí, zejména s ohledem
na rozpočtové určení daní).
Tab. Vývoj věkové struktury obyvatel v řešeném území a srovnání s ČR
(zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)
Věková skupina - sčítání
Obyvatel
0 -14 let (předproduktivní)
15-64 let (produktivní)
65+ let (poproduktivní)

26.3.2011
3393
516
2387
490

0 -14 let (předproduktivní)
65+ let (poproduktivní)

15,2%
14,4%

0 -14 let (předproduktivní)
65+ let (poproduktivní)

14,5%
15,9%

1.3.2001
3329
564
2327
438
Podíl – řešené území
16,9%
13,2%
Srovnání – podíl ČR
16,2%
13,8%

3.3.1991
3312
668
2235
409
20,2%
12,3%
21,0%
12,7%

Tab. Počet obyvatel a věková struktura - srovnání s ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty)
Štěpánov
SO ORP
Olomouc
Olomoucký kraj
ČR

Muži

Ženy

0-14 let

15-64 let

65+let

Počet
Podíl

Celkem
obyvatel
3 274
100,0%

1 557
47,6%

1 717
52,4%

500
15,3%

2 284
69,8%

484
14,8%

Počet

161 641

77 495

84 146

23 134

112 832

25 173

Podíl
Počet
Podíl
Počet
Podíl

100,0%
628 427
100,0%
10 436 560
100,0%

47,9%
52,1%
14,3%
69,8%
15,6%
305 526
322 901
90 398
434 573
101 647
48,6%
51,4%
14,4%
69,2%
16,2%
5 109 766 5 326 794 1 488 928 7 267 169 1 644 836
49,0%
51,0%
14,3%
69,6%
15,8%

Věková struktura obyvatel vykazuje rozdílné charakteristiky v jednotlivých částech obce,
celkově je však příznivá. Podíl dětí (věkové skupiny 0-14 let) je mírně nadprůměrný – 15,2% (r.
2011) ve srovnání s průměrem ČR. Relativně nižší zastoupení vykazuje i podíl obyvatel
v poproduktivním věku. Dlouhodobě se obec nevyhne procesu stárnutí obyvatel. Například i přes
růst počtu obyvatel poklesl absolutní počet dětí (0-14 let) z 564 v r. 2001 na 516 v r. 2011. Počet
obyvatel nad 65 let ve stejném období vzrostl ze 438 na 490.
Stárnutí obyvatel – nepříznivý vývoj věkové struktury se promítá do poklesu potřeb školských
a naopak růstu poptávky po sociálně zdravotních zařízení (zejména do oblasti komunitního
plánování). Zde je však nutno připomenout, že rozsah poptávky zejména po sociálních službách
závisí na nastavení sociálního systému a stavu sociální soudržnosti obyvatel území. Ta je tradičně
v tomto regionu poměrně vysoká.
Vzhledem k dosavadnímu vývoji počtu obyvatel v posledních letech a obecným tendencím
v rozvoji osídlení je předpokládán další mírný růst počtu obyvatel na 3500 obyvatel v příštích cca
15 letech. Pro vývoj počtu obyvatel bude mít rozhodující vliv možnost zaměstnanosti v regionu a
nabídky disponibilních, připravených stavebních pozemků pro bydlení.
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HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY ROZVOJE VČ. MOŽNOSTI ROZVOJE REKREACE
A CESTOVNÍHO RUCHU
Podle definitivních výsledků sčítání z roku 2011 bylo ve Štěpánově 1644 ekonomicky
aktivních obyvatel. Problémem definitivních výsledků je kromě omezené časové srovnatelnosti i
skutečnost, že poměrně velkou skupinu tvoří osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou.
Tab. Ekonomická aktivita obyvatel (zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky sčítání 2011)
Celkem
1 644
1 458
1 200
38

muži
880
779
620
26

ženy
764
679
580
12

149

104

45

pracující důchodci

63

26

37

ženy na mateřské
dovolené

33

-

33

186
1 527
736
487
103

101
620
272
236
57

85
907
464
251
46

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom:
ze
zaměstnaných

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní
účet

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Porovnání vývoje ekonomické aktivity a nezaměstnanosti v čase umožňují předběžné výsledky
sčítání, viz. následující tabulka.
Tab. Ekonomická aktivita obyvatel a nezaměstnanost - srovnání s krajem a ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní výpočty)

Počet
Podíl

3 274
100,0%

Ekonomicky
aktivní
celkem
1 644
50,2%

Počet

161 641

81 976

73 946

8 030

Podíl
Počet
Podíl
Počet
Podíl

100,0%
628 427
100,0%
10 436 560
100,0%

50,7%
303 992
48,4%
5 080 573
48,7%

45,7%
268 013
42,6%
4 580 714
43,9%

9,8%
35 979
11,8%
499 859
9,8%

Celkem
obyvatel
Štěpánov
SO ORP
Olomouc
Olomoucký kraj
ČR

Ekonomicky
aktivní zaměstnaní
1 458
44,5%

Nezaměstnanost
186
11,3%

Tab. Vývoj ekonomické aktivity (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)
Skupina obyvatel - sčítání
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Ekonomicky aktivní
1734
1720
1743
Nezaměstnaní
209
202
33
míra nezaměstnanosti
12,1%
11,7%
1,9%
míra nezaměstnanosti

Srovnání – míra nezaměstnanosti – průměr ČR
9,8%
9,3%
2,3%
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Tab. Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2010, zdroj: ČSÚ)
Počet podnikatelských subjektů celkem
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů
Průmysl - počet podnikatelských subjektů
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství počet podnikatelských subjektů
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů
Školství a zdravotnictví - počet subjektů
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů
Státní organizace - počet subjektů
Akciové společnosti - počet subjektů
Obchodní společnosti - počet subjektů
Družstevní organizace - počet subjektů
Peněžní organizace - počet subjektů
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů
Svobodná povolání - počet subjektů
Ostatní právní formy - počet subjektů
Počet subjektů bez zaměstnanců
Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci – mikropodniky
Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky
Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky
Počet subjektů s 250 a více zaměstnanci – velké

642
26
82
110
20
194
116
4
14
76
3
2
27
9
0
531
0
14
51
223
50
10
3
0

Značná míra nezaměstnanosti v obci (na začátku roku 2011 – byla míra nezaměstnanosti
12,1%, 209 nezaměstnaných), ale i nízká úroveň mezd v regionu (Olomouckém kraji), jsou
omezujícím faktorem dlouhodobého rozvoje řešeného území. Okres Olomouc patří z hlediska
dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k relativně méně postiženým okresům (z hlediska poměrů na
Moravě a v Olomouckém kraji), mírně nadprůměrně při srovnání celé České republiky, výrazně
horší je však situace na nedalekém Šternbersku.
Od ledna 2013 se přechází v ČR na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti s názvem
podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15
– 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru
registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k
ekonomicky aktivním osobám (jejichž aktuální počet byl znám pouze v době sčítání). Nový
ukazatel je z metodického hlediska vhodnější, s původním ukazatelem je však nesrovnatelný. Pro
sledování vývoje nového ukazatele je v současnosti k dispozici časová řada do úrovně okresů a to
od roku 2005. Z této tabulky je patrné, že míra nezaměstnanosti okresu Olomouc v posledních
letech rostla, okres Olomouc je okresem s druhou nejnižší nezaměstnaností v Olomouckém kraji (za
okresem Prostějov). Celkově však patří k okresům s nadprůměrnou nezaměstnaností v ČR (r. 2012
– 50. místo ze 78 srovnatelných územních jednotek).
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Tab. Podíl nezaměstnaných osob (zdroj: MPSV ČR, vlastní výpočty)
Nová metodika - podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve
stejném věku (v %)
Okres-rok
Praha-východ
Prostějov
Olomouc
Přerov
Šumperk
Karviná
Jeseník
Ústí nad Labem
Bruntál
Most
Celkem ČR

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,3
6,3
6,9
8,6
8,4
13,1
11,3
9,7
11,0
16,5
6,6

1,6
5,0
6,1
8,1
7,5
12,5
10,2
9,6
10,1
15,7
6,1

1,5
3,5
4,6
6,7
5,9
10,7
8,4
8,5
8,2
12,8
5,0

1,3
2,8
3,8
5,3
5,0
8,6
6,9
7,0
6,9
9,4
4,1

2,2
5,3
7,0
7,6
8,9
10,0
8,7
8,6
10,0
11,0
6,1

3,0
7,2
7,8
8,9
9,3
10,5
10,5
10,0
11,1
11,5
7,0

2,9
7,2
7,4
8,7
8,5
10,2
10,5
10,5
11,4
11,4
6,7

2,9
7,1
7,4
8,8
8,8
10,3
10,3
11,0
11,9
12,0
6,8

*Pořadí
r. 2012
1
43
50
64
65
74
75
76
77
78

*Pořadí hodnoceno ze 78 územních jednotek (okresů), nejlepší – 1, nejhorší - 78
Tab. Relativní podíl nezaměstnaných osob, průměr ČR=100%
(zdroj: MPSV ČR, vlastní výpočty)

Okres-rok
Praha-východ
Prostějov
Olomouc
Přerov
Šumperk
Karviná
Jeseník
Ústí nad Labem
Bruntál
Most
Celkem ČR
Variační
koeficient

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

34%
95%
104%
130%
128%
199%
172%
147%
167%
250%
100%

27%
82%
99%
132%
123%
204%
167%
157%
166%
258%
100%

30%
71%
91%
133%
119%
214%
167%
169%
164%
255%
100%

33%
68%
93%
130%
121%
210%
169%
171%
168%
229%
100%

37%
87%
115%
125%
145%
163%
143%
141%
164%
180%
100%

43%
103%
111%
128%
133%
149%
149%
142%
158%
165%
100%

44%
107%
110%
130%
127%
152%
157%
156%
170%
170%
100%

42%
104%
108%
129%
129%
152%
152%
162%
175%
177%
100%

0,39

0,41

0,42

0,39

0,29

0,26

0,27

0,28

Průměr
r.
2005-201
2
34%
90%
104%
130%
128%
181%
160%
156%
167%
211%
100%

Pokud srovnáme, že v roce 2001 (sčítání) vyjíždělo za prací z 1720 ekonomicky aktivních 892
osob mimo obec (52% ekonomicky aktivních), pak v roce 2011(sčítání) byla deklarovaná
srovnatelná vyjížďka absolutně nižší - 560 osob, a dokonce i relativně nižší (34% z 1644
ekonomicky aktivních). Na první pohled to dokumentuje klesající závislost obce na pracovních
místech v okolí, v úvahu je však potřeba vzít i klesající spolehlivost těchto údajů. I přes tuto mírnou
korekci je však vývoj zřejmě příznivý, závislost na pracovních místech (zejména v Olomouci)
klesá. To vytváří příznivé hospodářské podmínky území pro růst počtu obyvatel i v budoucnosti.
Počet pracovních míst v řešeném území je odhadován asi na cca 500, především ve službách,
drobném podnikání a zemědělské výrobě.
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Tab. Pohyb za prací a do škol v řešeném území
(zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky sčítání 2011)
Celkem
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v
do jiného okresu kraje
tom
v tom
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v
tom mimo obec

849
620
60
508
20
29
3
229
71
158

Řešení hospodářských problémů je v rámci systému územního plánování limitované. Návrh
územního plánu prověřuje možnosti zlepšení situace v rámci řešeného území posílením nabídky
ploch pro podnikání, rozšíření technické infrastruktury, ale i stabilizací a optimalizací funkčního
využití ploch. Přitom však nelze zapomenout ani na hledání dalších možností intenzifikace využití
ploch pro podnikání, včetně přihlédnutí k širším podmínkám regionu – vzniku podnikatelských zón
v regionu, které nabídku ploch pro podnikání a pracovních příležitostí dále posílí. Rozvoj podnikání
v obci je nutno skloubit především s hlavní funkcí obce v systému osídlení – funkci bydlení.
Štěpánov je velká tradiční zemědělská obec s významnou sídelní a hospodářskou funkcí i
obslužnou funkcí. Niva Moravy má vysokou přírodní a krajinářskou hodnotu (CHKO, PR, NPR).
Rekreační využívání v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví je zaměřeno na extenzivní
formy rekreace – cykloturistika, vodní turistika, rybolov. V řešeném území nejsou významná zařízení
rekreace a CR, v rámci územního plánu ani nejsou navrhována.
V územním plánu jsou navrženy změny, které vytvářejí územní předpoklady pro hospodářský
rozvoj a podporu rekreace a CR:
− je vymezeno centrum obce – jeho stabilizovaná i rozvojová část – určené především pro
občanské vybavení a služby pro obyvatele celého řešeného území (i turisty)
− jsou územně stabilizovány plochy výroby a skladování specifického využití (VX), plochy
zemědělské výroby (VZ), drobné a řemeslné výroby (VD), které jsou z hlediska organizace území
vhodně situovány
− jsou vymezeny zastavitelné plochy pro výrobu a skladování (VL) a pro drobnou a řemeslnou
výrobu VD - 1.
− podmínky pro využití území jsou stanoveny tak, že především v plochách bydlení smíšeného
obytného venkovského (SV, SV1) je ponechána možnost pro rozvoj drobného podnikání i služeb;
v plochách bydlení v RD venkovském (BV, BV1) je umožněn rozvoj občanského vybavení
− nevyužívaný areál zemědělské živočišné výroby v centru obce je navržen k přestavbě tak, aby
vhodné formy zemědělské výroby v části plochy mohly zůstat („rodinná farma“).
− jsou navrženy nové cyklotrasy a cyklostezky, které zlepšují přístupnost CHKO a nivy Moravy pro
rekreaci, i sídel obce navzájem, Štěpánova s okolními obcemi
− je navržena územní rezerva pro rekultivaci vytěženého prostoru v Březcích přírodě blízkým
způsobem zároveň jako vítaná možnost pro letní rekreaci u vody, která v obci stále chybí.
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− je navrženo plocha pro povrchovou těžbu štěrkopísku v nevýhradním ložisku Pňovice –
Novoveská čtvrť a rozšíření plochy pro povrchovou těžbu štěrkopísku v Březcích.
PODMÍNKY PRO ROZVOJ BYDLENÍ
Počet trvale obydlených bytů v řešeném území je pro rok 2012 odhadován na cca 1265, z toho
cca 340 v bytových domech. Podle definitivních výsledků sčítání bylo v roce 2001 v obci 1187
trvale obydlených bytů, z toho 826 bytů v rodinných domech. Značný rozsah – 140 bytů
vykazovaly trvale neobydlené byty, signalizující rezervy v intenzitě využití bytového fondu,
zejména v části Březce a Moravská Huzová. Jejich počet do roku 2011 stoupl na 183. V obci je cca
10 objektů individuální rekreace, zahradních chat. Celkový rozsah druhého bydlení (jehož hlavní
část tvoří tzv. neobydlené byty) je odhadován na cca 185 jednotek druhého bydlení.
Tab. Bytový fond ( SLDB, r. 2011, definitivní výsledky, podle obvyklého bydliště)
z toho
Byty
celkem

Byty
Byty celkem
obydlené
z toho právní důvod užívání bytu:
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
družstevní
z toho v domech s materiálem
nosných zdí:
z kamene, cihel, tvárnic
ze stěnových panelů
neobydlené
z toho důvod neobydlenosti:
změna uživatele
slouží k rekreaci
přestavba
nezpůsobilé k bydlení

Počet osob
z toho
celkem
v rodinných
domech
3 259
2 445
3 259
2 445

v rodinných
domech

v bytových
domech

1 418
1 235

1 024
883

379
342

725
157
133
52

713
1
24
-

12
156
108
52

2 091
392
302
114

2 059
5
68
-

795
204
183

658
8
141

132
196
37

2 150
483
x

1 855
22
x

8
20
29
10

6
18
25
10

2
2
4
-

x
x
x
x

x
x
x
x

Tab. Bytový fond ( SLDB, r. 2001)
byty
celkem
ČR
okres Olomouc
Štěpánov
Březce
Mor. Huzová
Štěpánov

4366293
90627
1327
92
222
1013

trvale obydlené
neobydlené byty
celkem v bytových v rodinných celkem nezpůsobilé průměrné
domech
domech
k bydlení
stáří
3827678 2160730
1632131 538615
53196
47
82168
45211
36259
8459
1306
48
1187
352
826
140
34
50
78
0
78
14
8
54
189
10
179
33
4
50
920
342
569
93
22
49

Předběžné výsledky sčítání z roku 2011 přinesly pouze údaje o obydlených bytech, kde je
hlášena minimálně 1 trvale bydlící osoba. Počet těchto trvale obydlených bytů nezahrnuje všechny
(obvykle) obydlené byty. Zpřesnění představují definitivní výsledky sčítání, které i s ohledem na
metodiku Evropské unie přechází k evidenci obvykle obydlených bytů (hlavního = prvního
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bydlení). Počet obvykle obydlených bytů 1235 je o 24 bytů vyšší než podle předběžných výsledků
(u obyvatel je tomu naopak). To se promítne zejména do poklesu faktické zalidněnosti bytů. Počet
obvykle obydlených bytů (první bydlení) a počet jednotek druhého bydlení byl pro výchozí rok
bilance územního plánu- rok 2012 odhadnut na základě nové bytové výstavby, ale i evidence iRSO
(informačního systému registru sčítacích obvodů, ČSÚ).
Tab. Bytový fond (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)
Sčítání – rozhodné datum
Obydlené byty
celkem
ve vlastním domě
v osobním
z toho právní
vlastnictví
důvod užívaní bytu
nájemní
družstevní
Zalidněnost bytů (obyvatel/byt)
První bydlení-bytů (odhad)
Zalidněnost bytů (obyvatel/byt)
Druhé bydlení

26.3.2011
1 211
733

1.3.2001
1 187
680

3.3.1991
1 122
.

231

84

.

66
56
2,80
1250
2,71
140

203
61
2,80
1190
2,80
125

.
72
2,95

V období 1991 - 2001 přibylo v obci 115 nových bytů. V posledních letech (po r. 2001) je
v řešeném území dokončováno průměrně 8 bytů ročně novou bytovou výstavbou, se značným
kolísáním v jednotlivých letech.
Tab. Nová bytová výstavba v posledních letech (zdroj: ČSÚ)
Rok
dokončené byty

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7

11

8

11

4

5

8

6

14

7

9

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během návrhového období bude ovlivňovat:
- odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,2-0,4% z výchozího počtu bytů ročně, přitom často nepůjde o fyzický odpad (demolice), ale spíš o slučování bytů, nebo převod na druhé bydlení apod.
- neustálé zmenšování průměrné velikosti domácnosti (růst podílu jednočlenných domácností
důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.). Okrajovým faktorem je i možné
snížení rozsahu soužití domácností. Růst soužití domácností, který probíhá v posledních letech,
není možno považovat (především ve vesnické zástavbě) za jednoznačně negativní proces. Dochází tím jak k efektivnějšímu využívání obytných kapacit, tak i k posilování sociální
soudržnosti obyvatel (zejména na úrovni vlastních rodin)
- změna počtu obyvatel, tj. očekávaný růst počtu obyvatel vyvolá potřebu cca 30-40 bytů
Na základě odborného odhadu se předpokládá realizace cca 7-10 nových bytů ročně, celkem
cca 140 bytů – RD v příštích cca 15 letech. Z toho asi 1/6 (20 RD) bude realizována formou změn
staveb, zástavbou proluk. Zastavitelné plochy bude třeba vymezit pro cca 120 rodinných domů. Do
řešeného území mohou směřovat zájmy jednotlivých investorů z regionu a i zájmy realitních firem,
které se zajímají o realizaci ucelených lokalit obytné výstavby. Zda však bude nová výstavba
skutečně realizována, závisí na reálné dostupnosti pozemků (nabídnutí na trhu), jejich ceně, na
celkové ekonomické situaci apod. Z uvedeného důvodu se doporučuje vymezit zastavitelné plochy
pro novou obytnou zástavbu v rozsahu větším než je očekávaná potřeba cca o 25 – 50% dalších cca
30% formou územní rezervy.
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Tab. Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů
obec-část obce
rok
Štěpánov
Březce
Mor. Huzová
Štěpánov
obec-část obce
rok
Štěpánov
Štěpánov
Mor.Huzová
Březce

obyvatel
2012
3400
260
540
2600

2027
3500 (100%)
275 (7,8%)
555 (15,9%)
2670 (76,3%)

odhadovaná potřeba
bytů / RD ploch – ha
120
18

obydlených bytů
(první bydlení)
2012
2025
1265
1355
95
105
200
220
970
1030

úbytek bytů
do r. cca 2027
50
5
10
35

v ÚP navržené plochy pro bydlení
zastavitelné
územní rezervy
27,06 (100%)
10,82
16,07 (59%)
9,11
5,77 (21,5%)
5,22 (19,5%)
1,71

Počet bytů „druhého bydlení“ se pravděpodobně zvýší ze 185 na cca 200.
Při porovnání navrhovaných zastavitelných ploch s odhadovanou potřebou se vychází z
bilanční „měrné“ velikosti plochy připadajícího na 1 RD v zastavitelných plochách pro bydlení –
stanovené na 1.500 m². V tom jsou zahrnuty:
− veřejná prostranství s obslužnými a přístupovými komunikacemi, veřejná zeleň
− pozemky pro možné umístění občanské vybavenosti (v plochách BV, SV)
− pozemky pro drobnou výrobu, řemesla a živnosti (v plochách SV)
− konkrétní požadavky pro jednotlivé RD nebo skupiny domů s větší velikostí pozemku.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou navrženy v rozsahu 27 ha – odhadovaná potřeba je cca 18
ha. Převis nabídky ploch nad očekávanou potřebou je cca 50%. (Vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch je obsahem kap.h)
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ
(II.A. Koordinační výkres)
PŘÍRODNÍ A KRAJINÁŘSKÉ HODNOTY
 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se rozkládá na ploše 9600 ha v okresech
Šumperk a Olomouc z toho v řešeném území 445 ha. Převážná část CHKO leží v údolní nivě
řeky Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Základ CHKO tvoří nížinná řeka se záplavovým
územím, kde převládá komplex lužních lesů typů jilmových doubrav prokládaný loukami.
Celková rozloha mokřadů tvoří asi 40% z území CHKO. Lesy celkově zaujímají asi 60% území
a představují jeden z nejvýznamnějších krajinotvorných prvků s protierozní, vodohospodářskou
a protipovodňovou funkci. Les pohltí hlavní povodňovou vlnu a chrání tak i zastavěná území
níže po toku. V CHKO se vyskytuje cca 170 druhů ptáků, 60 druhů ryb, 13 druhů obojživelníků,
5 druhů plazů a velké množství vzácných bezobratlých. V obci plocha CHKO zabírá necelých
17% z celkové rozlohy řešeného území. Do ploch NP – přírodních jsou zařazeny části CHKO,
které patří do I. a II. zóny odstupňované ochrany.
 5 maloplošných zvláště chráněných území – částečně zasahuje do území Štěpánova – někdy
jen ochranným pásmem – všechny se nacházejí uvnitř CHKO:
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− Národní přírodní rezervace (NPR) Ramena řeky Moravy: nejvýznamnější z CHÚ v
CHKO, ukázka přirozeného nížinného toku řeky Moravy s jejími bočními rameny a
břehovými porosty, biotop vzácných druhů rostlin a živočichů, přírodní řeka zde vytváří tzv.
vnitrozemskou deltu.
Zasahuje do katastrálních území: Horka na Moravě, Střeň, Lhota na Moravě, Náklo, Hynkov,
Unčovice, Rozvadovice, Pňovice, Štěpánov.
− Přírodní rezervace (PR) Panenský les:
Zasahuje do části řešeného území jen ochranným pásmem PR.
− Přírodní rezervace (PR) Chomutovské jezero:
Zasahuje do části řešeného území jen ochranným pásmem PR.
− Přírodní rezervace (PR) Kenický: zachovalý zaplavovaný lužní les s tůněmi v meandru řeky
Moravy s bohatou dřevinnou a bylinnou skladbou, významné staré porosty jilmu vazu.
Zasahuje do katastrálních území: Horka na Moravě, Hynkov, Štěpánov.
− Přírodní rezervace (PR) Kurfürstovo rameno:
Zasahuje do části řešeného území jen ochranným pásmem PR.
Ptačí oblast Litovelské Pomoraví soustavy NATURA 2000 je v území obce totožná
s
CHKO. Vyznačeno jako plocha NP – přírodní.
Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví soustavy NATURA 2000 se v některých
místech liší od vymezení CHKO. Vyznačeno jako plocha přírodní – NP.
Významné krajinné prvky – vybrané. (Takto popsané v generelu ÚSES):
6 - VKP – suchá svodnice, zaústěna do meandru Moravy (Kurfürstovo rameno, linie topolů, v
lučním pásu společenstva bylin). Navazuje na CHKO, a EVL, zakresleno jako plocha NP.
7 - VKP – svodnice ústící do Kurfürstova ramena, která protéká olšinami, po stranách zbytky
zachovalých lužních pásů s výskytem hodnotného bylinného společenstva. Součást NRBC –
plocha NP přírodní.
8 - VKP Huzovka – část toku bystřinného charakteru se zachovalou břehovou dřevinnou
vegetací, významné refugium hmyzu a ptactva a dalších živočichů. Součást LBC a LBK –
ÚSES, plocha NP – přírodní.
9 - VKP Hájek u Chomoutovského jezera – převažující dřevinnou skladbou je jasan a olše,
navazuje na CHKO – součást plochy NP – přírodní.
10 - VKP Pískovna – menší vodní plocha s břehovou zelení. Vyznačeno jako plocha NSP.
Významné krajinné prvky (VKP) ostatní – „ze zákona“.
Ve Štěpánově jsou to: lesní pozemky, vodní toky a plochy, nivy toků. V koordinačním výkrese
jsou vyznačeny jako součásti ploch lesních – NL (Oskavský les je největší), a ploch smíšených
nezastavěného území NSp (přírodní), NSl (lesnická) NSv (vodohospodářská).
Památný strom – lípa ztepilá je vyznačen ve veřejném prostranství („boční návsi“) v Moravské
Huzové. Patří k limitům využití území.
Vzrostlá zeleň ve volné krajině vzrostlá zeleň a náletová zeleň lesních společenstev rostoucí
mimo lesní pozemky.
Zdroje pitné vody v Moravské Huzové s vyhlášeným ochranným pásmem I. a II. st. patří mezi
přírodní hodnoty území, zásobují pitnou vodou řešené území.
Zemědělské pozemky; zemědělské půdy tvoří cca 80% celkové rozlohy obce. Nejvíce je
zastoupena třída ochrany II, následuje třída ochrany III; I. tř. ochrany se vyskytuje západně od
zastavěného území Štěpánova a Březců, podél Sitky a jihovýchodně a severovýchodně od
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Moravské Huzové. Půda IV. tř. ochrany se vyskytuje v menších lokalitách v celém řešeném
území také v jihozápadním okraji zástavby Moravské Huzové výskyt půdy V. tř. ochrany je v
řešeném území zanedbatelný – pouze v části území k.ú. Stádlo, která byla nedávno přičleněna z
obce Lužice.
ARCHITEKTONICKO – URBANISTICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY V ÚZEMÍ.
 Nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu jsou v obci tyto:
31778/8-3168 Štěpánov – kostel. sv. Barbory – ul. Nádražní
22166/8-1951 Štěpánov – kostel sv. Vavřince – střed obce
19653/8-1952 Štěpánov – výklenková kaplička se dvěma smírčími kříži – ul. Nádražní, v
předzahrádce domu čp. 184
34983/8-2665 Štěpánov – krucifix – ul. Dolní, při čp. 145
14598/8-1950 Štěpánov – soubor 10 domů dělnické kolonie – ul. Štěpána Krejčího, Tovární,
Nádražní
46086/8-1949 Štěpánov čp. 267 – společenský dům – dělnický spolkový dům – ul. Březecká
18380/8-1950 Štěpánov – domy dělnické kolonie čp. 288-303 – ul. Hybešova
25812/8-1884 Benátky – Moravská Huzová – smírčí kříž – na okraji vsi, při silnici do Moravské
Huzové
36162/8-2667 Moravská Huzová – kamenný kříž – na hřbitově
15234/8-2666 Moravská Huzová – sousoší Nejsvětější Trojice – na návsi před kostelem sv.
Floriána
 Památky místního významu jako kulturní hodnoty území jsou historicky hodnotné stavby,
památníky, kříže, kapličky, které dotvářejí charakter místa, vytvářejí a uchovávají paměť krajiny.
V řešeném území jsou to:
Štěpánov:
- kamenný kříž před kostelem sv. Vavřince, parc. č. 382.383
- Pravoslavný kostel sv. Prokopa, parc.č. 1381, 1382
- kamenný kříž, ulice Horní v zahradě č.p. 22
- kamenný kříž v areálu hřbitova, parc. č. 386
- Boží muka, u křižovatky silnic II/446 a III/44618, parc. č. 1716
- socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Vavřince, parc. č. 382
- dřevěný kříž, u silnice II/446
- náhrobek rodiny Peřinovy a náhrobek rodiny Spurných, na hřbitově, parc. č. 386
- dům č.9. 324 (bývalá lékárna), ulice Dolní, parc. č. 1367
- pomník obětem 1. sv. války, před kostelem sv. Vavřince, parc. č. 383
- pomník obětem 2. sv. války se sochou T. G. Masaryka, v parku u pošty, parc. .č. 364/1
- pomník Rudé armády, naproti kostela a školy, parc.č. 1356
- socha sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 1483 (přibližně v těchto místech)
- fara, č.p. 15
- dům, č.p. 6
- výpravní budova železniční stanice Štěpánov
Benátky:
- kaple sv. Gotharda, na návsi, parc. č. 130
- dům č.p. 166 (bývalý mlýn) par. č. 103
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- pomník Rudé armády, parc. č. 853/15
- pomník Štefana Rektorise, u silnice na Březce
Březce:
- kaple sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 1
- kamenný kříž se sousoším kalvárie, parc. č. 85
- boží muka, parc. č. 217
- arkádové náspí u č.p. 740, parc. č. 195
- pomník Rudé armády, parc. č. 185
- dům č.p. 721
Moravská Huzová:
- kostel sv. Floriána, na návsi, parc. č. 64
- socha sv. Jana Nepomuckého, na návsi, parc. č. 921/3
- pomník obětem světových válek, na návsi, parc. č. 914/1
- boží muka, za obcí u silnice do Stádla , parc. č. 629/2
- boží muka, u silnice do Štarnova v areálu stolařství, parc. č. 124
- boží muka, za obcí u silnice do Benátek, parc. č. 200/1
- most ev. č. 44615-2 přes Sitku
- dům č.p. 107
Stádlo:
- kaple sv. Floriána, na návsi, parc. č. 394/1
- kamenný kříž, u č.p. 133, parc. č. 395/1
- dům č.p. 131 (bývalá rychta), parc. č. 1
- dům č.p. 152, 153, parc. č. 26/1, 2
- most u č.p. 157
- boží muka u silnice III/4477
- kamenný kříž u křižovatky silnic III/4477 a III/4476
Urbanisticky hodnotné části obce. Jsou to starší části obce s typickou řadovou zástavbou
zemědělských usedlostí a domů, které si zachovaly původní historickou parcelaci – ve
Štěpánově, Březcích, Benátkách, Moravské Huzové a Stádle. V územním plánu jsou označeny
jako plochy smíšené obytné venkovské – SV1, plochy bydlení v RD venkovské – BV1 a
smíšené obytné venkovské centrální – SC s návsí ve Štěpánově - PV1
Jejich výskyt v sídlech obce je schematicky zobrazen v příloze "Archeologické a urbanistické
hodnoty" na konci textové části odůvodnění ÚP. Typické uspořádání statků - zemědělských
usedlostí se dochovalo např. v Březcích (SV1). Usedlosti jsou uspořádány ve tvaru U nebo L
kolem dvora nebo dvůr úplně obestavují. Obytná část je orientována do návsi podélně, s
hřebenem sedlové střechy rovnoběžným s návsí. Jednotlivé usedlosti spolu vytvářejí sevřené
řadové zastavění a jasně vymezují prostor návsi. Změny v území ploch SV1 by tuto strukturu
měly při dostavbě proluk nebo obnově zástavby respektovat.
Podobnou strukturu má centrální část Štěpánova s návsí. Ta je více narušena pozdějšími
přestavbami, ale základní prostorové uspořádání se dochovalo.
V Moravské Huzové je urbanistická struktura zástavby zemědělských usedlostí nejzachovalejší,
včetně samostatných stodol podél záhumenní cesty - které se jinde už nevyskytují. V Moravské
Huzové také došlo (pohledem na historickou mapu je zřejmé, že později) k zastavění návsi kostel, škola, úřad (?!). Zvláštností Moravské Huzové je i "druhá náves" - okrouhlá sestava
59



usedlostí, oddělená od ostatní zástavby sídla tokem Huzovky.
Jako území potenciálních archeologických nálezů je označeno celé území obce.
Archeologické nálezy jsou zobrazeny ve schématu přiloženém k této kapitole. Jsou to lokality:
- 14-44-23/15 - Pňovice - Boudy (západně od Oskavského lesa, podél odvodňovacího příkopu,
v trati Boudy)
- 24-22-04/6 - středověké a novověké jádro obce Štěpánov (intravilán obce Štěpánov)
- 24-22-09/3 - středověké a novověké jádro obce Březce (intravilán obce Březce)
- 24-22-04/8 - středověké a novověké jádro obce Moravská Huzová (intravilán obce Moravská
Huzová)
- 24-22-04/2 - Liboš - díly u Říčí (JZ od obce Liboš při silnici před údolím potoka Říčí)
- 24-22-04/4 - Štěpánov - K háku, Štěrky (SV od vsi v trati Štěrky, K háku)
- 24-22-04/3 - Hnojice - Díly, V Truskách (U huzovské kapličky v trati "v Truskách")

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ je v územním plánu Štěpánov
stanovena takto:
 Zvláště chráněné části přírody – chráněná krajinná oblast (I. a II. zóna odstupňované ochrany),
Evropsky významná lokalita a Ptačí oblast Litovelské Pomoraví vč. přírodních rezervací jsou
součástí NP - ploch přírodních. Podmínky pro využití plochy NP jsou stanoveny tak, aby plocha
byla chráněna před nevhodnými změnami. CHKO, EVL Ptačí oblast a přírodní rezervace jsou
navíc chráněny právními předpisy a správními rozhodnutími, kterými byly vyhlášeny, zřízeny.
 Významné krajinné prvky označené jako vybrané jsou v naprosté většině zařazeny do ploch NP
– jako součásti ÚSES. Ostatní VKP s obecnou ochranou „ze zákona“ jsou součástí ploch
smíšených nezastavěného území - NS, ve kterých jsou preferovány trvale zelené plochy s
extenzivním využíváním drobných výměr zemědělských a lesních pozemků.
 Vzrostlá zeleň ve volné krajině je zahrnuta většinou do plochy NS - smíšené nezastavěného
území - stanovenými podmínkami pro využití plochy je podporováno její respektování a
rozšiřování.
 Oskavský les je vymezen jako plocha lesní – NL, jako takový chráněn před nežádoucím
zastavěním. K záboru lesních pozemků v něm dojde jen v nezbytném rozsahu pro stavbu
cyklostezky (Z48). Podobně jako pro cyklostezku navrhovanou v nivě Moravy (Z46) kde jsou
lesy součástí plochy NP - přírodní.
 Zdroje pitné vody jsou řešením územního plánu respektovány. Navrhované změny v území musí
respektovat jejich ochranná pásma.
 Zábory zemědělských půd jsou bilancovány; půdy jsou zabírány v odůvodněném rozsahu pro
očekávaný územní rozvoj, v návaznosti na zastavěné území a s respektováním již založené
koncepce územního rozvoje (viz kap. h). Pro navrhované změny v území jsou podle možnosti
využívány méně kvalitní zem. půdy – plocha těžby K6 ve Štěpánově, K1 v Březcích, plocha Z21
pro bydlení v Moravské Huzové. (viz kap. g).
 Nemovité kulturní památky a soubory jsou vyznačeny, popsány, návrhem územního plánu nejsou
dotčeny.
 Památky místního významu jsou vyznačeny v koordinačním výkrese a popsány - viz výše. Při
změnách v území prováděných na pozemcích památek nebo v jejich bezprostřední blízkosti musí
být respektována jejich jedinečnost a celkový ráz prostředí.
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Urbanisticky hodnotné části obce jsou zařazeny do plochy SV1, BV1, SC, PV1 - pro které jsou
formulovány podmínky prostorového uspořádání, umožňující tuto hodnotu zachovat.

KONCEPCE OCHRANY SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Znečištění ovzduší je často nejvýraznějším problémem z hlediska ochrany životního prostředí.
Značný vliv na kvalitu ovzduší ve Štěpánově mají velké zdroje znečištění v regionu (zejména
v Olomouci a Přerově – zejména teplárenské zdroje), částečně i místní malé zdroje znečištění.
Situaci významně zlepšila plynofikace obce. V případě špatných rozptylových podmínek, kdy jsou
překračovány nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší, dochází k regulaci
nejvýznamnějších zdrojů znečišťování v regionu. Významným zdrojem znečištění je často
i doprava, zejména automobilová. V řešeném území, vzhledem k vedení hlavních komunikací
a zátěži místních komunikací jsou negativní dopady dopravy na kvalitu ovzduší omezené, spíše
lokální.
V průběhu 90. let 20. století bylo v ČR i v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací
škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na
celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných
hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli
zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů. Na druhé straně
se stále významněji projevují negativní dopady dopravy na kvalitu ovzduší.
Příznivé obecné tendence vývoje čistoty ovzduší v Olomouckém kraji jsou však v posledních
letech ohroženy pod tlakem rozvoje dopravy, průmyslové produkce a v některých případech
i chování domácností (nepříznivé reakce domácností na vývoj a nestabilitu cen paliv).
V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává Program ke zlepšení
kvality ovzduší Olomouckého kraje (PZKO) a Integrovaný program snižování emisí Olomouckého
kraje. PZKO Olomouckého kraje je aktualizován a vyhodnocován (viz. Aktualizace programu ke
zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje, která byla zpracována v polovině roku
2006). Tento dokument navazuje na Aktualizovaný Integrovaný národní program snižování emisí
České republiky (Ministerstvo životního prostředí, Praha 2005).
Globálním cílem PZKO je zajistit na celém území zóny Olomouckého kraje kvalitu ovzduší
splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení
závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
(národní emisní stropy). Primárním cílem
je dosáhnout doporučených hodnot emisních
stropů zejména pro znečištění prachem - suspendované částice velikostní frakce PM 10, oxid siřičitý
(SO2), oxidy dusíku (NOX), těkavé organické látky (VOC) a stanovených pro Olomoucký kraj.
Na tento program by měly navazovat i místní programy snižování emisí znečišťujících látek na
úrovni měst a obcí.
Nejbližší stanice, na které se pravidelně monitorují imisní situace, se nachází v Olomouci, pro
řešené území není dostatečně reprezentativní. Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (rok
2006-2010) – o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na základě dat z roku
2005-2009 – patří část řešeného území, ve vybraných letech např. 2005, 2007 a 2008 k oblastem se
zhoršenou kvalitou ovzduší, dochází zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí
(především ukazatele PM10). Mez tolerance není v řešeném území překračována. Údaje jsou od r.
2005 nově publikované za spádové obvody stavebních úřadů, jejich interpretace je však územně
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obtížná, nejednoznačná. Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č.86/2002
Sb., o ochraně ovzduší. Podíl území na kterém jsou limitní hodnoty překračovány v jednotlivých
letech kolísá, např. v roce 2007 to bylo 16,1%. Nemalý vliv mají klimatické podmínky
v jednotlivých letech.
S ohledem na stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je žádoucí využít existujících
možností k udržení a zlepšení kvality ovzduší v řešeném území. Zejména přiměřeně posuzovat
umisťování dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území, prosazovat optimální řešení v
oblasti dopravy – zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací, zpevněných ploch, výsadba ochranné
zeleně, dopravní obsluhu významných ploch výroby a skladování vést mimo zastavěná – obytná
území apod.
Změny ve využití území jsou navrhovány tak, aby nezhoršovaly kvalitu ovzduší v obytném
území obce.
− Navržené „druhé napojení plochy VX – areálu skladů MO ČR (zastavitelné plochy Z42, Z43) –
umožní přímé dopravní napojení areálu na silnici II/446, bez nutnosti projíždět obytným územím.
− Navrhované plochy pro výrobu a skladování VL + VD (zastavitelné plochy Z26, Z27 a Z51) jsou
dobře dopravně napojeny na silniční síť – přímo (Z27), s krátkým průjezdem zastavěným územím
(Z6) nebo prostřednictvím místní komunikace mimo zastavěné území.
– Navrhované plochy pro povrchovou těžbu (K1, K6) jsou přímo napojeny na silnici II/446,
III/44613, III/4468, po kterých lze vytěženou surovinu přepravovat mimo zastavěné území ve
směru na Olomouc, Šternberk i Litovel.
– Všechny zastavitelné plochy pro bydlení, výrobu, občanské vybavení - lze napojit na středotlaký
plynovod.
– V obci se nepředpokládá umisťování velkých energetických zdrojů nebo průmyslové výroby
znečišťujících ovzduší významně.
HLUK, VIBRACE
Na silnicích II. a III. třídy lze očekávat v roce 2030 následující maximální celodenní intenzity
dopravy s hlukovými pásmy od osy komunikace pro stanovený limit 55 dB v denní době: (je to
odborný odhad odvozený z hodnot celostátního sčítání intenzit dopravy 2010 s použitím růstových
koeficientů dopravy vydaných ŘSD ČR.) V posledním sloupci jsou zastavitelné plochy určené pro
bydlení, které mohou být dotčeny hlukem ze silniční dopravy.
silnice

úsek

zatížení
voz./den

z toho
těžkých

hluk
(dB)

hlukové
pásmo

II/446

Chomoutov – Březce (III/44613)

6500

800

63,5

28 m

Březce (III/44613) – Pňovice

3100

400

60,5

18 m

Březce (II/446) – Březce

4500

550
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20 m

Březce – Štěpánov (kino)

3000

350

59,5

16 m

Štěpánov – Liboš

1500

200

57,5

10 m

III/4468

Březce – Štarnov

1200

150

55,5

8m

III/44618

Štěpánov – Novoveská čtvrť

1200

150

55,5

8m

700

100

54

-

III/44613

ostatní

plochy pro
bydlení

Z10, Z11

Z12, Z18, Z34

V textové části územního plánu – kap. f) je stanoveno, že: „za podmíněně přípustné je vždy
považováno vymezování pozemků staveb, zařízení a ploch sloužících dlouhodobému nebo trvalému
pobytu osob v místech, která mohou být zatěžována hlukem, vibracemi, prašností, zápachem nebo
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jinými negativními vlivy ohrožujícími zdraví“. Podmíněná přípustnost zde znamená, že tyto záměry
musí být vždy individuálně posuzovány vč. návrhu opatření, eliminujících negativní vlivy v etapách
územního řízení, projektové přípravy.
Zastavitelné a přestavbové plochy určené nebo přípustné pro bydlení, které mohou být
ovlivněny těmito negativními jevy jsou v podmínkách pro využití ploch (kap. f. Textové části I)
zařazeny do podmíněně přípustných. Např. P3 ve Štěpánově, Z35 v Březcích nebo bydlení majitele
nebo správce v plochách VD (týká se P8 v Moravské Huzové).
Zastavitelné plochy Z10 a Z11 v Březcích, kterých by se vyšší hluková zátěž mohla týkat ze
silnice III/44613 jsou ve vzdálenosti větší než stanovené hlukové pásmo (Z10 = 20 m + OZ, Z11 =
50 a více m). Zastavitelné plochy Z12 v Březcích, Z18 a Z34 v Benátkách, které mohou být
ovlivněny vyšší hlukovou zátěží ze silnice III/4468 leží ve vzdálenosti: Z12 = 50 m a více, Z34 =
40 m a více; pozemky staveb pro bydlení v zastavitelné ploše Z18 by měly být umístěny alespoň
10 m od okraje silnice. Zastavitelná plocha Z35 v Březcích a přestavbová plocha P3 ve štěpánově
určená pro bydlení mohou být zasaženy hlukem z výroby VD.
Zastavitelné plochy Z14, Z15 a Z16 v Březcích, do kterých zasahuje ochranné pásmo dráhy
jsou chráněny protihlukovou zdí, jejich využití pro bydlení je podmíněně přípustné stejně jako v
zastavitelné ploše Z11 v závislosti na splnění hygienických hlukových limitů z dopravy.
ZNEČIŠTĚNÍ VOD
V „Ročence jakosti vod 2009“ (Povodí Moravy) se uvádí:
Oskava v Březcích byla dle údajů z r. 1993 silně znečištěným tokem: CHSK Cr = 5. stupeň,
dusičnany = 4. stupeň, amoniakální dusík = 3. stupeň.
Ve „Vodohospodářském informačním portálu“ (internet) se uvádí pro odběrné místo na Sitce
(Huzovce) v Benátkách ve všech sledovaných ukazatelích 2. třída jakosti, jen „celkový fosfor“ =
5.třída jakosti. Díky soustavné splaškové (tlakové) kanalizaci, která dnes odvádí odpadní vody ze
Štěpánova, Benátek a Březců na čistírnu odpadních vod ve Štěpánově, se pravděpodobně zlepšila
čistota vody v Oskavě (proti údajům z r. 1993). Díky navrhovanému napojení všech sídel (Moravská
Huzová a Stádlo) a všech zastavitelných ploch na systém odvádění a čištění splaškových vod by se
čistota vody v Oskavě neměla zhoršovat, v Sitce se pravděpodobně zlepší.
RADONOVÉ RIZIKO
Z mapy radonového indexu vyplývá, že území Štěpánova s celým širším okolím se nachází v
přechodné kategorii radonového indexu geologického podloží.
OBTĚŽOVÁNÍ ZÁPACHEM A JINÉ
K obtěžování zápachem může docházet z chovu hospodářských zvířat nebo z výroby. V
podmínkách pro využití ploch pro výrobu zemědělskou VZ je umisťování pozemků staveb a
zařízení, které by obtěžovaly obytné území (i zápachem) nepřípustné. Pro živočišnou výrobu jsou
určeny dva územně stabilizované areály (Štěpánov, Moravská Huzová) kde lze zajistit dostatečnou
vzdálenost zemědělských staveb pro živočišnou výrobu od obytného území.
Navrhovaná plocha pro výrobu a skladování Z27 je od nejbližšího obytného území obce
oddělena tělesem železnice - tj. cca 50m a zelení cca 30m, zastavitelná plocha Z26 je od obytného
území vzdálená více než 100m, zastavitelná plocha Z51 v Březcích je určena pro skladování,
dosušení dřeva, nejbližší zastavitelná plocha Z35 pro bydlení je vzdálena 90 m. Také v těchto
plochách by mělo být možné zajistit ochranu obytného území před případnými negativními vlivy z
výroby a skladování.
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CIVILNÍ OCHRANA
Požadavky civilní ochrany dle § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva nejsou v územním plánu Štěpánov konkrétně řešeny. V případě výskytu
výjimečných událostí se bude postupovat v souladu s Krizovým plánem OL kraje, Havarijním
plánem OL kraje a havarijním nebo krizovým plánem obce. Požadavky na ukrytí obyvatelstva v
důsledku mimořádné události, evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, vyvezení a uskladnění
nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce, záchranné,
likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace,
vzniklých při mimořádné události, ochrana před vlivy látek skladovaných v území, nouzové
zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií jsou řešeny výše zmíněnými dokumenty, ze
terých nevyplývá nutnost zapracovat do ÚP plochy pozemků staveb sloužících civilní ochraně.
e3) ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY, SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
(I.B - Hlavní výkres - urbanistická koncepce, II.A - Koordinační výkres)
STÁVAJÍCÍ USPOŘÁDÁNÍ OBCE
Z porovnání dnešního stavu s historickou mapou (1836 - 1852 viz příloha na konci textové
části odůvodnění je dobře patrné, jak se sídla Štěpánov, Liboš a Březce k sobě přiblížily, Štěpánov s
Liboší už je stavebně srostlý. Ze záměrů obsažených v dosud platné ÚPNSÚ je zřejmé, že pokud by
k jejich realizaci došlo, Štěpánov by stavebně srostl i s Březcemi a Benátkami. Historické části sídel
si svůj typický způsob zastavění uchovaly dodnes. Také stopa dnešní silnice II/446 a původní silnice
III/44613 (ul. Nádražní) se nezměnily - samozřejmě ani železnice. Dobře patrné jsou z mapy i
široké, volné (neoplocené) návsi - ve Štěpánově, Březcích, Moravské Huzové. Kromě Huzovky (jak
je v mapě napsáno) a Moravy se však výrazně proměnily - narovnaly - vodní toky.
Stavebně se rozšiřoval především Štěpánov - celým velikým blokem zástavby kolem ulice
Nádražní přibližně zdvojnásobil svoje zastavěné území. (Velkou část v tom zabírá areál skladů
Ministerstva obrany u nádraží.) Březce se protáhly směrem ke Štěpánovu, Moravská Huzová se
zvětšila o velký zemědělský areál, Stádlo se téměř nezměnilo.
Při práci na novém územním plánu byly prověřeny zastavitelné plochy navržené v dosud
platném ÚPNSÚ. Byl opuštěn záměr na vytvoření nové velké výrobní zóny mezi Štěpánovem a
Benátkami a propojení Štěpánova a Březců obytnou zástavbou. Obojí jako funkčně i krajinářsky a
urbanisticky nevhodné: Výrobní zóna byla zbytečně rozlehlá, stavební srůstání všech tří sídel je v
rozporu se zásadami stanovenými v ZÚR Olomouckého kraje pro koncepci územního rozvoje sídel.
Územně stabilizovaná zůstává většina zastavěného území obce:
- tradiční i nová venkovská zástavba a "sídliště" bytových domů ve Štěpánově
- plochy pro tělovýchovu a sport a rekreační hřiště
- širší centrum Štěpánova, kde je soustředěna velká část občanského vybavení obce
- tři velké areály výroby a skladů – dva ve Štěpánově a jeden v Moravské Huzové
Navržená urbanistická koncepce - hlavní směry územního rozvoje a prostorového
uspořádání zástavby obce - jejich základních funkcí - bydlení, výroba, rekreace - vycházejí ze
stávajícího stavu rozvíjejí pozitivní tendence, potlačují ty problematické.
K přestavbě jsou navrhovány především plochy ve Štěpánově a Moravské Huzové:
Ve Štěpánově je kromě několika drobných přestavbových ploch pro bydlení a obč.vybavení
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navržen k přestavbě dnes téměř nevyužívaný zemědělský areál - P9. Vzhledem k těsné blízkosti
centra obce, by jeho původní využití (chov prasat) zde nebylo vhodné. Protože trvá zájem o
provozování živočišné výroby, je v části plochy - vzdálenější od obytné zástavby a centra navržena přestavba na rodinnou farmu (farmy) - tj.pozemky staveb pro zemědělskou výrobu VZ1
s byty pro rodinné bydlení.
Pro možnost rozvoje obslužných funkcí v centru obce je navržena přestavba části pozemků
zastavěného území v centru P1, P11, P14 - ve prospěch plochy smíšené obytné centrální (SC).
Počítá se s rozšířením areálu školy, změnou účelu stávající výrobní provozovny, doplnění
občanského vybavení a služeb, jejichž potřeba se v obci velikosti Štěpánova může vyskytnout.
Součástí přestavby centra je přestavba návsi - centrálního veřejného prostoru obce - P13, která by se
(ideálně) měla veřejným prostranstvím opět stát.
V Moravské Huzové je navržena přestavba části areálu živočišné výroby P8 a P12 - která je
blíže obytnému území ve prospěch výroby, drobné a řemeslné výroby (VL, VD). Pro zemědělskou
živočišnou výrobu - chov hospodářských zvířat ve velkém - v celé obci Štěpánov zůstanou části
dvou největších dříve jen zemědělských areálů, které jsou orientovány do polí, v dostatečné
vzdálenosti od obytného území ve Štěpánově a v Moravské Huzové.
Pro očekávaný rozvoj obce jsou navrženy zastavitelné plochy. Vždy navazují na zastavěné
území sídel, často jsou to dosud nerealizované záměry z ÚPNSÚ.
Ve Štěpánově je z urbanistického hlediska perspektivní plochou pro rozvoj obytného území
lokalita Pravoslavná. Bezprostředně souvisí s centrem obce a jeho vybaveností - a vzhledem k nivě
Oskavy, která je bariérou pro územní rozvoj Štěpánova severovýchodním směrem – je to vhodná
plocha pro rozvoj obce v dlouhodobém výhledu. (Další prodlužování sídla ve směru na Novoveskou
čtvrť nebo tendence ke spojování Štěpánova s Březci a Benátkami je nežádoucí - proti zájmu
zachovat prostorovou sídelní strukturu obce (viz ZÚR). Celé širší území lokality Pravoslavná může
být ohroženo zátopou. V prostoru lokality Pravoslavná jsou vymezeny zastavitelné plochy Z8, Z45
a Z9 pro bydlení (BV), Z25 pro areál tělovýchovy a sportu - hřiště (OS). Podmínkou pro realizaci
těchto záměrů je zajištění dopravní obsluhy úpravou a doplněním místní obslužné komunikace
("Záhumenní"), která propojí ul. Pravoslavnou s ulicí Nádražní. Celý prostor lokality Pravoslavná je
třeba propojit i s centrem obce - navrženy jsou dva krátké úseky místních komunikací: přestavbová
plocha P4 a komunikace, která je součástí plochy Z6.
Využití lokality Pravoslavná je podmíněno ochranou před možnou zátopou - v ÚP je navržena
ochranná hráz (podrobněji viz kap. e5 - vodní toky a plochy). Dopravní, prostorové a funkční vazby
zastavitelných a přestavbových ploch je třeba prověřit a upřesnit územními studiemi včetně ochrany
před zátopu (Z8, P9). K využití lokality tak pravděpodobně dojde v pozdějších etapách realizace
územního plánu.
Kromě několika drobných zastavitelných ploch pro jednotlivé RD nebo malé skupiny RD jsou
ve Štěpánově navrženy dvě větší lokality pro bydlení - Z1 a Z4 na "horním konci" obce. Obě
zastavitelné plochy již jsou součástí dosud platného ÚPNSÚ, Z4 je obsahem v r. 2012 vydané
změny č.4. Využití plochy Z4 je podmíněno územní studií, ve které musí být řešena především
dopravní obsluha - uspokojivé napojení plochy na síť místních komunikací a vhodné uspořádání
pozemků staveb. Zastavitelná plocha Z4 narušuje pravidlo "nezastavovat nivy toků" - přibližuje se
až k břehové hraně Oskavy.
Pro výrobu a skladování - lehký průmysl (VL) jsou navrženy zastavitelné plochy Z26 a Z27 u
železnice, z pohledu obytného území Štěpánova "za tratí". Proti záměrům vymezeným v platném
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ÚPNSÚ je toto řešení mimo jiné výhodnější pro polohu mimo obytné území a dobrou dopravní
obsluhu po stávajících komunikacích, nevede k nežádoucímu propojování sídel (Březce – Štěpánov
– Benátky) a je rozsahem přiměřenější - rozsah ploch pro výrobu a skladování navržený v územním
je asi třetinový proti rozsahu ploch pro výrobu a skladování v ÚPNSÚ)
V Březcích jsou - s výjimkou malého rozšíření zastavěného území o zastavitelnou plochu Z35
(SV) - převzaty z platného ÚPNSÚ všechny zastavitelné plochy pro bydlení (BV) - Z10, Z11, Z12
v severozápadním okraji sídla, Z13, Z14, Z15 a Z16 v jihovýchodním okraji. (viz nedávná zm.č.4
ÚPNSÚ).
Pro výrobu a skladování - drobnou a řemeslnou výrobu (VD - 1) je navržena zastavitelná
plocha Z51 (v k.ú. Moravská Huzová, ale rozšiřuje zastavěné území Březce). Je to konkrétní záměr
vlastníka stávající sušárny dřeva na rozšíření provozovny o manipulační a skladovací plochy pro
dosoušení. Zastavitelná plocha je přes vozidlovou komunikace přímo napojena na silnici III/4468
bez nutnosti průjezdu obytným územím. Vymezení manipulační a skladovací plochy přímo u
provozovny zamezí dvojímu převážení suroviny a finálního výrobku.
V ostatních sídlech obce - Moravská Huzová, Benátky a Stádlo jsou navrženy jen zastavitelné
plochy pro bydlení. Většina už je součástí ÚPNSÚ: - Z17, Z18, Z19 v Benátkách, Z20 a Z21 v
Moravské Huzové, Z23 a Z24 ve Stádle.
Zastavitelná plocha Z34 v Benátkách je do ÚP zapracována na žádost vlastníka pozemku; z
původně plošně rozsáhlého záměru byla ponechána plocha pro 2 RD jako obestavění druhé strany
místní komunikace.
Ve Stádle byla posuzovaná žádost investora o zařazení celé plochy severně od zastavěného
území, která byla nedávno převedena z k.ú. Lužice do k.ú. Stádlo. Vzhledem k velikosti záměru v
porovnání s velikostí sídla (zastavitelné plochy by v součtu byly větší než dnešní zastavěné území
Stádla) byla do územního plánu zapracována jen část požadavku: - Z38 spolu se Z37 jako
obestavění koncového úseku silnice III/4477.
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
V zastavěném území a zastavitelných plochách - je zeleň zastoupena především jako:
•
Soukromá zeleň zahrad; Je rozsahem největší, jako součást ploch obytného území SC, SV,
SV1, BV, BV1 a je obsahem plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS. Je sice přístupná jen
vlastníkům pozemků, ale výrazně příznivě ovlivňuje životní prostředí obce.
•
Zeleň veřejná, veřejně přístupná; Je samostatně vymezená jako plocha ZV - veřejné
prostranství - veřejná zeleň. Ve Štěpánově jsou dnes dvě malé plochy veřejné zeleně - v centru
obce a u kostela sv. Barbory. Ve Stádle je takto označena jedna menší plocha. Veřejná zeleň
Z28 u nádraží je navržena jako úprava veřejného prostranství před skupinou rodinných domů,
které zůstávají v nevýhodné a izolované poloze u železnice a nádraží. Větší plocha veřejné
zeleně -parku - pro každodenní rekreaci v obci chybí. Menší plochy pro dětská hřiště lze
umisťovat v zastavitelných plochách pro bydlení a plochách smíšených, k relaxaci slouží i
plochy tělovýchovy a sportu - spíše rekreační OS1. Cyklotrasami a cyklostezkami je obec
spojena s lužními lesy v CHKO i s Oskavským lesem, což lze do jisté míry považovat za
náhradu veřejné zeleně parků. V tomto směru je rekreační zázemí Štěpánova nadstandardní. V
lokalitě Pravoslavná bude třeba zvážit umístění parku v rámci územní rezervy R1.
•
Zeleň ochranná - ZO je vymezena mezi navrhovanou zastavitelnou plochou pro výrobu Z27
a plochou bydlení - zde ji tvoří plocha, která zbyla po bývalém silničním nadjezdu.
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Pás ochranné zeleně je navržen mezi obytným územím Březců a silnicí III/44613.

e4) ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVA (I.B1. - Koncepce dopravy II.A. - Koordinační výkres)
SILNIČNÍ SÍŤ
Nejdůležitější silnicí, procházející Štěpánovem, je silnice II/446 Olomouc – Štěpánov –
Uničov – Šumperk – Hanušovice – Staré Město – st. Hranice ČR/Polsko. V Zásadách územního
rozvoje Olomouckého kraje je označena jako doplňkový tah krajského významu. Zabezpečuje
hlavní dopravní vazby Štěpánova na Olomouc a Uničov, je územně stabilizovaná.
Ze silnic III.třídy je nevýznamnější silnice III/44613 Březce – Štěpánov – Liboš – Hnojice,
která tvoří hlavní osu území Štěpánova a zabezpečuje nejsilnější silniční vazby na Olomouc.
Stávající napojení na silnici II/446 tvoří dopravní závadu, která je v návrhu ÚP řešena návrhem
přestavby křižovatky na kolmé napojení silnice III/44613 na hlavní trasu. Stávající průsečná
křižovatka se silnicí III/4468 (na Benátky) je navržena k přestavbě na malou okružní, pro zvýšení
bezpečnosti provozu na hlavním příjezdu do obce. Obě křižovatky byly vyhodnoceny jako místa se
zvýšenou dopravní nehodovostí. Ostatní úseky této silnice jsou územně stabilizovány.
Ostatní silnice III. třídy zabezpečují lokální dopravní vazby na okolní obce.
•
III/4468 Březce – Benátky – Štarnov
•
III/44615 Liboš – Moravská Huzová – Štarnov
•
III/44616 Benátky – Moravská Huzová
•
III/44618 Štěpánov – Novoveská čtvrť
•
III/4473 Štěpánov – Krnov – Žerotín
•
III/4476 Moravská Huzová – Stádlo – Lužice
Směrové vedení těchto silnic je územně stabilizované – směrové oblouky v zastavěném území
vhodně omezují rychlost projíždějících vozidel. Dílčí dopravní závady na těchto silnicích (chybějící
chodníky pro pěší v zastavěném území a zálivy u autobusových zastávek) lze řešit v přilehlých
plochách dopravní infrastruktury.
MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Obslužné místní komunikace doplňují silniční síť, zabezpečují obsluhu obytného území,
průmyslových a zemědělských areálů. Tyto komunikace budou postupně rozšířeny na 5,0 – 6,0 m
s doplněním chybějících chodníků v zastavěném území.
Pro zpřístupnění rozvojových ploch jsou navrženy nové místní komunikace. Jsou to např.
komunikace k zastavitelným plochám Z4, Z21, Z9 a Z45, MK a pro obsluhu v ploše Z1.
V přestavbové ploše P4 je navržena místní komunikace, která má spolu s navrženou rekonstrukcí
komunikace v ploše Z6 zajistit dopravní spojení rozvojové lokality "Pravoslavná" s centem obce.
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem může být provoz na těchto dvou komunikacích
řešen jako jednosměrný. Pro zlepšení dopravní obsluhy lokality "Pravoslavná" je také navrženo
rozšíření veřejného prostranství a šířková rekonstrukce záhumenní komunikace od ulice
Pravoslavné k zastavitelné ploše Z45.
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Pro zkvalitnění přístupu k zastavitelné ploše Z3 a Z4, je navržena šířková rekonstrukce části
ulice U Splavu. Stávající účelové komunikace jsou navrženy k rekonstrukci na místní komunikace
pro přístup k zastavitelným plochám Z17 a Z34 u Benátek a Z11 a Z12 v Březcích.
Místní komunikace obsluhující pouze obytné území o délce do 300m mohou být převedeny do
kategorie obytných zón se smíšeným provozem motorové a pěší dopravy. Zbývající obslužné
komunikace s malým dopravním významem o délce nad 300 m budou doplněny výhybnami.
Účelové komunikace navazují na síť obslužných komunikací. Účelové komunikace včetně
významných polních a lesních cest zpřístupňují jednotlivé objekty a pozemky v řešeném území,
zajišťují dopravní prostupnost krajiny.
Je navrženo "druhé napojení" armádních skladů - přímo na silnici II/446. K tomu jsou využity
úseky stávajících účelových komunikací, podél železniční tratě a silnice II/446. Pro zlepšení
přístupu k navrhované rekreační vodní ploše v Březcích se navrhuje rekonstrukce účelových
komunikací. V lokalitě U Baťkovy pískovny je navržena úprava křižovatky účelové komunikace se
silnicí II/446 pro bezpečné vedení cyklotrasy N6 do Hynkova. Pro záměry na otevření těžby
v ložiscích štěrkopísku v Liboši jsou navrženy účelové komunikace napojující jedno z ložisek na
silnici II/446 ve Štěpánově a druhé z ložisek na silnici III/4476 v Moravské Huzové – na tuto ÚK
bylo vydáno územní rozhodnutí.
U obslužných a účelových komunikací o šířce do 4,5 m budou doplněny výhybny, u slepých
komunikací s délkou nad 80 m budou doplněna chybějící obratiště.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Obcí prochází koridorová dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 270 (Praha) – Česká
Třebová – Přerov – Bohumín. Železniční stanice Štěpánov je vybavena podchodem pro cestující,
který zajišťuje i mimoúrovňové křížení železniční tratě pro pěší a cyklisty mezi místní částí Za
Drahou a centrem obce. Spoje do Olomouce jezdí v pravidelném 60 minutovém taktu s jízdní dobou
6 - 8 min. Do Olomouce je železniční doprava nejvýhodnější (autobus 25 - 30 min., osobní
automobil 15 – 17 min.). Lze očekávat zvyšování podílu železniční osobní přepravy mezi oblastí
Štěpánova a Olomoucí. Areál skladů MO ČR u nádraží, je napojen železniční vlečkou. Železniční
trať s vlečkou jsou územně stabilizované.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Štěpánov je obsloužen třemi autobusovými linkami, směřujícími především do Olomouce (30
spojů v pracovní den), Uničova (12 spojů) a Šternberka (6 spojů). Na území Štěpánova a jeho sídel
je 10 autobusových zastávek, které pokrývají docházkovou vzdáleností 500 m většinu zastavěného
území. Chybějící zálivy a přístřešky pro cestující mohou být doplněny v přilehlých plochách
dopravní infrastruktury.
Pro zlepšení podmínek využívání hromadné dopravy je v ÚP navrženo doplnění nových
autobusových zastávek:
- Nákupní středisko – pro zlepšení obsluhy centra
- Lékárna – zkrácení docházky ke zdravotnickému středisku
- Nádraží – zastávka s obratištěm pro zlepšení vazby autobusové a železniční dopravy. Pro
sídla
a obce v okolí bez přímé vazby na železnici, je to podmínka pro těsnější integraci
železniční a
autobusové dopravy
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- Na Hutích – zastávka s obratištěm na uslepeném konci ulice Nádražní pro možnost zavedení
lokální linky minibusu.
STATICKÁ DOPRAVA
Větší parkoviště jsou především v centru obce – u Sokolovny, nákupního střediska a Obecního
úřadu, další jsou v prostoru sídliště a u některých průmyslových a zemědělských areálů. Pro
parkování je využívána i manipulační plocha u železniční stanice. Nedostatek kapacity parkování se
projevuje především v centru obce v okolí školy a hřbitova. Parkoviště je navrženo mezi kostelem
Sv. Vavřince a školou. U nádraží je navrženo rozšíření parkovacích ploch. Další plochy pro
parkování a odstavování osobních vozidel mohou vznikat v rozvojových plochách bydlení,
občanského vybavení, sportu a výroby v rozsahu požadavků dle ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací pro stupeň automobilizace 1 : 2,5.
PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Chodníky podél silnic a dopravně důležitých místních obslužných komunikací v zastavěném
území v některých úsecích chybí. Pro bezpečný pohyb pěších je navržen chodník mezi Novoveskou
Čtvrtí a zastavěným územím Štěpánova. Další chodníky mohou být doplňovány v přilehlých
plochách dopravní infrastruktury a uličních prostranstvích podle potřeby.
Územím Štěpánova prochází značená turistická cyklotrasa 6107 Lhota nad Moravou - Střeň –
Štěpánov – Moravská Huzová – Šternberk. Tato trasa je vedena po místních a účelových
komunikacích a málo frekventovaných silnicích III. třídy. Mezi Novoveskou čtvrtí a Stření je
500 m úsek cyklotrasy veden po silnici II/446 Olomouc – Uničov s intenzitou do 2500 vozidel za
den v obou směrech. Proto je navržena přeložka podél navrhovaného prostoru těžby K6 - z velké
části jako cyklostezka (viz dále). Podél silnice III/4476 mezi Moravskou Huzovou a Stádlem je
navrženo převedení na samostatnou cyklostezku.
Po silnici III/44615 vede značená cyklotrasa 6104 Moravská Huzová - Štarnov - Bohuňovice.
Mezi Březci a Benátkami je vybudována samostatná cyklostezka podél silnice III/4468. Další
samostatná cyklostezka vede z Benátek podél Oskavy do Štěpánova - obě jsou územně
stabilizované.
Pro zlepšení podmínek pro cyklisty ve Štěpánově a jeho okolí jsou navrženy nové stezky a
trasy:
- N1 do Pňovic - v Novoveské čtvrti navazuje na cyklotrasu 6107, směrem k Oskavě vede po
stávající účelové komunikaci, úsek přes Oskavský les je navržen jako cyklostezka
- N2 do Chomoutova - odbočuje z cyklotrasy 6107 v centru Štěpánova, vede po silnicích III.
třídy přes Březce a dále po účelové komunikaci podél Chomoutovského jezera
- N3 do Chomoutova - odbočka z N2 podél Chomoutovského jezera a železnice
- N6 do Hynkova - odbočuje z cyklotrasy 6107 ve Štěpánově, vede po stávající účelové
komunikaci, přechází přes silnici II/446, pod železnicí a pokračuje přes nivu Moravy. V
úseku přes lužní les je navržena jako cyklostezka, přes Moravu je navržena lávka. V Hynkově
se napojuje na stávající dálkovou trasu 51 Olomouc - Mohelnice - Hanušovice
- cyklotrasa spojující N6 a N2 - vede po silnici II/446 a po místních komunikacích, přes
nádraží, kde bude využíván stávající podchod pod železnicí
- přeložka úseku cyklotrasy 6107 vedení po silnici II/446 do cyklostezky podél navrhované
těžby - K6 u Novoveské čtvrti.
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LETECKÁ DOPRAVA
Na území Štěpánova je (u areálu skladů) travnatý heliport pro přistávání vrtulníků. Východně
od obce je vzdálenosti 5 km neveřejné vnitrostátní letiště Bohuňovice (LKBO). Jižně od Štěpánova
je ve vzdálenosti 10 km veřejné mezinárodní letiště Olomouc (LKOL). Nejbližší letiště s
pravidelnou leteckou dopravou jsou v Brně (90 km) a v Mošnově (100 km).
VODNÍ DOPRAVA
V prostoru mezi Moravskou Huzovou a Stádlem je vymezen koridor územní rezervy o celkové
šířce 200 m pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe, která je převzata ze ZÚR OK.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (I.B2. - Koncepce vodního hospodářství II.A. - koordinační výkres)
ZÁSOBOVÁNÍ PITVOU VODOU
Stávající stav:
V obci Štěpánov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě vodohospodářské
společnosti Sitka Šternberk s.r.o. Zdrojem vody je prameniště Štěpánov – Moravská Huzová, odkud
je voda odebírána jednak pro SV Olomouc (ÚV Černovír) řadem DN 500 a jednak je předávána pro
město Šternberk řadem DN 300. Tato vedení včetně prameniště jsou ve správě SmVaK,a.s.. Do
Štěpánova, Novočeské čtvrti, Březců a Benátek je voda dodávána přes obec Liboš, část lokality
Moravská Huzová je zásobena z výtlaku DN300mm do Šternberku, v lokalitě Stádlo a části Huzové
není vodovodní síť, RD jsou vodou zásobeny ze studní. Vodovodní síť je vybudována v profilech
DN 80 – 150.
Potřeba vody:
Potřeba vody pro obyvatelstvo je vypočtena podle stávajícího počtu obyvatel pro napojení
100% obydlených objektů. Specifická potřeba vody se uvažuje ve výši 125 litrů na osobu a den,
potřeba vody pro základní občanskou a technickou vybavenost obce ve výši 30 l na osobu a den.
Obec Štěpánov - 3400 obyvatel
Qprům. :
3400 x 0,155 = 527 m3/den
Qmax. :
527 x 1,4
= 737,8 m3/den
Návrh řešení :
Stávající vodovodní řady v obci Štěpánov zůstanou zachovány, budou rozšířeny do
rozvojových lokalit. Projekčně je již vyřešeno zásobení Stádla a části Huzové z vodovodní sítě
Huzové. Potřeba vody pro obyvatelstvo je vypočtena dle demografické prognózy, podle které počet
obyvatel vzroste do roku 2027 na 3500 obyvatel.
Potřeba vody se tedy zvýší na:
Qprům. :
3500 x 0,155 = 542,5 m3/den
Qmax. :
542,5 x 1,4
= 759,5 m3/den
3
Nárůst potřeby vody o 15,5 m /den bude bezproblémově pokryt ze stávajících vodovodních
rozvodů. Navrhované vodovody budou přednostně umísťovány do ploch veřejných prostranství a
podél silnic.
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ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Stávající stav:
V součastné době je na území obce Štěpánov vybudován oddílný kanalizační systém
s odvodem splaškových vod tlakovou kanalizací na ČOV a s odvodem srážkových vod do místních
vodotečí. Lokality Moravská Huzová a Stádlo jsou prozatímně odkanalizovány jednotnou
kanalizací do které jsou přepojeny přepady ze septiků a žump s odtokem do recipientů.
Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 3 500 EO. ČOV je
situována v místní části Benátky na pravém břehu řeky Oskavy. Odtok z ČOV je zaústěn do tohoto
recipientu. Splašková kanalizace a ČOV je v majetku a správě vodohospodářské společnosti Sitka
Šternberk s.r.o., dešťová kanalizace v majetku a správě obce.
Bilance množství splaškových odpadních vod:
Vstupním podkladem pro výpočet produkce splaškových vod je počet trvale žijících obyvatel a
údaje o průmyslových kapacitách. Na katastru obce se nenachází žádný větší producent
průmyslových či technologických odpadních vod. Bilance množství splaškových vod je stejná jako
potřeba vody
Štěpánov - 3400 obyvatel
Qprům. :
3400 x 0,155 = 527 m3/den
Qmax. :
527 x 1,4
= 737,8 m3/den
Návrh řešení:
Bude zachován stávající systém kanalizace s vedením splaškových vod na ČOV Štěpánov a
vedením dešťových vod do vodotečí. Stávající kanalizační rozvody ve Štěpánově budou
prodlouženy do rozvojových lokalit. Pro Moravskou Huzovou a Stádlo je navrženo vybudovat
splaškovou kanalizaci se zaústěním na ČOV Štěpánov. Stávající kanalizace bude využita pro odvod
přebytečných srážkových vod. Přebytečné srážkové vody ze zastavitelných ploch v blízkosti
vodních toků budou odváděny do těchto vodotečí.
Bilance množství splaškových odpadních vod:
Vstupním podkladem pro výpočet produkce splaškových vod je počet bydlících obyvatel a
údaje o průmyslových kapacitách. Na katastru obce se nenachází žádný větší producent
průmyslových či technologických odpadních vod. Potřeba vody pro obyvatelstvo je vypočtena
podle demografické prognózy - počet obyvatel vzroste do roku 2027 na 3500. Bilance množství
splaškových odpadních vod bude stejná jako odhadovaná potřeba vody.
Qprům. :
3500 x 0,155 = 542,5 m3/den
Qmax. :
542,5 x 1,4
= 759,5 m3/den
Stávající ČOV s kapacitou 3500 EO vyhoví rozvojovým potřebám obce. Navrhované
kanalizace budou přednostně umísťovány do veřejných prostranství a podél silnic.
ENERGETIKA A SPOJE (I.B.3. Koncepce energetiky a spojů)
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Stávající stav:
Územím Štěpánova prochází vedení nadřazené soustavy 110 kV – VVN Hodolany – Červenka.
Hlavním přívodním vedením el. energie do řešené lokality zůstává vedení vysokého napětí
22 kV, linka č. 10, která propojuje rozvodny 110/22 kV TS 110/22 kV Šternberk a Olomouc
Hodolany. Z vedení sítě 22 kV jsou zásobeny distribuční trafostanice dodávající výkon do veřejné
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sítě jednotlivých sídlech - ve Štěpánově 11 TS, v Březcích 2, v Benátkách 1, v Moravské Huzové 6
a ve Stádle 1 = celkem 21 distribučních trafostanic s celkovým výkonem 5493 kVA:
stav
návrh
stav
návrh
Štěpánov obec I
100 kVA
250 kVA
Štěpánov ÚP
250kVA
250kVA
Štěpánov obec II
250 kVA
400 kVA
Štěpánov ČD
250kVA
250kVA
Štěpánov u ZŠ
250 kVA
400 kVA
Štěpánov vojsko
630+400 1030kVA
Štěpánov u ZD
160 kVA
250 kVA
Mor.Huz. u ZD
160kVA
400kVA
Štěpánov III
160 kVA
400 kVA
Mor.Huz. za obch.
160kVA
160kVA
Štěpánov sídl.
2x400 kVA
800 kVA
Mor.Huz. Kovo
250kVA
250kVA
Štěpánov u podj.
250 kVA
250 kVA
Mor.H. SMVAK
100kVA
100kVA
Štěpánov Kovo
100kVA
100kVA
Mor.Huz. OVHS
100kVA
100kVA
TR
100kVA
100kVA
Benátky obec
160kVA
400kVA
Štěpánov bytov.
400kVA
400kVA
Stádlo obec
400kVA
400kVA
Březce Kovo
63 kVA
63kVA
2 navržené
800kVA
celkem
5 493 kVA
7553kVA
Převážnou část rozvodné sítě NN tvoří venkovní vedení na betonových sloupech, pouze
některé koncové větve sítě NN jsou původní na dřevěných nebo betonových sloupech s Cu vodiči.
Specifická potřeba:
měrný příkon pro bytovou jednotku ................................................................... 2 kW/1 byt
měrný příkon pro el. vytápěnou jednotku ......................................................... 14 kW/1 byt
podnikatelské aktivity .................................................................................... 0,20 kW/obyv.
Bytový fond - stav ........................................ 1265 bj. x 2.0 kW =
2530 kW
bytový fond - el. vytápěný - 10% z 1265 bj. = 127 bj. x 14,0 kW =
1778 kW
podnikatelské aktivity .............................. 3400 obyv. x 0,2 kW =
680 kW
součet ............................................................................................
4 988 kW
Návrh řešení:
Stávající trafostanice pokrývají potřebu elektrické energie pro obec s rezervou. Celkový
potřebný výkon pro rozvoj obce je řešen vybudováním dvou trafostanic 400kVA a přezbrojením
sedmi TS na vyšší výkon. Potřeba elektrické energie v navrhované ploše pro těžbu K6 bude řešena
individuálně vybudováním přípojky VN a trafostanicí. Další případné energeticky náročnější
výstavby budou řešeny taky individuálně (např. v zastavitelných plochách pro výrobu).
Specifická potřeba:
měrný příkon pro bytovou jednotku ................................................................... 2 kW/1 byt
měrný příkon pro el. vytápěnou jednotku ......................................................... 14 kW/1 byt
podnikatelské aktivity .................................................................................... 0,30 kW/obyv.
Bytový fond – rok 2027 ............................... 1355 bj. x 2.0 kW =
2710 kW
bytový fond - el. vytápěný 10%
136 bj. x 14,0 kW =
1904 kW
podnikatelské aktivity ............................ 3500 obyv. x 0,3 kW =
1050 kW
součet .........................................................................................
5664 kW
25% rezerva pro optimální vytížení ...........................................
1416 kW
Celkem
7080 kW
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Stávající stav:
Zásobování plynem je zajištěno středotlakým plynovodem vedeným ze stávající regulační
stanice plynu VTL/STL 1200 m3/hod, která je umístěna v jihovýchodním okraji zastavěného území
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Štěpánova. RS je napojena na územně stabilizovaný vysokotlaký plynovod DN 300 Olomouc –
Paseka. Z RS jsou vyvedeny středotlaké plynovody zásobující kromě Stádla všechna sídla obce.
Stádlo je zásobeno plynem ze severu (od Lužice – Šternberka). STL rozvody plynu v obci jsou
z plastu o dimenzích 160-110-90-63-40mm.
Potřeba plynu:
Pro sestavení bilanční potřeby plně plynofikovaného bytu se počítá s odběrem 1,75 m3/h
a soudobosti 0,8, při ročním odběru 3650 m3/rok. Předpoklad: 10% topení elektro, 30% tuhá paliva
Qh
= (60% 1265) 759 bytů x 1,75 m3/h x 0,8
= 1063 m3/hod
Qroční
= 759 bytů x 3650 m3/rok
= 2770350 m3/rok
Návrh řešení :
Větší část obce je napojena, nebo má možnost napojení na plynovod. Pro zastavitelné plochy je
navrženo rozšíření plynovodů STL, které budou v zastavěném území přednostně umisťovány do
komunikací a veřejných komunikačních prostorů. Odlehlé zastavěné plochy zůstanou bez napojení
na plynovod.
Potřeba plynu:
Pro sestavení bilanční potřeby plně plynofikovaného bytu se počítá s odběrem 1,75 m 3/h a
soudobosti 0,8 , při ročním odběru 3650 m3/rok. Předpoklad: 10% elektro, 15% tuhá paliva
Qh
= (1355x 0,75) 1017 bytů x 1,75 m3/h x 0,8
= 1424 m3/hod
Qroční
= 1017 bytů x 3650 m3/rok
= 3712050 m3/rok
Rozvody plynu jsou v dobrém technickém stavu a dostatečně kapacitní. Pokud celý
navrhovaný bytový fond bude napojen na plynovod, rozvody plynovodních potrubí kapacitně
vyhoví, v konečném stavu bude však nutno posílit kapacitu regulační stanice plynu.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Stávající stav:
Ústřední zdroj tepla s instalovaným výkonem nejméně 5 MW, který dodává teplo pro více
odběrných tepelných zařízení není v území provozován. Pro stávající zástavbu je charakteristický
decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domků a samostatnými
domovními kotelnami pro objekty vybavenosti. Palivem je elektřina, plyn, černé uhlí, koks a dřevo.
Návrh řešení:
Na základě plynofikace obce bude možno dokončit přepojování RD a kotelen vybaveností
s topením na tuhá paliva na topení s využitím plynu. U zástavby, která není v dosahu plynovodu je
třeba využívat k topení ekologická obnovitelná paliva.
SPOJE
Telekomunikace
Štěpánovem prochází dálkový telekomunikační kabel podél železniční trati č. 270 a druhý
podél silnic a místních komunikací od Chomoutova směrem na Krnov (obec Liboš). Jsou územně
stabilizované.
Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telecom je v řešeném území zajišťován místní,
meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službam.
Obec Štěpánov patří do uzlového telefonního obvodu Olomouc – UTO-585. Obec je napojena
na telefonní ústřednu. Účastnická přípojná síť je částečně kabelová, částečně je vedena venkovním
závěsným kabelem.
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Radiokomunikace
Kvalita signálu příjmu televizního a rozhlasového programu je vyhovující.
Radioreléové spoje
Územím obce neprochází žádná radioreléová trasa s vyhlášeným ochranným pásmem.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Systém nakládání s odpady se nemění. Komunální odpady, které v obci vznikají budou nadále
odváženy a likvidovány mimo řešené území.
Organizačním opatřením je a bude nadále zajišťován pravidelný odvoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu.
V areálu zemědělského družstva ve Štěpánově je provozován sběrný dvůr. Kromě klasického
tříděného domovního odpadu - skla, papíru, plastů a kovů - je zde možno odevzdat nebezpečné
odpady, elektrické spotřebiče, stavební odpad - tento stav je vyhovující.
Likvidace biologického odpadu – kompostárnu je možno umístit v ploše zemědělské výroby
VZ – ve Štěpánově nebo Moravské Huzové.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Většina občanského vybavení je dnes soustředěna v širším centru Štěpánova a v blízkosti
"sídliště" - kde však žádné rezervy pro její rozvoj nejsou. Občanské vybavení Štěpánova slouží
všem sídlům obce - Březce, Benátkám, Moravské Huzové, Stádlu ale i blízké Liboši - jako např.
základní a umělecká škola, mateřská škola, knihovna, zdravotní středisko, lékárna, spořitelna, pošta,
kostel, hřbitov, kino, hřiště, sokolovna, nákupní středisko, restaurace a různé služby. Štěpánov je z
hlediska občanského vybavení dobře zajištěn, v "základním vybavení" - pro každodenní a častou
potřebu je téměř soběstačný.
Přestavbové plochy v centru Štěpánova - P1, P11, P14 - je třeba považovat za vhodnou (a do
značné míry z dlouhodobého hlediska jedinou) plochu smíšenou obytnou venkovskou centrální
(SC), která umožní dále soustřeďovat v centru obce polyfunkční plochy pro bydlení a občanské
vybavení, konkrétní a známé záměry i taková zařízení, jejichž potřeba se může časem vyskytnout.
Další soustřeďování obslužných funkcí v centru Štěpánova je vhodné i z prostorových důvodů dostupnost z Březců a Benátek, Moravské Huzové - přes Liboš a z "horního konce" Štěpánova
(Novoveské čtvrti) je podobná.
Moravská Huzová zůstane pravděpodobně z hlediska občanského vybavení nadále částečně
soběstačná (mateřská škola, kostel, fara, hřiště, hřbitov).
Březce, Benátky a Novoveská čtvrť jsou a zůstanou z hlediska občanského vybavení na
Štěpánovu závislé.
Stádlo je "na půl cestě" mezi Štěpánovem a Šternberkem.
Díky výbornému dopravnímu spojení (vlak, autobus) je dostupná kompletní škála občanského
vybavení v blízké Olomouci.
V obci existují a pracují spolky a občanská sdružení, některá z nich mají samostatná zařízení
nebo areál - např. Myslivecké sdružení Štěpánov, Český kynologický svaz, Český svaz chovatelů,
Český rybářský svaz, TJ Štěpánov, TJ Sokol, Junák, svaz skautů a skautek a další. Celkový počet
spolků a rozmanitost jejich aktivit je pro obec této velikosti pozoruhodný (celkem 26), jejich
činnost doplňují také další organizace obce (např. Kruh přátel hudby, knihovna, kino, kluby seniorů,
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rodičů s dětmi, sbor dobrovolných hasičů, ap.). Svědčí to o vysoké soudržnosti společenství
obyvatel obce.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
PV - Plochy veřejných prostranství zpravidla obsahují vozidlovou komunikaci a
zprostředkovávají příjezd a přístup k pozemkům staveb. Vymezují uliční prostor - v plochách
rodinné zástavby prostor "mezi ploty". Ty, které jsou v ÚP označeny jako plochy navrhované změny
– by měly splňovat minimální šířkové parametry pozemků veřejných prostranství, tak, aby
umožnily přiměřeně komfortní provoz vozidel a pěších i umístění sítí tech. infrastruktury. V ÚP
Štěpánov jsou většinou zahrnuty do zastavitelných ploch. V plochách, kde podmínkou pro změny
v území je zpracování územní studie nebo dohoda o parcelaci, budou plochy veřejných prostranství
vymezeny v těchto studiích a dohodách.
Nejvýznamnější plochou veřejného prostranství v obci je náves ve Štěpánově, která je
v územním plánu vyznačena jako přestavbová plocha P13 (viz kap. e3, e4)
Jako veřejná prostranství jsou v nezastavěném území vyznačeny vybrané stávající a
navrhované účelové komunikace, stávající a navrhované úseky cyklostezek.
Plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně viz kap. e3), odstavec "Systém sídelní zeleně".
e5) ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
(II.A. Koordinační výkres • Schemata na konci svazku II)
VYMEZENÍ PLOCH, PODMÍNKY PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, PROSTUPNOST
KRAJINY, REKREACE
Cílem koncepce uspořádání krajiny je vytvořit v územním plánu takové podmínky pro změny
v krajině a pro využití ploch, aby:
− krajina byla chráněna před nežádoucím zastavěním
− hodnoty krajiny - přírodní a krajinářské - byly respektovány a rozvíjeny
− navrhovanými změnami v území nedocházelo ke zhoršování prostupnosti krajiny
− byly vytvořeny územní podmínky pro snižování hrozby povodní a záplav
− byly vytvořeny územní podmínky pro udržení ekologické rovnováhy v krajině
− byly vytvořeny podmínky pro přiměřené rekreační využívání krajiny
− bylo možné rozšířit plochy dobývacích prostorů povrchové těžby štěrkopísku s minimálními
dopady na životní prostředí
• Ochrana krajiny před nežádoucím zastavěním je zapracována do podmínek pro využití
ploch nezastavěného území (viz. kap. f Textové části ÚP), tj. plochy NP - přírodní, NS, p, z, l, v, r smíšené nezastavěného území přírodní, zemědělské, lesní, vodohospodářské, rekreační; NZ, zemědělské, NL - lesní a VV - vodní a vodohospodářské.
Podmínky pro využití těchto ploch jsou stanoveny tak, že umožňují omezené vymezování
pozemků staveb - pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství ochranu přírody a krajiny, pro
snižování hrozby místních povodní, pro rekreační využívání krajiny, cyklistické stezky, odpočívky a
vyhlídky, nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu apod. – a zároveň respektují hlavní
využití těchto ploch.
• Koncepce ochrany a rozvoje přírodních a krajinářských hodnot – podrobněji je obsahem
kap. e2. Z přírodního a krajinářského hlediska, nejhodnotnější části krajiny a prvky ÚSES jsou
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zařazeny do ploch NP – přírodních, kde jsou přípustné jen změny, které respektují jejich hlavní účel
využití – funkci. Zásahem do takto chápaných ploch přírodních je navrhovaná plocha pro těžbu NT,
vyznačena jako plocha změny K6 v nadregionálním biocentra Ramena řeky Moravy – viz
samostatný odstavec o těžbě dále.
• Prostupnost krajiny je zajišťována především systémem účelových komunikací – ve výkrese
urbanistické koncepce označených jako plochy PV – veřejná prostranství, která jsou vymezena pro
významné účelové komunikace a cyklistické stezky zajišťující základní prostupnost krajiny a
umožňující její rekreační a hospodářské využívání. Navrhované změny v krajině její prostupnost
zlepšují (jsou zdůvodněny v kap. e4. Doprava).
• Snižování hrozby povodní a záplav, navržená protipovodňová a protierozní opatření jsou
popsána a zdůvodněna dále v samostatném odstavci o vodních tocích.
• Územní podmínky pro zajištění ekologické rovnováhy v krajině jsou vytvořeny vymezení
prvků ÚSES – viz dále samostatný odstavec.
• Rekreační i hospodářské využívání krajiny je dáno přírodními podmínkami. Niva Moravy v
západním okraji řešeného území soustřeďuje nejvýznamnější přírodní a krajinářské hodnoty –
CHKO, PR, NPR, EVL – rekreační využívání je zde zaměřeno extenzivně – cykloturistika, vodní
turistika. Pro zlepšení podmínek pro cykloturistiku v CHKO jsou navrženy nové cyklotrasy a
cyklostezky (viz výkres I.B.1 Koncepce dopravy). Plochu vytěženého dobývacího prostoru v
Březcích by bylo možno využívat jako přírodní vodní plochu s možností rekreačního využití –
koupání.
Na konci textové části Odůvodnění ÚP zpracované zhotovitelem je přiloženo schema s názvem
"Rekultivace teženého ložiska Štěpánov - Březce - dílčí etapa" (zpracovateli poskytla obec jako
podklad zpracovaný provozovatelem těžby ve Štěpánově). Ze schematu je zřejmé, že část dnes
těženého dobývacího prostoru by mohla být výhledově zrušena a zrekultivována na rekreační vodní
plochu s pláží. Z tohoto podkladu byla v návrhu územního plánu určeném pro společné jednání
navržena územní rezerva R5 - pro budoucí rekultivaci vytěženého dobývacího prostoru na plochu
NSpr - smíšenou nezastavěného území pro přírodní a rekreační využití. Dle pokynů pro úpravu
návrhu ÚP po projednání byla územní rezerva R5 zrušena - dle požadavku Obvodního báňského
úřadu.
• Hospodářské využívání kvalitní zemědělské půdy bude stále prioritní ve východní části
obce, mimo CHKO. Jako územní předpoklad pro zajištění ekologické rovnováhy v krajině je v této
části obce nezbytné především stabilizovat a realizovat navržený průběh lokálního územního
systému ekologické stability. Podle potřeby a možností bude vhodné doplňovat zde krajinnou zeleň
- zatravnění, zalesnění - což umožňují stanovené podmínky pro využívání plochy NZ - zemědělské.
Výrazným zásahem do zemědělských půd je navrhované rozšíření plochy pro těžbu v ložisku
Štěpánov – Březce. (podrobněji viz dále v odstavci Těžba surovin a v kap. g)
• Plochy změn v krajině jsou vyznačeny v Koordinačním výkrese II.A a označeny kódem (K)
(dle MINIS). V území Štěpánova to jsou: (K1) = plocha povrchové těžby (NT) v dobývání prostoru
Březce I - (K2) = změna orné půdy na zatravnění (NSzp) ve Stádle u LBC36 - (K3) = změna orné
půdy na zeleň ochrannou (ZO) u silnice mezi Štěpánovem a Březci - (K4) = zahrada u nádraží ve
Štěpánově (ZS) - (K6) = plocha povrchové těžby v nevýhradním ložisku Pňovice - Novoveská čtvrť
(NT) - (K7) = zeleň podél účelové komunikace ve Štěpánově (NSp) - (K8 + K9) = změny zem.
půdy na krajinnou zeleň u LBK podél Huzovky (NSp) - (K10 + K11) změny zem. půdy na
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krajinnou zeleň (NSp) u LBC 18 - Oskava a Huzovka - (K12) = protipovodňová hráz u Oskavy
(NSv) - (K13) = hráze proti zátopám ve Štěpánově (NSv) - (K14) = zeleň podél účelové komunikace
ve Stádle (NSp).
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Vymezením prvků ÚSES v území jsou vytvořeny nezbytné prostorové předpoklady pro
zajištění ekologické rovnováhy v krajině, jen realizace ÚSES ji však nezaručí.
Smyslem vymezení prvků ÚSES v krajině je:
• Uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného
prostorového rozmístění, jako dlouhodobého stabilizujícího zdroje a rezervy (toto zajišťují
především prvky regionálního ÚSES).
• Vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilních ploch v krajině, které by
příznivě ovlivňovaly okolní ekologicky méně stabilní části (toto zajišťují především prvky
lokálního - místního ÚSES).
Základními skladebnými prvky ÚSES jsou:
Biocentrum - je to část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje
dlouhodobou, trvalou existenci společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů a jejich genových zdrojů.
Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím
migraci organismů. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje i výměna genetické informace.
Interakční prvek doplňuje systém biokoridorů a biocenter. Jeho rozsah není metodikou ÚSES
upraven. Je napojen na biokoridor, biocentrum a zprostředkovává příznivý vliv na méně stabilní
části krajiny.
Tvorba ÚSES vychází ze zákonů o životním prostředí, o ochraně přírody a krajiny, o
pozemkových úpravách.
Do praxe jsou ÚSES prosazovány orgány státní správy:
a) jako součást územně plánovací dokumentace
b) jako součást lesních hospodářských plánů
c) jako součást komplexních pozemkových úprav.
Podkladem pro vymezení ÚSES v územním plánu je generel ÚSES - podle něj byl ÚSES
zapracován do ÚPNSÚ Šťěpánov. Pokud k tomu nejsou závažné důvody, měl by být ÚSES
vymezený v platném územním plánu, považován za územně stabilizovaný.
Prvky ÚSES musejí splňovat určitá prostorová kriteria, aby byly funkční. V území obce
Štěpánov jsou vymezeny nadregionální a lokální prvky ÚSES: nadregionální biocentrum NRBC
č. 14, nadregionální biokoridor K136, lokální biocentra LBC a lokální biokoridory LBK. Cílovým
typem společenstev tvořících lokální prvky ÚSES ve Štěpánově jsou, lesní společenstva. Pro lesní
společenstva jsou minimální prostorové parametry:
lokální biokoridor (LBK):
─ lesní společenstva = max. délka 2000m, min. šířka 15m, přerušení je možné max. 15m.
lokální biocentrum (LBC):
─ lesní společenstva = min. velikost 3ha, z toho pravé lesní prostředí min. 1ha.
Nadregionální biocentrum a nadregionální biokoridor je jednoznačně vymezen v ZÚR
Olomouckého kraje a takto převzat do územního plánu. Jeho prostorové parametry v řešeném území
jsou tím dány.
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V ÚZEMÍ OBCE ŠTĚPÁNOV JSOU VYMEZENY TYTO PRVKY ÚSES
• Nadregionální biocentrum NRBC č.14 Ramena řeky Moravy. Základ NRBC tvoří
společenstva ekosystémů nížinné řeky a jejího záplavového území s lužními lesy typu
jilmových doubrav a louky. Mokřady a lužní lesy jsou nejkvalitnější a funkční části NRBC s
významnou protierozní, vodohospodářskou a především protipovodňovou funkcí.
NRBC mimo CHKO a EVL jsou dnes nefunkční částí NRBC. Tvoří je zemědělská půda –
kvalitní (často II. tř. ochrany) a zaplavovaná. Pro toto území je zpracována „Studie revitalizace
povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova“ (viz příloha na konci textové části odůvodnění).
Realizací navrhovaných opatření by se z vymezené nefunkční části NRBC stala funkční část
biocentra, zvýšila by se retenční schopnost nivy (podrobněji viz dále, samostatný odstavec
"vodní toky a plochy"
• Nadregionální biokoridor K136 – nivní zasahuje do řešeného území jen krátkým úsekem. Je
tvořen porostem lužního lesa a je funkční.
• Lokální úroveň ÚSES je v obci zastoupena tahy lokálních biokoridorů vedených podél
vodních toků Oskava, Sitka (Huzovka) a Říčí. Lokální ÚSES byl takto vymezen v ÚPNSÚ
Štěpánov a je do ÚP upřesněn a zapracován.
Biocentra a biokoridory vedené podél Oskavy a Říčí jsou málokdy funkční – a když, tak jen
částečně. Břehové porosty podél jmenovaných toků chybí nebo jsou chudé.
Sitka má bohaté břehové porosty a přirozený tok, založit bude třeba biocentra (kromě jediného
funkčního, jižně od zastavěného území Moravské Huzové).
V k.ú. Stádlo je vymezen – převzat z ÚPNSÚ - lokální biokoridor vycházející z LBK Sitky,
směřující k lesíku v polích (LBC 36) a pak dále do Štarnova. Pokud nezůstane v území
Štarnova napojení, navrhovaná trasa LBK 37 bude ve směru do Štarnova ponechána jako
interakční prvek napojený na LBC 36 s ekologicko stabilizační, protierozní a krajinotvornou
funkcí. V tom případě může být kratší - cca 500 – 700 m.
ZÁSAHY DO ÚSES, OHROŽENÍ, KRITICKÁ MÍSTA
• Do vymezených prvků ÚSES v řešeném území zasahuje návrh plochy pro těžbu štěrkopísku v
ložisku nevyhrazeného nerostu Pňovice – Novoveská čtvrť II. Navržený prostor pro těžbu leží v
okraji nadregionálního biocentra – jeho nefunkční části, dnes orné půdě. Po dotěžení však
zůstane vodní plocha – typický prvek CHKO Litovelské Pomoraví i NRBC Ramena řeky
Moravy pro odvoz těžené suroviny bude (Těžba surovin – viz samostatný odstavec dále).
• Za kritická místa je třeba považovat úseky LBK v průchodu zastavěným územím sídel – podél
Oskavy ve Štěpánově a Benátkách.
Přestože cílovým společenstvem ÚSES v řešeném území je les, při průchodu zastavěným
územím mohou být prvky ÚSES tvořeny zahradami, ochrannou nebo jinou zelení. Je třeba
především zajistit aby tyto úseky nebyly zastavovány, aby změny v území nebyly prováděny v
neprospěch ekologicky stabilních ploch – tj. rozšiřování zpevněných ploch, apod.
VODNÍ TOKY A PLOCHY, PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Řeka Morava protéká podél jihozápadní hranice obce, ale mimo řešené území. Do ní se vlévá
Benkovický potok (Písečná).
Střední a severovýchodní částí obce protékají Oskava – do které se vlévá Říčí, a Sitka
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(Huzovka), která protéká Stádlem a Moravskou Huzovou, spolu s Oskavou se vlévají do Moravy v
Chomoutově.
Vodní toky Morava, Oskava a Sitka (Huzovka) mají vyhlášeno záplavové území (viz kap. e11);
Záplavové území Moravy zastavěné území obce neohrožuje, v záplavovém (zátopovém) území
Oskavy leží celá Novoveská čtvrť, dále zasahuje dvě malé části zastavěného území Štěpánova.
Záplavové území Sitky (Huzovky) zasahuje nepatrně do obytného území Benátek, několika částí
zastavěného území Moravské Huzové a Stádla. V zadání územního plánu Štěpánov je uveden
požadavek „převzít návrh ochranné hráze, které jsou součástí dosud platného ÚPNSÚ jako
ochrana před povodněmi v záplavovém území Oskavy“. V návrhu ÚP je zapracována jako plocha
změny v krajině K12. Ochranu před povodní v zastavitelné ploše pro 1 RD – Z3 a částí
zastavitelných ploch Z1 a Z2 lze řešit i lokální úpravou – např. zvýšením terénu násypem.
Dle sledování stavů hladiny řeky Oskavy při zvýšených průtocích od r. 2008 nebylo
zaznamenáno zvýšení vodní hladiny v takové podobě, že by svým vylitím mimo koryto řeky přímo
ohrožovala obyvatele obce.
Záplavovým územím Sitka (Huzovka) – které bylo v ÚP zakresleno velmi nepřesně – je
zasažena část přestavbové plochy P8 v Moravské Huzové. Lze řešit jiným opatřením neumisťovat
stavby v ploše, provést násyp apod. Z připomínek DOSS k návrhu zadání ÚP Štěpánov vyplývá, že
záplavové území Oskavy a následně i Huzovky má být v dohledné době aktualizováno. Je možné, že
jeho rozsah se zmenší. V toku Oskavy se provádí pravidelně údržba koryta pro zvýšení jeho
povodňové kapacity.
V ÚPNSÚ Štěpánov je vymezena hranice zátopy z r. 1997 (z Moravy), která dnes zasahuje
část bývalého zemědělského závodu a několik rodinných domů na ulici Pravoslavná. V datech ÚAP
tato zátopa není obsažena. V zadání ÚP Štěpánov je obsažen požadavek „převzít návrh příčných
hrází vedených dle hranice zátopy – povodně v r. 1997“. Tato hráz by byla ochranou pro lokalitu
Pravoslavná, která je z urbanistického hlediska perspektivní pro rozvoj obytného území obce.
Příčná hráz je v návrhu ÚP zapracována jako plocha změny v krajině K13.
Ze zákresu hranice záplavového území Moravy a zátopy 1997 je zřejmé, že povodňová voda v
r. 1997 se k Pravoslavné rozlila ze dvou míst propouštějících vodu tělesem železnice a silnice
II/446, jejichž násep funguje jako hráz. Zvýšení retenční schopnosti nivy Moravy by problém
„zátopy 1997“ mohl zmírnit. „Studie revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova“ (viz
kap. a) tuto problematiku řeší. Jsou v ní navrženy změny hospodaření v nivě, změny pozemků ve
prospěch lesních porostů a lučních společenstev, revitalizace drobných vodních toků, zadržení vody
v průtočných tůňkách, tvorba mokřadů jako retenčních prostorů při povodni - - -. (Rozsah území
navrhovaných úprav i popis změn viz grafické přílohy – výřezy z výše jmenované studie na konci
Textové části Odůvodnění. Dotčené území je zakresleno v Koordinačním výkrese). Realizací
navrhovaných opatření by se stala zatím jen vymezená –nefunkční část NRBC Ramena řeky Moravy
plnohodnotnou funkční součástí biocentra.
Konkrétní protierozní opatření v návrhu ÚP nejsou navrhována. Ve výkrese II.C. jsou názorně
zobrazeny výskyty méně kvalitních zemědělských půd, na kterých by bylo možné zalesňovat nebo
zatravňovat pozemky. Tato problematika by však měla být řešena v plánu komplexních
pozemkových úprav - ne jen mechanických zalesňováním méně kvalitních půd v ÚP. V podmínkách
pro využití ploch NZ jsou protierozní opatření v krajině umožněna.
Řešené území obce Štěpánov je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
kvartér řeky Moravy, která byla vyhlášena vládním nařízením č. 85/1981 Sb. Pro svůj
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vodohospodářský význam musí být chráněna komplexem opatření pro zachování přírodních
podmínek a hydrologického režimu. Dle Nařízení vlády ČR č. 71/2003 Sb. ve znění č. 169/2006 Sb.
jsou v řešeném území stanoveny povrchové vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů
ryb a dalších vodních živočichů. Mezi lososové vody je zařazena Sitka, Oskava po soutok s potokem
Říčí, včetně Říčí. Mezi kaprové vody patří Morava, Benkovický potok a Oskava od soutoku s Říčím
po soutok s Moravou.
Kromě k.ú. Stádlo patří území obce do zranitelné oblasti dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
V území obce jsou evidovány tři objekty základní pozorovací sítě (hydrogeologický vrt)
mělkých podzemních vod, který je ve správě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Kolem objektu je stanoveno ochranné pásmo do vzdálenosti 250 m.
TĚŽBA SUROVIN
V řešeném území se vyskytují výhradní ložiska štěrkopísku, chráněná ložisková území i ložiska
nevyhrazeného nerostu – štěrkopísku, dobývací prostory pro těžbu. (viz kap. e11). Dobývací prostor
Březce je z velké části vytěžený, těžba v dobývacím prostoru Březce I se připravuje. Zadání ÚP
Štěpánov obsahuje požadavek (viz body d.13, h.2 Zadání) - do územního plánu zapracovat změnu
č.3A ÚPNSÚ Štěpánov v podobě, v jaké bude vydána. Změna č.3A však vydána nebyla, návrh na
vydání zm.č.3A předložený 18.4.2011 zastupitelstvu obce Štěpánov nebyl schválen a na postoji
obce k předmětu změny č.3A se nic nezměnilo. Do územního plánu je tedy zapracována část
navrhované změny 3A - v rozsahu stanoveného dobývacího prostoru štěrkopísku 71182 Březce I
jako plocha povrchové těžby - změny v krajině K1 v rozsahu 8,67 ha
Požadavek Zadání ÚP (viz bod h.3) - "prověřit možnost vymezení plochy povrchové těžby
štěrkopísku dle záměru č.23 (viz problémový výkres jako součást průzkumů a rozborů ke
zpracování územního plánu) uvnitř části nevýhradního ložiska 3045800 Pňovice - Novoveská čtvrť
II - byl splněn. Plocha byla prověřena a do územního plánu je zapracována jako plocha povrchové
těžby - změny v krajině K6 v rozsahu 9,91 ha
● Podkladem pro „prověření“ plochy K6 je Územní studie – Využití oblastí s vysokou koncentrací
prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST6 (štěrkopísky) na
území Olomouckého kraje (Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. září 2009) - dále jsou jen
"Studie". Jsou v ní stanoveny podmínky pro využití ložisek štěrkopísku tak, aby byly
minimalizovány dopady do území, upřesňuje podmínky pro vymezování ploch pro těžbu při
zpracování ÚPD.
(1) Ve "Studii" je území specifických oblastí ST1 – ST6 ve vztahu na možnost těžby rozděleno na
území „nevhodné“, „podmíněně vhodné“ a „ostatní“. Navrhovaná plocha těžby K6 se nachází
v území podmíněně vhodném.
(2) Dle "Studie" by z hlediska veřejných obecných zájmů pro vytváření příznivých podmínek
v území a pro uspokojování potřeb obyvatel území měla být upřednostňována ložiska nebo jejich
části, která:
a) navazují bezprostředně na stávající těžbu za předpokladu jejího řádného dotěžení a při splnění
podmínek stanovených touto studií
V nevýhradním ložisku Pňovice-Novoveská čtvrť, kde se navrhuje plocha těžby K6, se dosud
netěžilo, otevření tohoto ložiska však je i z jiných důvodů vhodné - viz dále.
b) mají v plné míře zajištěnou dopravní obslužnost mimo zastavěná území obcí a mimo
zastavitelné území určená v územních plánech pro zástavbu stavbami bydlení a veřejné
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občanské vybavenosti
Plocha K6 leží u vozidlové komunikace, která se přímo napojuje na silnici II/446. Tato silnice
zajišťuje spojení s Olomoucí a Uničovem, prochází mimo zastavěné území Štěpánova. Ve směru
na Šternberk se lze vyhnout průjezdu zastavěným územím obce využitím stávajícího dopravního
spojení po silnici II/446 směrem na Pňovice s napojením na silnici II/447 vedoucí do Šternberka
nebo jihovýchodním směrem přes Štarnov na silnici II/46.
c) nevyžadují zábory pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nebo nevyvolají přímý
zásah do takového pozemku
Plocha K6 nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa, ani při případném dalším
rozšíření těžby nebude třeba lesní pozemky zabírat.
d) jsou navrhována mimo pozemky nejvyšší bonity – I. a II. třídy ochrany ZPF (při zajištění
efektivnosti těžby)
Plocha K6 je navrhována pouze na půdě III. třídy ochrany – podrobnější vyhodnocení viz kap.
g).
e) zohledňují návrhy na koncepční využití území po ukončení těžby pro realizaci záměru
nadregionálního a regionálního významu nebo záměru vyjádřeného v ÚPD obce,
Těžbou vzniklá vodní plocha bude přirozenou součástí nadregionálního biocentra NRBC
Ramena řeky Moravy, dnes je tato plocha využívána jako orná půda.
f) mají návrh sanace po ukončení těžby, která je v souladu s řešením navrhovaným ÚPD obce a pro
jejíž realizaci je uzavřena dohoda s obcí (lze vytvořit např. i finanční fond),
Konkrétní návrh sanace není zatím zpracován a projednán s obcí. V rozpracovaném územním
plánu je plocha těžby K6 součástí nadregionálního biocentra - viz předchozí bod e)
g) nebudou se výrazněji dotýkat předmětů památkové ochrany vymezené zákonem č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
V navrhované ploše K6, ani v okolí, se nenacházejí kulturní památky nebo archeologická
naleziště.
Z hlediska veřejných obecných podmínek
- body a) - g) navrhovaná plocha těžby K6 nesplňuje v nevýhradním ložisku Pňovice Novoveská čtvrť II body dva:
• nenavazuje na stávající těžbu
• není zpracován návrh sanace po ukončení těžby
(3) Jak jsou v návrhu ÚP naplněny úkoly územního plánování stanovené ve stavebním zákoně
ve vztahu k navrhované těžbě v ploše K6 - je uvedeno dále. Citaci bodů a) - k) neuvádíme.
ad a) Navrhovaná plocha neohrožuje pohodu bydlení ani jiné funkční využití území. Nejbližší
zastavěné území - Novoveská Čtvrť - se nachází ve vzdálenosti větší než 500 m. Od souvislého
zastavění horního konce Štěpánova je plocha vzdálena přibližně 1,2 km.
ad b) Dopravní obsluhu navrhované těžby lze vést mimo zastavěné území obce Štěpánova
a mimo nově navrhované plochy bydlení a občanského vybavení, tak aby nebyly nad míru
zatěžovány hlukem a exhalacemi. (viz předchozí text o upřednostňování ložisek, bod b).
ad c) Stávající komunikace zůstanou zachovány. Návrhem plochy těžby nedojde ke zhoršení
obsluhy pozemků v území nebo k omezení prostupnosti krajiny.
ad d) Plocha K6 nezasahuje do stávající ani navrhované protipovodňové ochrany a nesníží její
funkčnost, nedojde k narušení hydrologických a odtokových poměrů.
ad e) K záboru PUPFL realizací plochy těžby nedojde. Plocha je vymezena pouze na
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zemědělské půdě III. třídy ochrany, (více viz kap. g)
ad f) Záměr je součástí územního plánu, který je ve fázi návrhu upraveného po společném
jednání.
ad g) Dle kap. h), odst.3. schváleného zadání ÚP bylo požadováno prověřit možnosti vymezení
plochy pro povrchovou těžbu v nevýhradním ložisku Pňovice - Novoveská čtvrť s použitím "územní
studie pro využití ... na území Olomouckého kraje". Na základě požadavku byla v návrhu územního
plánu vymezena plocha K6. Při projednání zadání nebylo požadováno "posouzení SEA" nebo
"NATURA".
ad h) Navrhovaná plocha těžby K6 se nachází v nadregionálním biocentru Ramena řeky
Moravy. Nyní se jedná o nefunkční část, kde jsou velké celky intenzivně obdělávané orné půdy.
(Zpracovaná studie Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova již tuto část území
neřeší). Způsob provedení sanace a rekultivace území po těžbě bude řešen tak, aby vzniklá vodní
plocha zůstala součástí NRBC, pro který jsou vodní plochy a mokřady typické. (viz dále "závěry
zprávy MŽP ČR a schema")
ad i) Na vytěženém území zůstane vodní plocha s doprovodnou břehovou zelení. Zásady
krajinného rázu budou respektovány, plocha se nachází v blízkosti CHKO Litovelské Pomoraví, kde
jsou typickým prvkem říční ramena, vodní plochy a mokřady. (viz dále "závěry zprávy MŽP ČR a
schema")
ad j) Plocha pro těžbu nezasahuje do lokalit NATURA 2000, významných krajinných prvků,
zvláště chráněných území ani jejich ochranných pásem.
ad k) V blízkosti navrhované plochy se nenacházejí vodní zdroje a plocha nezasahuje ani do
ochranného pásma vodních zdrojů.
Je zřejmé, že navrhovaná plocha pro těžbu v lokalitě označené jako K6 v nevýhradním ložisku
Pňovice - Novoveská čtvrť II. i většinu dalších výše uvedených požadavků vylývajících ze
"Studie" splňuje.
● Navržená plocha těžby na ložisku Pňovice - Novoveská čtvrť K6 je v souladu se závěry zprávy
MŽP ČR „Nerostný surovinový potenciál chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví,
včetně její vnější kilometrové zóny a limity jeho využití“ (zpracovatel Geovision, s.r.o., 2001) a
rovněž se závěry plnění komplexní analyticko-syntetické závěrečné zprávy MŽP ČR
„Nerostný surovinový potenciál v CHKO ČR a limity jeho využití“ (zpracovatel ČGS ve
spolupráci s ČGS-Geofondem , 2003). Z komplexního vyhodnocení vyplývá, že v ploše těžby
nejsou známy žádné střety zájmů zásadně znemožňující jeho případné průmyslové využívání viz následující obrázek. Z něj je patrné, že plocha nevýhradního ložiska Pňovice - Novoveská
čtvrť II je vhodná pro maloplošnou těžbu.
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● V Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané na základě Opatření
obecné povahy ze dne 22. dubna 2011 (č.j. KUOK 28400/2011) se v kapitole 51. odstavci
„15.1.2.1. uvádí „v této specifické oblasti ST2 se připouští zahájení přípravy dalších těžeb
menšího plošného rozsahu s dostatečným objemem zásob a s dlouhodobou životností (rozsah
všech těžeb prováděných současně celkem nepřekročí plochu 45 ha) postupem dle „územní
studie štěrkopísků“, tedy jen za splnění zákonných podmínek respektujících co nejnižší zátěž na
jednotlivé složky životního prostředí v oblasti dopravní zátěže mimo zastavěná území obcí,....
Ve "Studii" DP Březce - rozšíření těžby - studii dopadu na ZPF - aktualizace 09/2009" - která
byla podkladem pro (nevydanou) změnu č.3A ÚPNSÚ Štěpánov - byly posuzovány 4 záměry z nich nejvýhodněji vycházel záměr T4 otevření těžby v ložisku NL Pňovice pro vytvoření
retenčních nádrží v Pňovicích (celkem 23,5ha). O ostatních záměrech (T1, T2, T3) ani jiných
není známo, že by byly zapracovány do ÚP obcí jako plochy pro těžbu. K1+K6 ve Štěpánově a
T4 v Pňovicích (nebo jiná plocha do 25ha) by tedy mohly být těženy souběžně a požadavek
vyplývající ze ZÚR OK by byl splněn.
● Další důvody pro které bude výhodné otevřít těžbu v nevýhradním ložisku Pňovice Novoveská čtvrť II jsou následující:
Nevýhradní ložisko Pňovice - Novoveská čtvrť (NT) je ojedinělé poměrem mocnosti skrývky,
pohybující se max. do 2 metrů a mocnosti kvalitních štěrkopísků (od 25 do 28 m). Ložisko je
v rozsahu Olomouckého kraje výjimečné v tom, že je tvořeno pouze hrubozrnnějšími
sedimenty, čímž doplňuje místní trh frakcemi kameniva nad 4 mm. U ostatních využívaných
ložisek v Olomouckém kraji převažuje jemná až střední zrnitostní skladba suroviny s frakcí do
4 mm. Na nevýhradním ložisku Pňovice – Novoveská čtvrť jsou tedy příznivé ložiskové
poměry s kvalitní technologickou charakteristikou suroviny a s vysokým a dlouhodobě
žádaným podílem štěrkovité frakce (4-8-16 mm) na úkor frakce písčité (0-4 mm). Dále je zde
nízký podíl odplavitelných látek (jílovitost pod 3 %) a příznivá humusovitost suroviny v třídách
A a B. Jenom pro srovnání: mocnost suroviny na ložisku Pňovice - Novoveská čtvrť (NT) je
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cca až 4 x větší než na dobývaných ložiskách Grygov – Tážaly, Štěpánov – Březce, Krčmaň,
Osek nad Bečvou. Předpokládá se výroba všech frakcí uplatňovaných na trhu (frakce 0-4 mm,
frakce 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm apod). Vzhledem k příznivému zrnitostnímu složení a
jakosti suroviny bude surovina jednoznačně využívána jako kamenivo do betonu s vysokým
stupněm jakostní třídy.
Vyhodnocení dopadů ploch K1 a K6 na ZPF je součástí kap.g), vyhodnocení potřeby vymezení
ploch pro těžbu (nejen zastavitelných) je součástí kap.h).
e6) STANOVENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
V územním plánu Štěpánov jsou stanoveny plochy s jiným způsobem využití, které nejsou
uvedeny ve vyhlášce 501/2006 Sb., bylo však účelné je vymezit. Jsou to:
Plochy zeleně:
ZP - plochy zeleně přírodního charakteru uvnitř zastavěného území - jako součásti prvků územního
systému ekologické stability. Na rozdíl od ploch přírodních ve volné krajině, kde se
předpokládá přirozený vývoj přírodních ekosystémů - mohou být součástí ploch ZP i stávající
zahrady, sadovnické úpravy a veřejná zeleň. Nepřípustné je oplocování pozemků, rozšiřování
zpevněných ploch (viz kap.f Textové části ÚP).
ZS - plochy soukromých zahrad a sadů v souvisle zastavěném území obce, které nejsou z různých
důvodů vhodné k zastavění pro jiné účely.
ZO - jsou plochy zeleně ochranné a izolační. V územním plánu řešeného území je to stávající
plocha zeleně mezi Z27 pro výrobu a stávajícím bydlením „Za tratí“ ve Štěpánově a
navrhovaný pás zeleně mezi zastavitelnou plochou Z10 a silnicí III/44613 v Březcích. Jejich
účel bude monofunkční - ochranný.
e7) ZDŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
V území obce Štěpánov jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití:
SC − plochy smíšené obytné venkovského centrální
SV − plochy smíšené obytné venkovské (SV, SV1)
BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV, BV1)
BM – plochy bydlení v bytových domech
OV – plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
OH – plochy občanského vybavení - hřbitovy
OS – plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS, OS1)
DS – plochy dopravní infrastruktury silniční
DZ – plochy dopravní infrastruktury železniční
VL – plochy výroby a skladování - lehký průmysl
VZ – plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ, VZ1)
VX – plochy výroby a skladování - specifické využití
VD – plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD, VD-1)
TI – plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě
PV − plochy veřejných prostranství
PV1 – plochy veřejných prostranství - náves
ZV – plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
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NT – plochy těžby nerostů nezastavitelné
ZS – plochy zeleně - soukromá a vyhrazená
ZP – plochy zeleně přírodního charakteru
ZO – plochy zeleně - ochranná a izolační
NP − plochy přírodní
NS − plochy smíšené nezastavěného území (p - přírodní, z - zemědělská, l - lesnická, v vodohospodářská, r - rekreační nepobytová)
NZ − plochy zemědělské
NL − plochy lesní
VV − plochy vodní a vodohospodářské
Označení a navrhovaný způsob využití ploch jsou - s výjimkou ZP, ZS, ZO - viz předchozí kap.
v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. v platném znění. Územní plán je zpracován s použitím
metodiky "MINIS" (viz podklady, kap.a), tedy i s použitím kódu a základního účelu jednotlivých
ploch, který je v některých případech ještě dále specifikován:
SV1 a BV1 se od ploch SV a BV liší především tím, že se v nich dochovala pro obec typická
urbanistická struktura zástavby vyznačující se typickými proporcemi a velikostí pozemků staveb i
staveb samotných, jejich orientací a uspořádáním vůči veřejnému prostranství ulice, návsi nebo
záhumenních cest i vůči sousedním pozemkům; Podmínky prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu jsou v podmínkách pro využití ploch stanoveny tak, aby urbanistické hodnoty při
změnách v území zůstaly zachovány.
OS1 – plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport, jsou na rozdíl od plochy OS menší
areály spíše s rekreačním způsobem využití, pro zájmová sdružení – myslivci, rybáři, kynologové;
apod.
VZ1 – jsou plochy výroby a skladování - zemědělská výroba, kde hlavním využitím je
zemědělská malovýroba s byty pro rodinné bydlení – rodinné farmy; podmínky prostorového
uspořádání vyžadují oproti plochám VZ větší zastoupení zeleně, není určeno pro chovy
hospodářských zvířat ve velkém;
PV1 – plocha veřejného prostranství - návsi, hlavní veřejné prostranství obce. Náves - nejen
ve Štěpánově, ale i Moravské Huzové nebo Březcích - bývala historicky volná, nezastavěná plocha,
všemi využívaná a všem přístupná - typické veřejné prostranství. Její vymezení v územním plánu zároveň označená jako plocha přestavby - vyjadřuje její nadřazený, vyšší význam než mají jiná
veřejná prostranství v obci. Podmínky pro využití plochy PV1 jsou stanoveny tak, aby se postupně v dlouhodobém horizontu - mohla vrátit původnímu účelu - veřejně přístupné plochy, ve které bude
preferován pěší a cyklistický provoz, aby zůstala jasně a přehledně prostorově vymezená budovami,
které ji obklopují.
e8) ZDŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ
Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nebo veřejná prostranství, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou
označeny významné stavby, opatření a veřejná prostranství, jejichž realizace je ve veřejném nebo
obecním zájmu a byly takto dohodnuty s obcí.
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Jako veřejně prospěšné stavby a opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
a na která lze i uplatnit předkupní právo, jsou v územním plánu Štěpánov vymezeny:
• veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura
WD1 - úprava křižovatky silnic II/446 a III/44613
řešení dopravní závady - směrově nevhodné napojení silnice III/44613 do silnice II. tř. v
rozsahu zastavitelné plochy Z39.
WD2 - okružní křižovatky na silnicích III/4468 a III/44613
řešení místa častých nehod, zároveň místo možné kolize chodců (Březce – Štěpánov) a
vozidel - v rozsahu zastavitelné plochy Z50.
WD3 - účelová komunikace k areálu MO ČR
nezbytné přímé napojení významného areálu na silnici II/466, zároveň možnosti
„druhého výjezdu“ z areálu - v rozsahu zastavitelných ploch Z42 + Z43.
WD4 - cyklostezka v Oskavském lese - část trasy N1
podpora cykloturistiky v území a spojení sousedních obcí - v rozsahu zastavitelné
plochy Z48
WD5 - cyklostezka v CHKO - část trasy N6 včetně lávky přes Moravu
podpora cykloturistiky v CHKO Litovelské Pomoraví - v rozsahu zastavitelné plochy
Z46.
WD6 - cyklostezka Moravská Huzová - Stádlo, část trasy 6107
zlepšení komfortu cyklistického spojení mezi sídly obce - v rozsahu zastavitelné plochy
Z47
WD11 - cyklostezka Novoveská - spojení Štěpánova a Novoveské čtvrti podél silnice - v
rozsahu zastavitelné plochy Z53
WD12 - cyklostezka Benátky podél silnice v zastavěném území - v rozsahu zastavitelné plochy
Z52
WD13 - místní komunikace ve Štěpánově - centru
pro přímé propojení centra s plochami sportu a tělovýchovy s perspektivním rozvojovým
územím "Pravoslavná" - v rozsahu přestavbové plochy P4
• veřejně prospěšná opatření - snižování ohrožení území povodněmi
WK7 - protipovodňová hráz u Oskavy
ochrana zastavěného území sídla Novoveská Čtvrť včetně úpravy úseku silnice
s přemostěním Oskavy. Upřesnit bude možné po stanovení (upřesnění) záplavového
území Oskavy. - v rozsahu plochy změny v krajině K12.
WK8 - protipovodňová hráz v lokalitě Pravoslavná
ochrana perspektivní plochy pro územní rozvoj Štěpánova před zátopou (1997) Moravy
- v rozsahu plochy změny v krajině K13.
• veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické stability
WU9 - nadregionální biocentrum č.14 - ramena řeky Moravy - v rozsahu NRBC vymezeného
v souladu se ZÚR OK a upřesněného v ÚP
WU10 - nadregionální biokoridor K136 - v rozsahu funkčního NRBK vymezeného v souladu se
ZÚR OK a upřesněného v ÚP.
Do veřejně prospěšných opatření nebyla zahrnuta biocentra a biokoridory lokálního ÚSES jejich vymezení v území je závazně dáno a zařazením do ploch NP, ZP je stanovenými
podmínkami pro využití ploch zajištěn účel využití těchto ploch a podmínkami ploch NP, ZP.
Nadregionální ÚSES je jako VPO uveden v ZÚR OK a takto je převzat do územního plánu
Štěpánov.

86

•

veřejně prospěšná stavba občanské vybavenosti veřejné infrastruktury, pro kterou lze pouze
uplatnit předkupní právo:
PO14 - na pozemku parc.č. 931/3 v k.ú. Štěpánov u Olomouce v rozsahu přestavbové plochy
P18

e9)

ZDŮVODNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
R1 - bydlení v RD - venkovské (BV)
je vymezeno jako další etapa budoucího územního rozvoje lokality Pravoslavná; po
vyčerpání všech zastavitelných ploch vymezených v územním plánu pro bydlení
a občanské vybavení. Vzhledem k sousedství fotbalového hřiště (OS) a přestavbové plochy
pro rodinné domy (VZ1) bude vhodné zvážit zde vymezení veřejné zeleně – parku.
R2 - výroba a skladování - lehký průmysl (VL)
část nerealizovaného záměru z ÚPNSÚ. Bude třeba prověřit skutečnou potřebu a
oprávněnost využití této územní rezervy pro deklarovaný účel - plochu VL, především její
nezbytný rozsah - s ohledem na hrozbu srůstání sídel. Využití rezervy bude možné až po
vyčerpání všech zastavitelných ploch pro výrobu a skladování a územní rezervy R3.
R3 - výroba a skladování - lehký průmysl (VL)
část nerealizovaného záměru z ÚPNSÚ, oprávněnost bude třeba prověřit. Její využití
bude možné až po vyčerpání všech zastavitelných ploch pro výrobu a skladování
a zajištění ochrany plochy R3 před povodní.
R4 - smíšené obytné venkovské (SV)
je vymezeno jako další etapa rozvoje lokality Pravoslavná. Její využití bude možné až po
vyčerpání všech zastavitelných ploch pro bydlení smíšených obytných venkovských SV.
R6 - bydlení v RD - venkovské (BV)
možné ukončení rozvoje obytného území v Březcích směrem k dráze. Obestavění zatím
jednostranně využité místní komunikace vyžaduje řešení hlukové zátěže.
Využití všech výše jmenovaných ploch územních rezerv bude možné až po prověření
oprávněnosti a potřeby jejich zapracování do územního plánu formou změny územního plánu
-jako zastavitelných ploch nebo ploch změn v krajině.
Koridor územní rezervy pro vodní cestu Dunaj - Odra - Labe bude možno v území upřesnit až
po jejím upřesnění v ZÚR OK.

•

•

e10) ZDŮVODNĚNÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO DOHODOU O
PARCELACI
Územní studie, jejichž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách v území se v
územním plánu vymezují tehdy, když nelze v rámci územního plánu jednoznačně určit nejvhodnější
využití zastavitelné plochy nebo její prostorové uspořádání nebo se v ní vyskytují prvky a jevy,
které je třeba posoudit podrobněji než umožňuje územní plán. Základní obsah studií a lhuty pro
vložení dat o studiích jsou stanoveny v kap.k) Textové části I. ÚP. Zde uvádíme další důvody, proč
jsou pro tyto lokality požadovány územní studie:
Územní studie pro zastavitelnou plochu Z1 bude řešena s přihlédnutím ke zpracování
urbanistické studie a doplněna o náležitosti, které stanoví pořizovatel tak, aby mohla být schválena
pořizovatelem a aby data o studii mohla být vložena do evidence územně plánovací činnosti.
Územní studie pro zastavitelnou plochu Z4 bude řešit přístup – vjezd do plochy. Stávající
veřejné prostranství (= prostor „mezi ploty“), jehož součástí je jediná přístupová komunikace,
nesplňuje minimální šířkové parametry veřejného prostranství pro obousměrný provoz místní
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komunikace. Dále je třeba vymezit odstup od břehové hrany Oskavy vč. lokálního biokoridoru,
vymezit veřejné prostranství – veř. zeleň – v rozsahu min. 1000 m2 a navrhnout řazení pozemků pro
stavby RD tak, aby byl respektován pro obec typický způsob obestavování komunikací.
Územní studie pro zastavitelnou plochu Z8 bude řešit napojení na stávající a navrhovaný
dopravní skelet obce, musí navrhnout i nejvhodnější možnost budoucího napojení sousední plochy
územní rezervy R1. Součástí návrhu bude vymezení veřejného prostranství – veřejné zeleně – v
rozsahu min. 2500 m2. Do územní studie bude zapracován způsob ochrany před zátopou z r. 1997.
V územní studii přestavbové plochy P9 bude posouzena možnost využití stávajících staveb
nebo jejich částí pro přestavbu na rodinné farmy (VZ1). Bude navržen nejvhodnější způsob
napojení obou částí přestavbové plochy – VZ1, SV – na dopravní systém obce i možnost budoucího
propojení s plochou územní rezervy R1.
V dohodě o parcelaci pro zastavitelnou plochu Z21 v Moravské Huzové bude nejdůležitější
zajistit způsob a místa dopravního napojení plochy na silnici III/44615.
e11) LIMITY A OMEZENÍ VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZÁSAHY DO LIMITŮ VYPLÝVAJÍCÍ
Z ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
(II.A. Koordinační výkres)
V území obce se nacházejí limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních
rozhodnutí; V koordinačním výkrese jsou zakresleny ty, které jsou v měřítku 1: 5000 zobrazitelné,
plošně, či jinak významné. Limity využití území se mohou v čase měnit – některé mohou být
zrušeny, změněny nebo na základě právního předpisu nebo správního rozhodnutí vzniknou nové.
LIMITY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ
• koridor územní rezervy pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe
Územní rezervu tvoří koridor šíře 200m = 100 m od osy, která je vymezena v grafické části ZÚR.
• nadregionální biocentrum NRBC č. 14 Ramena řeky Moravy a nadregionální biokoridor
K136 včetně ochranného pásma – 2 km na obě strany od osy koridoru.
Limity vyplývající ze ZÚR Olomouckého kraje.
• ochranné pásmo silnic II. a III. tř. = 15 m od osy vozovky mimo zastavěné území obce.
Nositelem limitu jsou silnice II/446, III/44618, III/44613, III/44615, III/44616, III/4468, III/4476
a III/4477.
Dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
• ochranné pásmo dráhy = 60 m od osy krajní koleje, 30 m od hranice obvodu dráhy. Nositelem
limitu je železniční trať č. 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín.
• ochranné pásmo vlečky = 30 m od osy (není zobrazeno v koordinačním výkrese, leží uvnitř OP
dráhy)
Dle zák. č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
• podzemní komunikační vedení
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
Převzaty z ÚAP viz i I.B.3. Koncepce energetiky a spojů.
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• ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení; Převzato z ÚAP = 10 m na obě strany
od vedení
Dle zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
• ochranné pásmo vodovodního řadu
Do DN 500 mm včetně = 1,5 m od vnějšího líce, u průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se tyto vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují
o 1,0 m. V koordinačním výkrese jsou zobrazeny pouze významné vodovodní řady, další ve
výkrese I.B.2. Koncepce vodního hospodářství.
• ochranné pásmo kanalizační stoky
Do DN 500 mm včetně = 1,5 m od vnějšího líce.
Trasy kanalizace jsou zakresleny ve výkrese I.B.2. Koncepce vodního hospodářství
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
• ochranné pásmo nadzemního vedení elektřiny VN a VVN
Převzato z ÚAP: u vedení VN 22 kV = 7 nebo 10 m od krajního vodiče, u VVN 110 kV = 15m.
• ochranné pásmo podzemního vedení elektřiny = 1 m po obou stranách krajního kabelu
(Není zobrazeno v koordinačním výkrese, trasy vedení zakresleny ve výkrese I.B.3. Koncepce
energetiky a spojů)
• ochranné pásmo elektrické stanice
(Není zobrazeno v koordinačním výkrese, distribuční trafostanice zakresleny ve výkrese I.B.3.
Koncepce energetiky a spojů)
• ochranné pásmo STL plynovodu v zastavěném území obce = 1 m na obě strany od půdorysu,
OP technologických objektů = 4 m od půdorysu.
Trasy plynovodů zakresleny ve výkrese I.B.3. Koncepce energetiky a spojů
• bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
Převzato z ÚAP: šířka pásma 80 m je vyznačena u plynovodu DN 300 Olomouc – Paseka a
30 m u odboček z tohoto plynovodu k RS Štěpánov a RS Liboš.
Dle zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• ochranné pásmo pozorovacího vrtu sítě ČHMÚ; převzato z ÚAP = 250 m
• ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně; převzato z ÚAP, čtyři zdroje v k.ú. Moravská
Huzová
Vydal Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad, č.j. SmOl/ŽP/55/15162/2009/Hu (vrty V6a, V6), č.j.
SmOl/ŽP/55/15163/2009/Hu (vrty HV11-HV18)
Vydal Okresní národní výbor, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Olomouci,
č.j. voda452/85/233.1-Pě/Ko (vrty V3, V4)
• ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně; převzato z ÚAP
Vydal Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad, č.j. SMOL/ŽP/55/16738b/2009/Ko (k.ú. Moravská Huzová), č.j.
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SMOL/ŽP/55/19116/2009/Ko (k.ú. Štěpánov u Olomouce), č.j. SMOL/ŽP/55/19119/2009/Ko (k.ú.
Březce)
• záplavová území
vodního toku Morava bylo vyhlášeno rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje č.j.
KUOK/6388/04/OŽPZ/339 ze dne 17.9.2004.
1.změna – čj. KUOK/27150/05/OŽPZ/339 ze dne 21.11.2005
2.změna – čj. KUOK/33030/2006 ze dne 23.3.2006
Zákres je převzat z ÚAP.
vodního toku Sitka (Huzovka) (km 0,00 – 25,10) bylo vydáno okresním úřadem v Olomouci čj.
ŽP – voda 1625/92-234/1-Kop ze dne 19.6.1992
Nepřesný zákres byl převzat z ÚAP a upraven podle podkladu Krajského úřadu v Olomouci.
vodního toku Oskava (km.0,000-25,856) vydáno opatření Okresního úřadu v Olomouci čj. ŽP
1650/92–Kop ze dne 13.3.1996. V závěru textu opatření je upozornění, že toto opatření není
rozhodnutím ve smyslu ustanovení zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení.
Zákres byl převzat z platného ÚPNSÚ, v ÚAP obsažen není.
• celá obec leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV Kvartér řeky Moravy;
V CHOPAV leží celé řešené území.
Stanovena nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24. června 1981.
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
• chráněné ložiskové území Štěpánov 00800000 vymezené pro ochranu ložisek štěrkopísku;
převzato z ÚAP
• výhradní ložisko štěrkopísku 3008000 Štěpánov – Březce; převzato z ÚAP
• dobývací prostor štěrkopísku 71131 Březce – těžený; převzato z ÚAP
• dobývací prostor štěrkopísku 71182 Březce I – těžený; převzato z ÚAP
Dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky č.
351/2000 Sb.
• ochranné pásmo lesa 50 m od okraje lesních pozemků. Zakresleno dle údajů o druzích pozemků
v aktuální katastrální mapě. Z ÚAP převzata OP lesních pozemků, která do řešeného území
zasahují ze sousedních katastrů.
Dle zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
• vodní toky, rybníky, lesy = významné krajinné prvky „ze zákona“.
Lesní pozemky vedené takto v katastru nemovitostí, pozemky vedené jako vodní plocha dle
katastru nemovitostí nebo doplněné ze základních map 1:10 000.
• maloplošná zvláště chráněná území přírody vč. ochranného pásma; převzato z ÚAP
Do území obce zasahuje částečně, nebo alespoň ochranným pásmem, 5 maloplošných ZCHÚ:
Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy
Přírodní rezervace: Panenský les
Chomoutovské jezero
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Kenický
Kurfürstovo rameno
• památný strom – Tomáškova lípa; převzato z ÚAP
Vyhlásil Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, č.j.
SMOL/ŽP/55/12432/2010/Kol
• chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví včetně hranic I., II., III. zóny odstupňované
ochrany. Zákres převzat z ÚAP a upřesněn dle vyhlášky popisující průběh hranice CHKO.
Byla zřízena vyhláškou MŽP ČR č. 464/90 Sb. ze dne 29.10.1990
• Ptačí oblast Litovelské Pomoraví CZ 0711018 soustavy NATURA 2000; převzato z ÚAP,
shodná s hranicí CHKO
Vymezena nařízením vlády č. 23/2005 Sb., ze dne 15. prosince 2004.
• Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví CZ 0714073 soustavy NATURA 2000;
převzato z ÚAP
Nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. o vydání národního seznamu EVL a vymezení hranic
biogeografických oblastí ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o
vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
• biocentra a biokoridory - územního systému ekologické stability lokálního významu; jsou
převzaty z platného ÚPNSÚ Štěpánov.
Dle zák. ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění.
• ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany;
převzato z ÚAP, upraven název
• celá obec leží ve vzdušném prostoru ministerstva obrany; převzato z ÚAP
Dle zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
• zájmové území elektronického komunikačního zařízení; převzato z ÚAP, upraven název
• zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby (s výškovým rozčleněním);
převzato z ÚAP
• zájmové území ministerstva obrany ČR pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce;
převzato z ÚAP
• objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území; převzato z ÚAP a doplněno dle
stanoviska VUSS Brno
• vydaná a dosud nerealizovaná územní rozhodnutí a územní souhlasy. Poskytla obec, jsou
vyznačena v koordinačním výkrese.
• nemovité kulturní památky Převzato z registru Národního památkového ústavu
31778/8-3168 Štěpánov – kostel. sv. Barbory
22166/8-1951 Štěpánov – kostel sv. Vavřince
19653/8-1952 Štěpánov – výklenková kaplička se dvěma smírčími kříži
34983/8-2665 Štěpánov – krucifix
14598/8-1950 Štěpánov – soubor 10 domů dělnické kolonie
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46086/8-1949 Štěpánov čp. 267 – společenský dům
18380/8-1950 Štěpánov – domy dělnické kolonie
25812/8-1884 Benátky – Moravská Huzová – smírčí kříž
36162/8-2667 Moravská Huzová – kamenný kříž – na hřbitově
15234/8-2666 Moravská Huzová – sousoší Nejsvětější Trojice
Dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.
• zranitelná oblast; převzato z ÚAP, patří do ní k.ú. Štěpánov u Olomouce, k.ú. Březce, k.ú.
Moravská Huzová.
Dle zák. č. 54/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády 262/2012 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Limitem využití území se stanou až budou stavby dopravní a technické infrastruktury nebo
jiného „nositele limitu“ realizovány. Vydáním územního plánu se stanou omezením ve využití
území, které je třeba respektovat.
OMEZENÍM VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ jsou dále:
• vzrostlá krajinná zeleň mimo lesy. Jsou to hájky, remízky, skupiny vzrostlé zeleně, které by
měly být v zemědělsky intenzivně využívané krajině Hané respektovány. Jsou vyznačeny v
koordinačním výkrese, orientačně zakresleny dle leteckého snímku.
• ochranné pásmo pohřebiště nevyhlášené – 100 m od pozemku hřbitova; převzato z ÚAP.
Dle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
• vybrané významné krajinné prvky - VKP; převzato z platné ÚPD obce
6 – suchá svodnice, zaústěna do meandru Moravy (Kurfürstovo rameno)
7 – svodnice ústící do Kurfürstova ramena
8 – Huzovka – tok bystřinného charakteru
9 – Hájek u Chomoutovského jezera
10 – Pískovna – menší vodní plocha s břehovou zelení.
• hranice zátopy - povodně z r. 1997; převzato z platného ÚPNSÚ Štěpánov, v ÚAP obsaženo
není. Je to hranice zátopy zaznamenaná v obci v r. 1997.
• památky místního významu, hodnotné stavby, památníky, kříže, kapličky ve Štěpánově,
Benátkách, Březcích, Moravské Huzové a Stádle - podrobněji viz kap.. e2).
• ostatní prognózní zdroj štěrkopísku 9368400 Liboš – Moravská Huzová - 2 části. Zakresleno
dle mapového serveru ČGS Geofond
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
• ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísku: Zakresleno dle mapového serveru ČGS Geofond
5273600 Liboš
5273800 Březce
3045800 Pňovice – Novoveská čtvrť - 2 části
3046100 Štěpánov u Olomouce
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• území archeologických nálezů; převzato z ÚAP. Celé území obce je územím potencionálních
archeologických nálezů – podrobněji viz kap. e2)
Není zobrazeno v koordinačním výkrese, je zobrazeno v příloze odůvodnění.
Dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.
• urbanisticky hodnotná území; převzato z ÚAP
Není zobrazeno v koordinačním výkrese, je zobrazeno v příloze odůvodnění.
• území nevhodné pro těžbu = 150 m od zastavěného území
Převzato z Územní studie Využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1 – ST 6
ZÁSAHY DO LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Některé zastavitelné plochy zasahují do limitů a dalších omezení ve využití území. Tyto zásahy
nebo střety vyznačené v koordinačním výkrese bude třeba řešit v dalších stupních územně
plánovací dokumentace, územních studiích, územním řízení nebo je využití zastavitelných ploch
podmíněno opatřením umožňujícím zásah do limitu, omezení. Tyto ani další střety s méně
významnými limity - např. s OP uličních tras technické infrastruktury – však nevytvářejí zásadní
překážky, které by znemožňovaly využití ploch k navrženému účelu.
• Celá obec a tedy i všechny zastavitelné plochy leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Kvartér řeky Moravy.
• Celá obec a tedy i všechny zastavitelné plochy leží ve vzdušném prostoru ministerstva obrany
(LK TSA 24)
V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze
vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících
dominanty v terénu, větrných elektráren, venkovního vedení VN a VVN jen na základě
závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno.
Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž rozšíření stávajících nebo
povolení nových těžebních prostorů.
• V ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně leží celé k.ú. Moravská Huzová, zastavěné území
Březců, jihovýchodní část zastavěného území Štěpánova a navržené zastavitelné plochy: Z5, Z7,
Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z27, Z29, Z32, Z33, Z34,
Z35, Z36, Z44, část Z47, Z50, Z51, Z52.
• V zájmovém území ministerstva obrany ČR pro nadzemní stavby leží velká část řešeného území
- zastavěné území Stádla, Moravské Huzové, Benátek, Březců, jižní část zastavěného území
Štěpánova a zastavitelné plochy: Z5, Z6, Z7, část Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16,
Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z32, Z33, Z34, Z35,
Z36, Z37, Z38, Z39, část Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z50, Z51, Z52.
Zájmové území je výškově rozčleněno na:
- Zájmové území MO pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska MO ČR
zastoupeného VUSS Brno)
- Zájmové území MO pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto území lze
vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě
stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno)
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• V ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení ministerstva obrany leží
zastavěné území Benátek, Březců, část zastavěného území Štěpánova a zastavitelné plochy: Z10,
Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, část Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z34, Z35, Z39,
Z50, Z51, Z52.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR zastoupeného VUSS Brno. Jedná se o výstavbu
(včetně rekonstrukce a přestavby):
- větrných elektráren
- výškových staveb (i dominant v terénu)
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanic mobilních operátorů
- staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad
30 m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
• V zájmovém území elektronického komunikačního zařízení leží většina obce, mimo leží jižní
část zastavěného území Březců a zastavitelné plochy: Z13, Z14, Z15, Z16, Z35, Z39 a část Z51.
V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže vyjmenované druhy
staveb jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno:
v okruhu do 5 km od vojenského objektu v Újezdu u Uničova:
- výkonné zdroje elektromagnetického záření 10 kHz - 100 GHz
v okruhu do 10 km od vojenského objektu v Újezdu u Uničova:
- výškové stavby
(např. větné elektrárny, základnové stanice mobilních operátorů, vysílače, sila aj.)
• V zájmovém území objektu důležitého pro obranu státu leží jižní část zastavěného území
Štěpánova a zastavitelné plochy: Z9, Z26, Z28, Z30, Z43 a část Z45
Jedná se o perspektivní vojenský areál včetně přilehlých pozemků se zájmovým územím podél
obvodu objektu. Zájmové území ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) je území ve vzdálenosti 300 m od
hranice areálu. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu včetně
veškerých zemních prací jen na základě stanoviska České republiky – Ministerstva obrany,
zastoupeného VUSS Brno.

• Ve zranitelné oblasti leží celá obec kromě k.ú. Stádlo a tedy i zastavitelných ploch: Z23, Z24,
Z37, Z38, část Z47.
• Na celém správním území je zájem ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb
Dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
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- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice ...)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Další zásahy jednotlivých zastavitelných ploch do limitů a omezení:
 Štěpánov:
Z1 - bydlení v RD venkovské (BV) (2,07ha); Plochou prochází nadzemní vedení elektřiny VN
22kV, do části plochy zasahuje záplavové území Oskavy. Pro zastavitelnou plochu je
zpracována urbanistická studie, ve které se počítá s koridorem pro průchod vedení VN po
sloup VN v ploše zeleně (ZV), odtud po TS bude vedení kabelizováno. Navržená
protipovodňová hráz – K12 bude chránit i zastavitelnou plochu. Podmínkou pro rozhodování o
změnách v území je zpracování územní studie a její vložení do evidence územně plánovací
činnosti.
Z2 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,3ha); Do části plochy zasahuje záplavové území Oskavy, v
ploše je vydané územní rozhodnutí.
Z3 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,19ha); Leží uvnitř záplavového území Oskavy – je třeba
provést opatření – např. násyp – zvýšení terénu.
Z4 - bydlení v RD venkovské (BV) (2,09ha); Plochou prochází nadzemní vedení elektřiny VN
22kV – bude řešeno v územní studii.
Z5 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,48ha); Větší část leží uvnitř OP pohřebiště.
Z6 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,39ha); V ploše bylo vydáno územní rozhodnutí na 5 RD.
Z8 - bydlení v RD venkovské (BV) (5,19ha); Leží uvnitř zátopy v r. 1997. Bude řešeno v územní
studii.
Z9 - bydlení v RD venkovské (BV) (1,67ha); menší část plochy leží uvnitř zátopy z r. 1997. (viz
Z8)
Z25 - občanské vybavení - tělovýchova a sport (OS) (2,0ha); Větší část plochy leží uvnitř zátopy z
r. 1997. (viz Z8)
Z26 - výroba a skladování - lehký průmysl (VL) (2,27ha); Část leží uvnitř OP železniční dráhy.
Z27 - výroba a skladování - lehký průmysl (VL) (4,92ha); Část plochy leží uvnitř OP železniční
dráhy, část v OP vrtu pozorovací sítě ČHMÚ. Plochou prochází nadzemní vedení elektřiny VN
22kV.
Z28 - veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV) (0,66ha); Větší část plochy leží uvnitř OP železniční
dráhy, část v OP vrtu pozorovací sítě ČHMÚ.
Z30 - zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) (0,54ha); Část plochy leží uvnitř OP železniční dráhy.
Z31 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,14ha); Malá část plochy zasahuje - spolu se sousední
stávající zástavbou do okraje ložiska nevyhrazeného nerostu Štěpánov u Olomouce.
Z40 - veřejné prostranství (PV); Leží uvnitř ložiska nevyhrazeného nerostu Pňovice - Novoveská
čtvrť, část plochy v záplavovém území Oskavy – je to účelová komunikace z ložiska v Liboši
na silnici II/446.
Z42 - veřejné prostranství (PV); Leží uvnitř zátopy z r. 1997. Větší část plochy leží uvnitř OP
železniční dráhy, část plochy v záplavovém území Moravy – je to část druhého výjezdu –
přímého napojení areálu skladů MO ČR na silnici II/446.
Z43 - veřejné prostranství (PV); Leží uvnitř OP železniční dráhy, část uvnitř zátopy z r. 1997, část
95

plochy v záplavovém území Moravy – část "druhého výjezdu" - viz Z42
Z46 - veřejné prostranství (PV); Leží uvnitř CHKO a Evropsky významné lokality Litovelské
Pomoraví, uvnitř záplavového území Moravy prochází lesem – cyklostezka do Střeně, část
cyklotrasy N6
Z48 - veřejné prostranství (PV); Leží v nevýhradním ložisku štěrkopísku, většina plochy leží v
záplavovém území Oskavy a na lesních pozemcích – cyklostezka do Pňovic.
Z49 - veřejné prostranství (PV); Část leží v OP silnice II. třídy, část v nevýhradním ložisku. Leží v
záplavovém území Moravy a uvnitř zátopy z r. 1997 – úprava křížení účelové komunikace se
silnicí II/446.
Z53 - veřejné prostranství (PV); Leží v záplavovém území Moravy, v ložisku nevyhrazeného
nerostu Pňovice - Novoveská čtvrť – cyklostezka.
 Březce:
Z12 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,99ha); V části plochy bylo vydáno územní rozhodnutí.
Z13 - bydlení v RD venkovské (BV) (2,79ha); Do okraje plochy zasahuje OP nadzemního vedení
elektřiny VN 22kV. V části plochy bylo vydáno územní rozhodnutí.
Z14 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,09ha); do části plochy zasahuje OP železniční dráhy a do
části plochy bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
Z15 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,12ha); do části plochy zasahuje OP železniční dráhy.
Z16 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,20ha); do části plochy zasahuje OP železniční dráhy.
Z39 - dopravní infrastruktura silniční (DS); Plocha leží z větší části v OP lesa, prochází jí dálkový
telekomunikační kabel, leží v záplavovém území Moravy, zasahuje do ochranného pásma
silnice III. třídy– je určeno pro úpravu křižovatky II/446 – III/44613.
Z50 - dopravní infrastruktura silniční (DS); Zasahuje do ochranného pásma silnice III. třídy.
Z51 - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD-1) (1,6ha); Plochou prochází nadzemní
vedení elektřiny VN 22kV.
 Benátky:
Z18 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,37ha); Do nepatrné části plochy zasahuje bezpečnostní
pásmo VTL plynovodu.
Z19 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,99ha); Do okraje plochy zasahuje ochranné pásmo silnice
III. třídy, část leží v okraji prognózního ložiska. Plochou prochází významný vodovodní řad, je
navržena jeho přeložka. Na okraji zastavitelné plochy se nachází nemovitá kult. památka smírčí kříž.
Z52 - veřejné prostranství (PV); Zasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu – cyklostezka.
 Moravská Huzová:
Z20 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,29ha); Do okraje plochy zasahuje ochranné pásmo silnice
III. třídy, část plochy leží v prognózním zdroji štěrkopísku Liboš - Mor. Huzová.
Z21 - bydlení v RD venkovské (BV) (2,31ha); část plochy leží v prognózním zdroji štěrkopísku
Liboš - Mor. Huzová.
Z22 - zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) (0,14ha); Plochou prochází nadzemního vedení elektřiny
VN 22kV, část plochy leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.
Z36 - bydlení v RD venkovské (BV); Leží uvnitř OP pohřebiště.
 Stádlo:
Z24 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,07ha); do části plochy zasahuje ochranné pásmo silnice III.
třídy, v části plochy bylo vydáno územní rozhodnutí.
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Z37, Z38 - bydlení v RD venkovské (BV) (0,56ha); do části plochy zasahuje ochranné pásmo
silnice III. třídy.
Z44 - veřejné prostranství (PV); Část plochy leží v ložisku nevyhrazeného nerostu Liboš. Část
plochy prochází bezpečnostním pásmem VTL plynovodu – je to účelová komunikace z ložiska
Liboš na silnici III/4476 - vydáno územní rozhodnutí.

f) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání
územního plánu Štěpánov požadováno.
Dle Zadání Územního plánu Štěpánov měla být do návrhu územního plánu převzata Změna
č.3A ÚPNSÚ Štěpánov v podobě, v jaké bude vydaná (kap.d bod 13 zadání). Změna č.3A však
vydána nebyla a do územního plánu upraveného po společném jednání byla zapracována jen
navrhovaná plocha povrchové těžby v omezeném rozsahu rozšířeného dobývacího prostoru - místo
původních cca 40ha jen necelých 9ha návrhu na rozšíření plochy těžby.
Na celý rozsah návrhu zm.3A (40ha) byla dříve zpracována dokumentace o posuzování vlivů na ŽP
podle přílohy č.4 k zak.č.100/2001 Sb. Ze souhrnného vyhodnocení návrhu rozšíření těžby dle zm.
3A vyplývalo, že:
"Z hlediska ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví je realizace záměru přijatelná a to za
předpokladu realizace opatření k prevenci, eliminaci nebo snižování jeho nepříznivých vlivů."
Návrh zm. 3A byl nepřijatelný především pro veliký rozsah záboru vysoce kvalitní zemědělské
(orné) půdy.

g) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
(II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu)
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen vyhodnocení záborů půdy) je zpracováno podle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999 Sb.,
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, Metodického pokynu MŽP ČR (č.j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu ze dne 1.10.1996 s účinností od 1.1.1997 a zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Přihlédnuto bylo i k metodickému doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru
ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ze srpna 2013. Nad rámec této metodiky bylo na
základě stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje doplněno vyhodnocení záborů i u ploch
v zastavěném území a ploch navržených pro ÚSES.
Vyhodnocení záborů půdy je dokumentováno v odůvodnění územního plánu následující
textovou částí s tabulkovou přílohou a ve výkresu II.C.. V celém řešeném území byly zakresleny
hranice a kódy bonitních půdně ekologických jednotek a odvodněné pozemky (převzato z ÚAP).
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KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Jednotlivé druhy pozemků jsou ve Štěpánově zastoupeny takto:
Druh pozemku
Celkem
Zemědělské pozemky
Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

ha
2684
2106
319
43
60
156

%
100
78,46
11,89
1,60
2,24
5,81

Ze zemědělských pozemků celkem
Orná půda
Zahrady
Ovocný sad
Trvalé travní porosty
Zdroj : ČSÚ, stav k 31.12.2011

2106
1904
64
1
138

100
90,41
3,04
0,05
6,55

Na území obce výrazně převažují zemědělské pozemky, těch je celkem 2106 ha – tj. 78 %
rozlohy obce, z toho orné půdy je 90 % = 1904 ha. Orná půda se vyskytuje ve všech částech obce,
trvalé travní porosty, které představují necelých 7 % zemědělských pozemků, se nachází podél
potoku Říčí a uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví.
Lesní pozemky zaujímají přibližně jen 12 % území obce. Větší plochy lesa se nacházejí
především v CHKO Litovelské Pomoraví, plošně významnější je Oskavský les v severní části
Štěpánova, jinde se lesní pozemky nacházejí sporadicky, v menších plochách.
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti
jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Ty jsou charakterizovány pětimístným
číselným kódem. První číslice kódu vyjadřuje klimatický region - území s přibližně shodnými
klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Druhá a třetí číslice kódu
vyjadřuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastností, jež
jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou
půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a
zúrodňovacím opatřením. Čtvrtou číslicí kódu je vyjádřeno utváření povrchu zemědělského
pozemku - sklonitost a expozice ke světovým stranám. Pátou číslicí kódu je vyjádřena skeletovitost,
jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm,
a hloubka půdy.
Řešené území je podle kódu BPEJ zařazeno do klimatického regionu 3 (T 3) - teplý, mírně
vlhký.
Charakteristika hlavních půdních jednotek, které se vyskytují v řešeném území:
03 - Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů,
slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným
09 - Šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších, středně těžké,
bezskeletovité, s příznivými vláhovými poměry
10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší
11 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách
(prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry
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13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální
i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s
mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně
skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období
14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně
těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry
21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na
lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející
43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké,
ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení
46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách,
středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému
zamokření
56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé
58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění
příznivé
64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně
těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité
67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné
Nejvýznamněji jsou v řešeném území zastoupeny hlavní půdní jednotky: (11) v k.ú. Moravská
Huzová a jihozápadně od zastavěného území Štěpánova a Březců; HPJ (13) v k.ú. Stádlo, v jižní
části k.ú. Březce a v centrální části k.ú. Štěpánov u Olomouce; HPJ (14) především v k.ú.
Moravská Huzová, ve Stádle, v centrální a severní části Štěpánova; HPJ (58) se nachází v blízkosti
toků Oskavy, Říčí, částečně Sitky a v západní části Štěpánova.
Jednotlivé BPEJ jsou zařazeny podle kvality do tříd ochrany zemědělské půdy. Třída ochrany I.
označuje nejkvalitnější půdy, třída ochrany V. nejméně kvalitní půdy.
V území převažuje třída ochrany II, významně je zastoupena také III. třída ochrany - ve
východní části k.ú. Stádlo, v jižní části k.ú. Březce a v centrální části k.ú. Štěpánov u Olomouce. V
nezanedbatelném rozsahu se v řešeném území vyskytuje taky nejkvalitnější půda I. třídy ochrany,
nachází se jihozápadně od zastavěného území Štěpánova a Březců, v nivě vodního toku Sitka, v
zastavěném území Stádla a v západní části k.ú. Stádlo. Půda IV. třídy ochrany se v menších
plochách vyskytuje v celém řešeném území a půda V. třídy ochrany se vyskytuje pouze v k.ú.
Stádlo.
Odvodněné pozemky se nacházejí především v severní části Štěpánova a mezi Moravskou
Huzovou a Stádlem.
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ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ PŮDY
Celkový předpokládaný zábor zemědělské půdy činí pro celé řešené území 66,6 ha, z toho je
většina orné půdy = 62,48 ha. Navržen je zábor 2,96 ha zahrad a 1,16 ha trvalých travních porostů.
Předpokládá se zábor 8,67 ha odvodněných zemědělských pozemků.
V katastrálním území Štěpánov u Olomouce je navržen zábor 41,53 ha zemědělské půdy, v k.ú.
Březce 14,02 ha, v k.ú. Moravská Huzová 7,94 ha a v k.ú. Stádlo 3,11 ha.
V územním plánu je bilancován zábor 1,12 ha pozemků určených k plnění funkce lesa
(PUPFL) pro veřejná prostranství - vedení samostatných cyklostezek (Oskavský les, les v CHKO).
Zábor půdy v řešeném území podle funkčního členění ploch:
Zábor ZPF a
Zábor
Způsob využití plochy
PUPFL celkem
PUPFL
ha
%
ha
BV – plochy bydlení v RD
26,06
38,48
venkovské
SV – plochy smíšené obytné
0,20
0,30
venkovské
OS – plochy obč. vybavení –
1,89
2,79
tělovýchova a sport
OH – plochy obč. vybavení –
0,19
0,28
hřbitovy
VL – plochy výroby a
6,59
9,73
skladování – lehký průmysl
VD-1 – plochy výroby a
skladování – drobná a
1,56
2,30
řemeslná výroba
DS – plochy dopravní
0,63
0,93
infrastruktury – silniční
PV – plochy veřejných
6,19
9,14
1,12 *
prostranství
NT – plochy těžby nerostů
18,58
27,44
nezastavitelné
ZS – plochy zeleně –
1,03
1,52
soukromá a vyhrazená
ZO – plochy zeleně – zeleň
0,19
0,28
ochranná a izolační
NS – plochy smíšené
4,61
6,81
nezastavěného území (hráze)
zábor celkem
67,72
100
1,12
* pro cyklostezky v Oskavském lese a CHKO

Zábor ZPF z toho orné půdy
ha

ha

%

26,06

22,52

86,42

0,20

-

0,00

1,89

1,89

100,00

0,19

-

0,00

6,59

6,59

100,00

1,56

1,56

100,00

0,63

0,63

100,00

5,07

4,88

96,25

18,58

18,58

100,00

1,03

1,03

100,00

0,19

0,19

100,00

4,61

4,61

100,00

66,60

62,48

93,81

Kromě výše uvedených záborů jsou zastavitelné plochy a plochy změn v krajině (ty, které byly
vyhodnoceny jako zábor ZPF) navrhovány na 3,59 ha nezemědělské půdy – ostatních plochách. Ve
výkrese II.C. jsou zastavitelné plochy a plochy změn v krajině zakresleny pouze v rozsahu, který
znamená zábor zemědělské půdy nebo lesních pozemků. Navrhované komunikace a cyklostezky
mohou být z grafických důvodů zakresleny ve větší šířce než bude pro jejich realizaci nutné.
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POSOUZENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ
Z celkového záboru 66,6 ha zemědělské půdy je zabíráno:
- 42,87 ha (tedy 64 %) pro zastavitelné plochy (lokality 1-54)
- 23,73 ha (tj. 36 %) pro plochy změn v krajině (lokality 101-113).
V celkovém součtu zabíraných zemědělských pozemků převažuje kvalitní půda I., II. a III.
třídy ochrany. Půda I. třídy ochrany tvoří 31%, půda II. třídy 32 %, půda III. třídy 31%, půda IV.
třídy ochrany 6%, půda V. třídy 1%.
POVRCHOVÁ TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU
Významná část záboru zemědělské půdy připadá na nezastavitelné plochy určené pro těžbu
nerostů – celkem 18,58 ha. V územním plánu jsou navrženy dvě tyto plochy – lokality 101 a 106 (v
hlavním výkrese - urbanistické koncepci odpovídá plochám K1 a K6).
Lokalita 101 (K1) s celkovou rozlohou cca 8,67 ha se nachází v k.ú. Březce. Jde o záměr na
rozšíření plochy pro těžbu štěrkopísku v návaznosti na stávající těžbu v dobývacím prostoru Březce
č. 71131. Lokalita 101 je vymezena v rozsahu dobývacího prostoru Březce I č. 71182. Nachází se
zde neodvodněná orná půda III. třídy ochrany. Lesní pozemky se v lokalitě nenacházejí, nedojde k
jejich záboru. Oba dobývací prostory jsou součástí výhradního ložiska štěrkopísku Štěpánov Březce č. 3008000 a Chráněného ložiskové území Štěpánov č. 800000.
Lokalita 106 (K6) s rozlohou 9,91 ha se nachází v SZ části ložiska Pňovice - Novoveská Čtvrť
č. 304580002 se Štěpánově. Celá lokalita leží na orné půdě III. třídy ochrany. V severovýchodní
části plochy se nachází odvodněné pozemky s výměrou 4,24 ha. Lokalita si nevyžádá zábor lesních
pozemků.
Obě plochy - 101 a 106 - navrhované v územním plánu pro těžbu, včetně celého území obce
Štěpánov jsou součástí Specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované
(očekávané) těžby nerostných surovin označené ST2, která je vymezena v Zásadách územního
rozvoje Olomouckého kraje. Pro upřesnění zásad pro změny využití území byla zpracována územní
studie „Využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby
nerostných surovin ST1-ST6 na území Olomouckého kraje- dále „studie využití oblasti těžby“
(podrobněji v kap. e5), Těžba surovin).
Rozšíření těžby v Březcích již bylo předmětem změny č. 3A ÚPNSÚ Štěpánov, která nebyla
vydána. Součástí změny byla studie „DP Březce – rozšíření těžby – Studie dopadu na ZPF –
aktualizace 09/2009“ - dále "DP Březce - dopady na ZPF" (zpracovatel: Ing. Katarína
Kalivodová), která se zabývá problematikou vyhodnocení dopadu případné těžby v rámci specifické
oblasti ST2 na ZPF.
Ačkoliv bylo ve změně č. 3a navrhováno rozšíření těžby ve větším rozsahu než je nyní
navrhováno v územním plánu, lze ze zpracované změny převzít tabulku se srovnáním výsledného
hodnocení obou studií - "DP Březce - dopady na ZPF" a "studie využití oblastí těžby". V obou
studiích byly hodnoceny ložiska štěrkopísku ve specifické oblasti ST2, jen jednou jsou ložiska
Pňovice-Novoveská Čtrť I. a Pňovice – Novoveská Čtvrť II. hodnocena samostatně, podruhé jsou
posuzována jako celek. Číslo 1. je přiřazeno ložisku, které je z hlediska hodnocení nejvhodnější
k otevření, případně pokračování těžby. Výsledné pořadí je velmi podobné - je však třeba zdůraznit,
že údaje o třídách ochrany zem. půdy jsou dnes jiné. (viz dále)

101

ložisko
VL Štěpánov
VL Žerotín – Liboš
NL Pňovice
NL Pňovice – Novov.čtvrť I.
NL Pňovice – Novov.čtvrť II.
NL Štěpánov u Olomouce
(NBL Hnojice-Mor.Huzová)

výsledné hodnocení
dle "studie využití dle "DP Březce oblastí těžby"
dopady na ZPF
3.
2.
4.
5.
1.
1.
6.
3.
2.
2.
4.
(5.)
(6.)

(doplněno) lokality
navrhované v ÚP
Štěpánov
101 (K1)

106 (K6)

Z těchto závěrů vyplývalo v době zpracování studií, že z hlediska dopadů na ZPF lze považovat
otevření nebo rozšíření těžby v NL Pňovice – Novoveská čtvrť II. (lok. 106) a ve VL Štěpánov (lok.
101) jako 2. a 3. nejvhodnější pro otevření těžby.
výměra
ZPF I. tř.
celkem
ochrany
248 ha
30 ha
VL Štěpánov
100 %
12 %
87 ha
1 ha
NL Pňovice –
Novoveská čtvrť II
100 %
1%
Údaje odvozeny z aktuálních podkladů v ÚAP
ložisko

ZPF II. tř.
ochrany
146 ha
59 %
37 ha
43 %

ZPF III. tř.
ochrany
72 ha
29 %
39 ha
45 %

les
10 ha
12 %

Obě navrhované plochy těžby K1, K6 jsou vymezeny pouze na půdě III. třídy ochrany, tak, aby
nebyly zabírány nejkvalitnější půdy. V obou lokalitách by po ukončení těžby a rekultivaci měla
vzniknout vodní plocha s doprovodnou břehovou zelení, odnětí půdy ze ZPF bude tedy minimálně
na většině rozlohy obou lokalit trvalé. Lze předpokládat, že vlastní zábor půdy bude při realizaci
těžby realizován postupně, a tudíž by část ploch mohla být zemědělsky obhospodařována déle.
Oba tyto záměry musí být hodnoceny také z hlediska hospodárného využití štěrkopísků při
zajištění ochrany životního prostředí pro obyvatele území, ochraně přírody a krajiny, veřejné
infrastruktury a dalších faktorů v území. (viz podrobněji v kap.b)
Obě lokality těžby jsou dobře dopravně dostupné a realizací těžby nedojde ke zrušení nebo
omezení přístupu na přilehlé zemědělské pozemky.
ÚZEMNÍ ROZVOJ SÍDEL
V území výrazně převažují kvalitní půdy, které se nacházejí většinou v přímé návaznosti na
zastavěné území v plochách, které jsou z urbanistického hlediska pro územní rozvoj obce vhodné
(urbanistická koncepce viz kap.e3).
Půdy nižší kvality se nachází v okolí zastavěného území v Novoveské čtvrti, kde je půda III. a
IV. třídy ochrany. Rozšiřovat zástavbu v této odlehlé, samostatné části obce nebo spojovat ji se
zastavěným územím horního konce Štěpánova není z urbanistického hlediska vhodné. Pozemky s
horší kvalitou půdy - IV. třída ochrany - jsou využívány pro zastavitelnou plochu v Moravské
Huzové - lokalita 21 a ve Štěpánově - lokalita 2. Další půda s nižší kvalitou v návaznosti na
zastavěné území se nachází severně od Stádla, půda V. třídy ochrany. Tam jsou navrhovány plochy
pro bydlení 37 a 38. Další rozšiřování zastavitelných ploch ve Stádle je v tak malém sídle
nevhodné.
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Zastavitelné plochy navrhované v územním plánu mají podpořit rozvoj obce především
nabídkou disponibilních ploch pro bydlení a ploch pro rozvoj pracovních příležitostí.
Navrhované plochy pro územní rozvoj využívají v prvé řadě rezervy v zastavěném území.
Z celkové výměry navržených zastavitelných ploch tj. 51,13 ha leží v zastavěném území přibližně
13 %, ze zastavitelných ploch navržených pro bydlení tj. 27,24 ha leží uvnitř zastavěného území cca
20 %. Další zastavitelné plochy vymezené v návrhu územního plánu (s výjimkou ploch veřejných
prostranství) na zastavěné území přímo navazují.
Největší část zastavitelných ploch je v územním plánu navrhována pro bydlení v RD
venkovské (BV) tj. 27,04 ha, což znamená zábor 26,06 ha zemědělské půdy. Spolu s plochou
smíšenou obytnou venkovskou (SV) o velikosti 0,2 ha je pro bydlení celkem navrhováno 27,24 ha
zastavitelných ploch, z toho je 26,26 ha zemědělské půdy. Potřebný rozsah zastavitelných ploch pro
bydlení je odvozen z očekávaného růstu obce podloženého sociodemografickými rozbory (viz kap.
e2).
Pro podporu hospodářské funkce jsou v obci navrženy zastavitelné plochy výroby a skladování
pro lehký průmysl (VL) a drobnou a řemeslnou výrobu (VD1) s celkovou výměrou 8,79 ha, to
představuje zábor 8,15 ha zemědělské půdy.
Pro veřejná prostranství (PV) je navržen zábor 5,07 ha zemědělské půdy a 1,12 ha lesních
pozemků. Zábor půdy nebude nutný v celé šířce vymezené zastavitelné plochy, proto byl zábor
počítán u chodníku (lok. č. 41) a samostatných cyklostezek (lok. 46, 48, 52, 53) v šířce 4,5 m, u
cyklostezky podél silnice z Mor. Huzové do Stádla (lok. 47) v šířce 6 m, účelová komunikace ze
Štěpánova směrem na Žerotín (lok. č. 40) v šířce 8 m. Ostatní navržené komunikace byly
vyhodnoceny v šířce 10 m, v případě účelové komunikace z Mor. Huzové do Liboše (lok. č. 44) v
šířce 20 m, v těchto plochách se počítá i se zelení podél komunikací.
Zábor lesa pro cyklostezky v lokalitách 46 a 48 bude omezen na nezbytně nutnou šířku,
přednostně budou využívány účelové lesní cesty, které se v lokalitě nacházejí, nejsou však zaneseny
do katastru nemovitostí.
Navržené plochy smíšené nezastavěného území – vodohodpodářské (NSv) jsou určeny pro
ochranné hráze proti zátopám a záplavám (lok. 12 a 13). Jsou vyhodnoceny v šířce 15 m,
předpokládá se zábor 4,61 ha orné půdy.
V lokalitě č. 25 je ve Štěpánově navržena (v návaznosti na stávající hřiště) plocha pro
tělovýchovu a sport (OS) o celkové výměře 2 ha, z toho je 1,89 ha zem. půdy.
Navrhované plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS) (lokality 22, 30 a 104) jsou
vyhodnoceny v rozsahu 1,03 ha zemědělské - orné půdy, plochy budou využívány jako zahrady a
sady, pozemky zůstanou zemědělské a půjde tedy spíše o změnu druhu pozemku.
Další navrhované zastavitelné plochy a plochy změn v krajině, pro které je vyhodnocen zábor
ZPF, nepředstavují významný zábor půdy, jsou určeny pro plochy občanského vybavení – hřbitov,
plochy dopraví infrastruktury – silniční, ochrannou a izolační zeleň.
Ostatní plochy změn v krajině (K2, K7 - K11, K14) jsou navrženy jako plochy smíšené
nezastavěného území s přírodní či zemědělskou funkcí. Předpokládá se zde pouze zatravnění a
rozšíření krajinné zeleně, tedy změna druhu zem. pozemku, nejsou započítány do celkových záborů
půdy. Tyto plochy jsou navrženy na 6,2 ha orné půdy.
Návrh územního plánu vychází také z koncepce původního územního plánu. Některé plochy
byly přehodnoceny, základní urbanistická koncepce zůstala v podstatě zachována. Lokality 3, 4, 8,
10 - 21, 24, 25. 31, 32 tak již byly součástí platného územního plánu obce. Část lokality 1, která je
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nyní vymezena pro bydlení, byla v původním ÚPNSÚ určena pro sport a rekreaci. U dalších ploch
bylo upraveno jejich územní vymezení nebo se zvětšil jejich rozsah - lokality 9, 23, 26 a 29.
Některé plochy z platného ÚPNSÚ již v návrhu nového územního plánu nejsou - např. plochy
výroby mezi Štěpánovem a Benátkami (pozemky II. třídy ochrany) a plocha bydlení mezi Březci a
Štěpánovem (půda I. třídy ochrany). Jako z urbanistického hlediska vhodnější byly v územním
plánu vymezeny nové zastavitelné plochy. Jde především o lokalitu 27 pro výrobu a skladování lehký průmysl ve Štěpánově (půda III. a I. třídy ochrany) a plochu 51 pro rozšíření drobné a
řemeslné výroby na okraji Březců (k.ú. Mor. Huzová). Nové plochy bydlení a plochy smíšené
obytné - lokality 2, 5- 7, 34, 35, 37, 38 a 45 - jsou vymezeny na základě zhodnocení konkrétních
požadavků občanů. Lokality 5, 7, 34, 35 leží na půdě II. třídy ochrany, lokalita 45 na půdě I. třídy
ochrany, lokalita 6 se nachází v zastavěném území a z větší části je vymezena na nezemědělské
půdě, většina lok. 2 leží na půdě IV. tř. ochrany a plochy 37 a 38 jsou vymezeny na nejméně
kvalitní půdě V. třídy ochrany.
V lokalitách 2, 6 a v části lokalit 12, 13 a 24 je vydáno územní rozhodnutí pro RD.
Návrhem ploch nedojde k narušení organizace zemědělské výroby, nebude omezen přístup na
zemědělské pozemky.
PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
V zastavěném území jsou navrženy přestavbové plochy ke změně využití. Tyto plochy nejsou
součástí celkových záborů ZPF. V územním plánu je navrženo celkem 12,74 ha ploch k přestavbě.
Z toho je cca polovina – 6,43 ha nezemědělské půdy, zemědělské půdy je 6,31 ha, z toho většinu
tvoří zahrady – 3,5 ha, trvalých travních porostů je 2,21 ha.
PLOCHY PRO ÚSES
Plochy potřebné pro založení chybějících částí biokoridorů a biocenter územního systému
ekologické stability byly vyhodnoceny samostatně. Vyhodnoceny a ve výkrese II.C. jsou zakresleny
pouze nefunkční části ÚSES.
V NRBC č. 14 Ramena řeky Moravy se nacházejí nefunkční části tvořené ornou půdou.
Nachází se zde celkem cca 262 ha orné půdy, většina – přibližně 71% – je II. třídy ochrany a cca
24% je III. třídy ochrany. Odvodněno je 4,5 ha. Na konci textové části odůvodnění jsou přiloženy
dva "výtahy" ze studie "Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova". Ze schemat
"Renaturalizace nivy Písečné u Štěpánova" je patrné, že se počítá s přeměnou orných půd na trvalé
travní porosty v části NRBC omezené silnicí II.tř a železnicí (ve studii je poznámka "návrhy
zatravnění, zalesnění či zřízení tůní jsou ideové a budou upřesněny a změněny i podle postojů
vlastníků nemovitostí")
Cílovým typem společenstev tvořících lokální prvky ÚSES ve Štěpánově je les, lesní
společenstva. Předpokládá se změna druhu pozemku většinou na ostatní plochy - lesní společenstva.
Pro založení částí prvků lokálního ÚSES se celkem předpokládá zábor 18,8 ha orné půdy a 9,5 ha
trvalých travních porostů. Orná půda je většinou II. třídy ochrany – 77%, III. třídy ochrany je 15%,
I. třídy 7%. 1,9 ha orné půdy navržené k záboru pro lokální ÚSES je odvodněno. Trvalé travní
porosty nejsou odvodněné, jsou zařazeny do III. třídy ochrany – 55% a II. třídy ochrany – 45%.
Pokud by lokální biocentra a biokoridory byly založeny pouze v minimálním nutném rozsahu
(3 ha pro LBC a 15 m šířka LBK), bude by zábor zem. půdy o něco menší.
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Tabulka VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND – zastavitelné
plochy a plochy změn v krajině
Pozn.: Zastavitelné plochy jsou označeny jako lokality 1 až 54.
Plochy změn v krajině jsou označeny jako lokality 101 až 113
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Katastrální území: Štěpánov u Olomouce
BV – plochy bydlení v RD
1
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
2
venkovské

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

III.

IV.

V.

-

-

-

2,07

-

-

-

0,61

0,27

-

-

0,27

0,21

0,06

-

-

-

-

0,04
2,03
-

0,03
0,02

0,10
-

-

0,04
0,03
0,10
2,03
0,02

-

-

-

-

0,48

-

0,48

-

-

0,48

-

-

-

-

0,08

-

0,08

-

0,08

-

-

-

-

-

0,17

4

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

2,05

6

II.

2,07

3

BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské

I.

Investice
do půdy
(ha)

2,07

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

5

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

7

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

0,48

0,46
-

0,02

-

-

0,46
0,02

-

-

-

-

8

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

5,11

5,11

-

-

5,11

-

-

-

-

-
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Číslo
lokality
9
17
31
34
45

Způsob využití plochy
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské

BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
celkem
venkovské
OS – plochy obč. vybavení –
25
tělovýchova a sport
OH – plochy obč. vybavení –
32
hřbitovy
OH – plochy obč. vybavení –
33
hřbitovy
OH – plochy obč. vybavení –
celkem
hřbitovy
VL – plochy výroby a skladování
26
– lehký průmysl
54

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

1,67

1,67

-

-

1,67

-

-

-

-

-

0,29

0,29

-

-

-

0,29

-

-

-

-

0,14

0,14

-

-

0,14

-

-

-

-

-

0,33

0,33

-

-

0,33

-

-

-

-

-

0,61

0,44
-

-

0,17

0,44
0,17

-

-

-

-

-

0,43

0,43

-

-

-

0,43

-

-

-

-

14,18

13,01

0,63

0,54

8,15

6,03

-

-

-

0,61

1,89

1,89

-

-

1,89

-

-

-

-

-

0,12

-

-

0,12

-

0,12

-

-

-

-

0,07

-

-

0,07

-

0,07

-

-

-

-

0,19

-

-

0,19

-

0,19

-

-

-

-

1,72

1,72

-

-

-

1,72

-

-

-

-
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

VL – plochy výroby a skladování
– lehký průmysl
VL – plochy výroby a skladování
celkem
– lehký průmysl
DS – plochy dopravní
29
infrastruktury – silniční (čerp.
stanice pohon. hmot)
DS – plochy dopravní
50
infrastruktury – silniční (úprava
křižovatky)
DS – plochy dopravní
celkem
infrastruktury – silniční
PV – plochy veřejných
40
prostranství (účelová
komunikace+zeleň)
PV – plochy veřejných
41
prostranství (chodník)
27

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

4,87

4,87

-

-

2,34

2,53

-

-

-

-

6,59

6,59

-

-

2,34

4,25

-

-

-

-

0,35

0,35

-

-

0,35

-

-

-

-

-

0,06

0,06

-

-

0,04

0,02

-

-

-

-

0,41

0,41

-

-

0,39

0,02

-

-

-

-

0,75

0,75

-

-

-

0,22

0,34

0,19

-

0,37

0,12

0,12

-

-

0,12

-

-

-

-

-

42a

PV – plochy veřejných
prostranství (účelová komunikace)

0,25

0,25

-

-

-

-

0,25

-

-

-

42b

PV – plochy veřejných
prostranství (účelová komunikace)

0,53

0,53

-

-

-

0,53

-

-

-

-

43

PV – plochy veřejných
prostranství (účelová komunikace)

0,49

0,49

-

-

0,45

-

0,04

-

-

-
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

PV – plochy veřejných
prostranství (cyklostezka)
PV – plochy veřejných
49
prostranství (cyklostezka)
PV – plochy veřejných
53
prostranství (cyklostezka)
PV – plochy veřejných
celkem
prostranství
NT – plochy těžby nerostů
106
nezastavitelné
ZS – plochy zeleně – soukromá a
30
vyhrazená
ZS – plochy zeleně – soukromá a
104
vyhrazená
ZS – plochy zeleně – soukromá a
celkem
vyhrazená
ZO – plochy zeleně – zeleň
103
ochranná a izolační
NSv – plochy smíšené
nezastavěného území –
112a
vodohospodářské (protipovod.
hráz)
NSv – plochy smíšené
nezastavěného území –
112b
vodohospodářské (protipovod.
hráz)
48

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

0,05

-

-

0,05

-

-

-

0,05

-

-

0,25

0,25

-

-

0,25

-

-

-

-

-

0,23

0,23

-

-

-

0,12

0,11

-

-

0,09

2,67

2,62

-

0,05

0,82

0,87

0,74

0,24

-

0,46

9,91

9,91

-

-

-

-

9,91

-

-

4,22

0,54

0,54

-

-

0,54

-

-

-

-

-

0,35

0,35

-

-

-

-

0,35

-

-

-

0,89

0,89

-

-

0,54

-

0,35

-

-

-

0,19

0,19

-

-

0,19

-

-

-

-

-

0,71

0,71

-

-

-

-

-

0,71

-

0,62

1,48

1,48

-

-

-

0,71

-

0,77

-

0,85
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

NSv – plochy smíšené
nezastavěného území –
113
vodohospodářské (protipovod.
hráz)
NSv – plochy smíšené
celkem nezastavěného území –
vodohospodářské
Zábor ZPF celkem v k.ú. Štěpánov u
Olomouce

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

2,42

2,42

-

-

2,42

-

-

-

-

-

4,61

4,61

0,00

0,00

2,42

0,71

-

1,48

-

1,47

41,53

40,12

0,63

0,78

16,74 12,07 11,00

1,72

0,00

6,76

0,27

0,27

-

-

0,27

-

-

-

-

-

0,56

-

0,56

-

0,56

-

-

-

-

-

0,90

0,90

-

-

-

0,90

-

-

-

-

2,79

2,79

-

-

-

2,79

-

-

-

-

0,09

0,09

-

-

-

0,09

-

-

-

-

0,12

0,12

-

-

-

0,12

-

-

-

-

0,20

0,10
-

0,10

-

-

0,10
0,10

-

-

-

-

Katastrální území: Březce
10
11
12
13
14
15
16

BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

BV – plochy bydlení v RD
venkovské
SV – plochy smíšené obytné
35
venkovské
DS – plochy dopravní
39
infrastruktury – silniční (úprava
křižovatky)
NT – plochy těžby nerostů
101
nezastavitelné
Zábor ZPF celkem v k.ú. Březce
celkem

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

4,93

4,27

0,66

-

0,83

4,10

-

-

-

-

0,20

-

0,20

-

-

0,20

-

-

-

-

0,22

0,22

-

-

-

0,05

0,17

-

-

-

8,67

8,67

-

-

-

-

8,67

-

-

-

14,02

13,16

0,86

0,00

0,83

4,35

8,84

0,00

0,00

0,00

0,32

0,11
-

0,21

-

-

0,11
0,21

-

-

-

-

0,99

0,99

-

-

-

0,99

-

-

-

-

0,29

0,29

-

-

0,28

0,01

-

-

-

-

2,02
0,04
-

0,25
0,02

-

0,07
-

0,06
0,04
0,02

-

1,95
0,19
-

-

1,91
-

3,45

0,48

-

0,35

1,44

-

2,14

-

1,91

Katastrální území: Moravská Huzová
18
19
20
21

BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské
BV – plochy bydlení v RD
venkovské

2,27

36

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

0,06

celkem

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

3,93
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Číslo
lokality
22
51

44
47
(část v k.ú.
Stádlo)

Způsob využití plochy
ZS – plochy zeleně – soukromá a
vyhrazená
VD-1 – plochy výroby a
skladování – drobná a řemeslná
výroba
PV – plochy veřejných
prostranství (účelová
komunikace+zeleň)
PV – plochy veřejných
prostranství (cyklostezka)

PV – plochy veřejných
prostranství (cyklostezka)
PV – plochy veřejných
celkem
prostranství
Zábor ZPF celkem v k.ú. Moravská
Huzová
52

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

-

0,14

-

-

-

-

-

1,56

-

-

-

-

0,14

0,14

-

1,56

1,56

-

1,60

-

-

1,20

0,39

0,01

-

-

-

-

-

0,09

-

-

0,09

-

-

-

0,57

0,57

-

-

-

0,57

-

-

-

-

0,05

-

-

0,05

0,01

0,04

-

-

-

-

2,31

2,17

-

0,14

1,21

1,00

0,10

-

-

-

7,94

7,32

0,48

0,14

1,56

4,14

0,10

2,14

0,00

1,91

0,12
1,35

0,48
-

-

0,88

0,47

0,12
0,48
-

-

-

-

-

0,51

-

0,51

-

-

-

-

-

-

-

0,23

0,07

-

-

-

0,16

-

1,69

-

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Katastrální území: Stádlo
23

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

24

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

37

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

0,60
1,86
0,23
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
orná půda
zahrady
(ha)
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

38

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

0,33

0,32
-

-

0,01

-

-

-

-

0,32
0,01

-

celkem

BV – plochy bydlení v RD
venkovské

3,02

1,79

0,99

0,24

1,46

0,47

0,60

-

0,49

-

PV – plochy veřejných
prostranství (cyklostezka)

0,09

0,09

-

-

-

0,09

-

-

-

-

Zábor ZPF celkem v k.ú. Stádlo

3,11

1,88

0,99

0,24

1,46

0,56

0,60

0,00

0,49

0,00

Zábor ZPF celkem v celém řešeném
území

66,60

62,48

2,96

1,16

20,59 21,12 20,54

3,86

0,49

8,67

47

(část v k.ú.
Mor.
Huzová)

Tabulka VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY PLNÍCÍ FUNKCI LESA –
zastavitelné plochy a plochy změn v krajině
Číslo
lokality

způsob využití plochy

PV – plochy veřejných
prostranství (cyklostezka)
PV – plochy veřejných
48
prostranství (cyklostezka)
Zábor PUPFL celkem
46

katastrální
území
Štěpánov u
Olomouce
Štěpánov u
Olomouce

Celkový zábor
PUPFL (ha)
0,23
0,89
1,12
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Tabulka VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND - přestavbové
plochy
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých
nezemě- Celkový
kultur (ha)
celkem
dělská
zábor
trvalé
půda (ha) ZPF (ha) orná půda zahrady
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd
ochrany (ha)
I.

II.

III.

Investice
do půdy
(ha)

Katastrální území: Štěpánov u Olomouce
P1
P11
P14
celkem

P9

P5
P2
P3

SC – plochy smíšené obytné
venkovské centrální
SC – plochy smíšené obytné
venkovské centrální
SC – plochy smíšené obytné
venkovské centrální
SC – plochy smíšené obytné
venkovské centrální
SV – plochy smíšené obytné
venkovské + VZ1 – plochy
výroby a skladování –
zemědělská výroba
BH - plochy bydlení v
bytových domech
BV - plochy bydlení v RD
venkovské
BV - plochy bydlení v RD
venkovské

0,64

0,26

0,38

-

0,38

-

-

0,38

-

-

1,02

-

1,02

-

1,02

-

-

1,02

-

-

0,79

-

0,79

0,37
-

0,42

-

-

0,37
0,42

-

-

2,45

0,26

2,19

0,37

1,82

-

-

2,19

-

-

0,02

-

-

0,02

-

-

-

-

-

1,82

1,82

-

-

-

5,00

3,16

1,84

0,33

0,33

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

0,09

0,14

0,06
-

0,08 *

-

-

0,06
0,05

0,03

-

0,13

0,09

0,04

-

0,04 *

-

0,04

-

-

-
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

BV - plochy bydlení v RD
venkovské
BV - plochy bydlení v RD
P7
venkovské
BV1 - plochy bydlení v RD
P10
venkovské urban. hodnotné
BV a BV1 - plochy bydlení v
celkem
RD venkovské
OV – plochy občan. vybavení
P18
– veřejná infrastruktura
PV – plochy veřejných
P4
prostranství (místní
komunikace)
PV1 – plochy veřejných
P13
prostranství – náves
P6

celkem
P17
P15

P16

PV a PV1 – plochy veřejných
prostranství
ZV – plochy veřejných
prostranství – veřejná zeleň
DS – plochy dopravní
infrastruktury – silniční
(autobus. točna)
DS – plochy dopravní
infrastruktury – silniční
(autobus. točna, parkoviště)

Zábor ZPF podle jednotlivých
nezemě- Celkový
kultur (ha)
celkem
dělská
zábor
trvalé
půda (ha) ZPF (ha) orná půda zahrady
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd
ochrany (ha)
I.

II.

III.

Investice
do půdy
(ha)

0,16

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

0,09

0,09

-

-

-

-

-

-

-

-

0,22

0,12

0,10

-

0,10 *

-

0,01

0,09

-

-

0,83

0,55

0,28

0,06

0,22

-

0,05

0,20

0,03

-

0,15

-

0,15

0,15

-

-

-

0,15

-

0,10

0,03

0,07

-

0,07

-

0,04

0,03

-

2,30

0,87

1,43

-

1,31 *

0,12 *
-

0,22

0,12
1,09

-

2,40

0,90

1,50

-

1,38

0,12

0,26

1,24

-

0,08

-

0,08

-

0,08

-

0,08

-

-

0,09

0,09

-

-

-

-

-

-

-

-

0,18

0,18

-

-

-

-

-

-

-

-
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

DS – plochy dopravní
infrastruktury – silniční
Přestavby celkem v k.ú. Štěpánov u
Olomouce
celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých
nezemě- Celkový
kultur (ha)
celkem
dělská
zábor
trvalé
půda (ha) ZPF (ha) orná půda zahrady
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd
ochrany (ha)
I.

II.

III.

Investice
do půdy
(ha)

0,27

0,27

-

-

-

-

-

-

-

-

11,51

5,47

6,04

0,60

3,50

1,94

2,23

3,78

0,03

0,00

0,73

0,46

0,27

-

-

0,27

0,14

0,13

-

-

0,50

0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

1,23

0,96

0,27

-

-

0,27

0,14

0,13

-

-

12,74

6,43

6,31

0,60

3,50

2,21

2,37

3,91

0,03

0,00

Katastrální území: Moravská Huzová
VD – plochy výroby a
skladování – drobná a
řemeslná výroba
VL – plochy výroby a
P12
skladování – lehký průmysl
Přestavby celkem v k.ú. Moravská
Huzová
Přestavby celkem v celém řešeném
území
P8

* = nedojde ke změně využití zemědělské půdy
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h) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
(II.A. Koordinační výkres, II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu)
Zastavěné území Štěpánova, které zahrnuje intravilán z r. 1966, obsahuje dnes některé
nezastavěné, nevyužívané nebo extenzivně využívané - "volné" plochy. V návrhu ÚP je většina z
nich vymezena jako plochy zastavitelné nebo plochy přestavby. Pokud je - z různých důvodů nelze
takto využít, zůstávají jako zeleň zastavěného území - většinou ZS - zeleň soukromá a vyhrazená
nebo ZV - zeleň veřejná nebo jako součást ÚSES v zastavěném území ZP – zeleně přírodního
charakteru
Přehled "volných" ploch zastavěného území a jejich využití, navržené zastavitelné a
přestavbové plochy jsou vyznačeny tučně
Štěpánov:
Z28-volná plocha u nádraží, navrženo pro veřejnou zeleň
ZS -zahrady v zastavěném území u nádraží, ponecháno jako zeleň soukromá a vyhrazená
Z7 -část zastavitelné plochy jižně od centra leží v zastavěném území - pro BV
Z6 -nevyužívaný pozemek navržený k zastavění, okraj centra - pro BV
Z5 -navrženo k zastavění, okraj centra - pro BV
Z37-okraj ZÚ, navrženo k zastavění - pro BV
Z2 -u Novoveské čtvrti - pro BV
P9 -zčásti nevyužívané, zčásti volné plochy bývalého areálu ŽV - navrženo k přestavbě VZ1, SV
P1, P11, P14 -přestavbové plochy pro SC, dnes součástí pozemků zemědělských usedlostí
v ZÚ; P1 dnes slouží účelu nepříliš vhodném pro centrum obce
ZS -u skladů MO ČR; špatně dopravně přístupné, užíváno jako zahrádky - ponecháno
ZS -jižně od Z4 u Oskavy - zahrada ponechána jako nevhodná pro RD
Březce:
Z16-část malé zastavitelné plochy v ZÚ pro BV
Z11-celá plocha v ZÚ - pro BV
ZS -zahrady v ochranném pásmu dráhy, ponecháno
Benátky:
"volné" plochy zastavěného území zde nejsou
Moravská Huzová:
ZP -zahrady zemědělských usedlostí v záplavovém území - navrženo pro průchod LBK
Huzovky
ZS -zahrady zemědělských usedlostí ponechány jako zahrady; pro zastavění jsou obtížně
přístupné
Stádlo:
Z24-část zastavitelné plochy (zahrady) v ZÚ - pro BV
Z23-zahrady, zastavitelná plocha pro BV
ZS -zahrady v záplavovém území Huzovky - ponecháno
Z celkové výměry navržených zastavitelných ploch - tj. ze cca 50 ha - je o něco více než 10%
umístěno uvnitř zastavěného území. Ze zastavitelných ploch navrhovaných pro bydlení - tj. cca27
ha - je uvnitř zastavěného území umístěno něco přes 15%.
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Intenzita využití zastavěného území je nejvyšší ve Štěpánově v prostoru jižně od ulice Na
Trávníkách ve směru k železnici. Rodinná zástavba se zde velikostí pozemků a intenzitou zastavění
podobá spíše intenzivní příměstské zástavbě.
Historické části obce - plochy zemědělských usedlostí - SV1, BV1 - jsou sice tvořeny většími
pozemky, ale objemy usedlostí, způsob jejich umístění na pozemku a urbanistická hodnota těchto
souborů nedovoluje umísťování rodinných domů - jsou vhodné pro přestavby a rekonstrukce.
Rozsah potřeby zastavitelných ploch pro bydlení je v návrhu ÚP Štěpánov odvozen ze
sociodemografických podmínek v území (podrobněji příslušný odstavec kap. e2). Při porovnání
navrhovaných zastavitelných ploch s odhadovanou potřebou se vychází z bilanční „měrné“ velikosti
plochy připadajícího na 1 RD v zastavitelných plochách pro bydlení – stanovené na 1 500 m². V
tom jsou zahrnuty:
− veřejná prostranství s obslužnými a přístupovými komunikacemi, veřejná zeleň
− pozemky pro možné umístění občanské vybavenosti (v plochách BV, SV)
− pozemky pro drobnou výrobu, řemesla a živnosti (v plochách SV)
− konkrétní požadavky pro jednotlivé RD nebo skupiny domů s větší velikostí pozemku.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou navrženy v rozsahu cca 27 ha – odhadovaná potřeba je
cca 18 ha. Převis nabídky ploch nad očekávanou potřebou je cca 50%.
Určitý převis nabídky ploch je nutný především proto, že ne všechny zastavitelné plochy budou
disponibilní - z majetkoprávních, územně technických nebo jiných důvodů. Do území obce mohou
směřovat také zájmy investorů z regionu i realitních firem, které se zajímají o ucelené lokality pro
bydlení zajištěné dopravní a technickou infrastrukturou. Také velikost obce, která je zárukou
potřebného rozsahu občanského vybavení každodenní a časté potřeby v místě bydliště, velmi dobrá
poloha obce v blízkosti krajského města Olomouce - snadno, často a rychle dostupného hromadnou
dopravou (vlak, autobus) - zvyšují atraktivitu Štěpánova pro bydlení i potřebu ploch pro bydlení. Z
těchto důvodů se jeví navrhovaný převis nabídky ploch za potřebný a akceptovatelný.
Pro výrobu a skladování jsou navrženy zastavitelné plochy Z26, Z27, Z51 - celkem 8,2 ha.
(V platném ÚPNSÚ je pro výrobu a skladování navrženo zastavitelných ploch 3 - 4 x tolik.)
Stávající a územně stabilizované velké výrobní areály - ZD v "horním konci" Štěpánova a areál
vojenských skladů - jsou intenzivně zastavěny. Zemědělský areál v Moravské Huzové je částečně
navržen k přestavbě, nevyužívaný areál zemědělské živočišné výroby v blízkosti centra Štěpánova
(bývalý chov prasat) je navržen k přestavbě na rodinné farmy. V zastavěném území obce je několik
menších provozoven výroby a výrobních služeb, které nemají možnost územního rozvoje s ohledem
na špatnou dopravní dostupnost nebo nevhodnou polohu v obytném území. Výjimkou je sušárna
dřeva v Březcích. Rozšíření a manipulační a skladovací plochy - zastavitelná plocha Z51 konkrétním záměrem na potřebné rozšíření provozovny v lokalitě, která je dobře dopravně napojená
na silnici bez nutnosti průjezdu obytným územím.
Pro tělovýchovu a sport je navržena plocha Z25 v blízkosti centra obce. Pro obec velikosti
Štěpánova je stávající areál fotbalového hřiště nedostatečný. Navrhované rozšíření bude možností i
pro rekreační sportování veřejnosti.
Ostatní zastavitelné plochy se podílejí na celkové výměře zastavitelných ploch méně
významně.
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