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          Výrok územního  plánu

1. Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo vymezeno v rámci návrhu územního plánu Bohutín, po
doplňujících průzkumech s platností k 30.5. 2010.Zastavěné území je převážně
situováno podél silnice III/ 01 119, jež tvoří osu území, a v údolní nivě řeky Moravy
s ohraničením železniční tratí 292. Území obce je tvořeno jediným k.ú. Část zastavěného
území obce bezprostředně navazuje na zastavěné území k.ú. Klášterec.
 Vymezení zastavěného území ve výkresové části je provedeno na výkrese 2.1a
Výkres základního členění území.

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Zásady celkové koncepce rozvoje obce (navázání  na strategické a rozvojové
plány)
Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje, po 1. změně. Územní plán obce Bohutín s tímto územním plánem je
v souladu. Z této dokumentace vyplývá pro řešení obce požadavek zařadit do územního
plánu  a chránit území koridoru pro novou trasu silnice I/11 včetně křižovatek a obchvatů
sídel, koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice- Moravičany, prvky ÚSES podél toku
Moravy.

Doplňujícím podkladem jsou Územně analytické podklady , dále Generel silnic II.a
III.třídy Olomouckého kraje, Generel ÚSES pro správní obvod Šumperk, Územní studie
VP1,VP 4 koridoru  pro vodovodní přivaděč Hanušovice- Moravičany, Plán odpadového
hospodářství Olomouckého kraje,Integrovaný program snižování emisí Olomouckého
kraje,Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje,Koncepce strategie
ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje, Územně energetická koncepce
OK.

Územní plán Bohutín navrhovaným řešením stabilizuje osídlení a současně vymezuje
plochy potřebné k rozvoji obce. V rámci zastavěných i zastavitelných ploch je nutno
respektovat historické, kulturní, urbanistické a přírodní hodnoty území.

Vzhledem k tomu, že se jedná o území s archeologickými nálezy, je nutné respektovat
požadavky na ochranu archeologických zájmů, jak vyplývá z § 21 a 22 zákona 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění.

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
            přestavby a systém sídelní zeleně.

Návrh urbanistické koncepce (plošného a prostorového uspořádání území)
Urbanistická koncepce území obce vychází z ustáleného lineárního osídlení

údolní nivy řeky Moravy  v souladu s nadřazenou  ÚPD. Stabilizovaná struktura osídlení
s historickými kořeny ve středověku vytváří příznivé podmínky pro rozvoj území. Ze
situování obce v dosahu měst Šumperka, Zábřeha a Hanušovic a při nedostatku pozemků
pro individuální bytovou výstavbu v okolí zejména Šumperka vyplývá  poptávka po
stavebních parcelách i v katastrálním území Bohutín.
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V urbanistické koncepci je navrženo území pro výstavbu  jako organická struktura
ve vazbě na původní osídlení. Vybraná území pro výstavbu  jsou proti inundaci řeky
Moravy chráněna realizovanými protipovodňovými opatřeními- hrázemi.V záplavovém
území Q 100 návrhové plochy nejsou umístěny, jen technická infrastruktura a dopravní
stavby dle ZÚR. V katastrálním území obce Bohutín jsou vytvořeny přiměřeně k velikosti
obce, urbanistické skladbě a reálným možnostem napojení na technickou infrastrukturu
možnosti k zástavbě rodinnými domy . Návrh vychází z dlouhodobější koncepce rozvoje
ploch pro bydlení s historickou kontinuitou. Stávající plochy pro dostavbu jsou již
vyčerpány.

Zohlednění urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání
a prostorové uspořádání území

Územní plán obce :

-Počítá s rekonstrukcemi a možnými přístavbami stávajících domů, dostavbou
domů v zastavěném území na dosud volných parcelách. Bytová zástavba je
architektonicky limitovaná  výškovou hladinou dvě nadzemní podlaží + obytné
podkroví a podmínkou zajištění garážování 1 až 2 vozidel – se zachováním
charakteru venkovského osídlení.

- Koordinuje architektonické řešení nové výstavby- doporučuje formou regulativů
koordinované umístění a použití architektonicky vhodných typů domů tak, aby
výsledek měl ukázněný charakter v tvarosloví i pojetí střech.

- Respektuje požadavek pro obec Bohutín  územně chránit komunikační trasu
určenou k plánovaným úpravám silnice I/11, II/369, koridor pro dálkový vodovod

- Uspokojuje požadavky na vyšší občanskou vybavenost v Šumperku jako
spádovém městě v oblasti pracovních příležitostí, správních, školských a
kulturních institucí

- Směřuje plochy pro novou bytovou výstavbu  přednostně  do oblasti u silnice
I/11- lokalita A 1, A 2,  centrum obce – lokalita A 3, B, lokalita A 4 , A 5
Podšachtí. Lokalita A 6 nad tratí, v lokalitě C Dolní luka občanskou vybavenost,
v lokalitě D1 a D 2 smíšené výrobní plochy a  E bydlení.

Cílem zpracování územního plánu bylo vytvořit a projednat nová rozvojová území
převážně pro bytovou výstavbu, dále pro smíšenou zónu a podnikatelské aktivity, plochy
pro sport a rekreaci a veřejnou zeleň. Stabilizována je poloha centra s občanskou
vybaveností, rovněž stabilizovaný je dopravní skelet s návrhem výhledové trasy přeložky
silnice II/ 369 z Klášterce směr Ruda n/M., Hanušovice.

  Návrh systému sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně doporučuje ÚP dopracovat pouze v detailech veřejných prostor
uvnitř zastavěného území obce.

Nezastavěná část katastrálního území je tvořena převážně zemědělsky využívanými
pozemky, zalesněnými partiemi, loukami a pastvinami – v této oblasti je žádoucí co
nejmenší negativní dopad vyplývající z rozvoje obce.



Územní plán  Bohutín

Stavoprojekt Šumperk, spol s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 215 111

5

V celkové koncepci je navržena  rekonstrukce stávající návsi s umístěním nové výsadby
zeleně a  architektonických doplňků.

Vymezení zastavitelných ploch

      Plochy k bydlení

Lokalita A1, A2 –U státní silnice I/11:
 Celková výměra lokality je 1,01 ha, . Nachází se v
 intravilánu obce u státní silnice I/11 v západní části k.ú.
Lokalita je návrhem územního plánu určena k bytové zástavbě. K tomuto účelu je lokalita
vhodná svojí polohou, dostupností inženýrských sítí a propojením se současně
zastavěnou plochou na k.ú. Klášterec. Funkce bydlení je podmíněna průkazem
nepřekročení maximální přípustné hranice hluku z dopravy v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a  venkovních prostorech.

Lokalita A 3- Centrum obce

Celková výměra lokality je 0,32 ha, plocha se nachází v  intravilánu obce v její centrální
části. Lokalita je návrhem územního plánu určena k bytové zástavbě..K tomuto účelu je
lokalita vhodná jak svojí polohou, tak dostupností inženýrských sítí a návazností na
historickou zástavbu.

Lokalita A 4- Podšachtí

 Celková výměra lokality je 1,81 ha, celá plocha je trvalý travní porost. Lokalita se nachází
v místní části Podšachtí v severovýchodní části intravilánu obce. Lokalita je návrhem
územního plánu určena k bytové zástavbě. K tomuto účelu je lokalita vhodná , jedná se o
nově vzniklou lokalitu pro rodinné bydlení. Inženýrské sítě jsou dostupné v lokalitě.

     Lokalita A 5- Podšachtí
Celková výměra lokality je 1,20 ha, celá plocha je trvalý travní porost. Lokalita se nachází
v místní části Podšachtí v severovýchodní části nezastavěné části obce. Lokalita je
návrhem územního plánu určena k bytové zástavbě. K tomuto účelu je lokalita vhodná ,
jedná se o nově vzniklou lokalitu pro rodinné bydlení. Inženýrské sítě jsou dostupné
v lokalitě.

      Lokalita A 6- Nad tratí
Celková výměra lokality je 0.300 ha, celá plocha je trvalý travní porost, část zahrada.
Lokalita se nachází v jihovýchodní části intravilánu obce. Lokalita je návrhem územního
plánu určena k bytové zástavbě. K tomuto účelu je lokalita vhodná , jedná se o nově
vzniklou lokalitu pro rodinné bydlení. Inženýrské sítě jsou dostupné v lokalitě.
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        Lokalita B- Centrum obce
Celková výměra lokality je 0,7606 ha a tvoří ji plocha bývalé zemědělské farmy. Po
projednání navrhované změny původního využití byla lokalita z funkce smíšená plocha
převedena do funkce bydlení a přiřazena k lokalitě A 3. Plochu tvoří 0,3648 ha zastavěná
plocha a nádvoří, 0, 2533 ha ostatní plocha, 0,1425 ha zahrada. Pro bytovou výstavbu je
lokalita vhodná.

        Lokalita E -Podšachtí

Návrhová plocha je umístěna v lokalitě Podšachtí, v její západní části. Celková výměra je

0,14 ha. Jedná se o travní porost na parcele253/2

Plochy občanského vybavení

 Lokalita C- Dolní luka
Celková výměra lokality je 0, 7455 ha  a tvoří ji ostatní plocha, navazující na stávající
sportovní zařízení- plocha pro sportovní areál s fotbalovým hřištěm a tribunou navazující
na objekt tělocvičny jižně od centra obce Tato plocha bude využívaná i základní školou ve
vzdálenosti 75 m.

       Lokalita D 1 Za  sídlištěm
Smíšená výrobní plocha
Jedná se o plochu v soukromém vlastnictví na parcele 230/2, 235.

       Lokalita D 2 u silnice na Bludov
Smíšená výrobní plocha na parcele 411/1

Plochy pro komunikace

K1 Plocha přeložky silnice I/11 ve výhledové trase koridoru ( návrh), VPS dle ZÚR

  K2 Plocha přeložky silnice II/369 ve výhledové trase koridoru ( územní rezerva) mimo
k.ú Bohutín, VPS dle ZÚR.

K3 Plocha přeložky silnice III/ 01119 ve výhledové trase ( návrh)

K4 Místní komunikace pro návrhové plochy A 4,A 5.

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování

   Návrh koncepce dopravy
      Dopravní infrastruktura je znázorněna na výkrese2.2 a v měřítku 1 : 5000
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             Širší komunikační vztahy.

Nejvýznamnější silniční trasou, procházející řešeným katastrálním územím, je silnice
I/11 Hradec Králové – Šumperk – Ostrava, která tvoří důležitou komunikační osu ve
směru východ- západ. Jedná se o důležitý dopravní tah. Řešeným územím prochází
v jeho západní části v krátkém úseku ( navazující na k.ú. Klášterec, Olšany), který se
přímo nedotýká zastavěného území obce a rozvojových záměrů.
  Dopravně důležitou z hlediska napojení obce je silnice III/ 01119 Bludov- Bohutín-
Klášterec.

V návrhu dopravní koncepce:
-je respektována v rámci rozvoje komunikační sítě poloha směrového vedení přeložky
silnice I/11 dle ZÚR Olomouckého kraje po I. změně. Přeložka silnice III/ 0119 je
přípustná až po dostavbě přeložky silnice I/11.
-stávající komunikační síť místních komunikací na k.ú. Bohutín je přizpůsobena
stávající zástavbě a zabezpečuje dopravní obsluhu celého území. Šířkové uspořádání
je odpovídající možnostem uspořádání dopravního prostoru- v šířkovém uspořádání
jedno nebo obousměrných vozidlových komunikací a souběžných komunikací pěších.
-křížení pozemních komunikací- silnice III/ 01119 s tratí ČD ( 292- Olomouc-
Šumperk- Hanušovice- Jeseník) na příjezdu do obce z jihozápadní strany je
provedeno stávajícím úrovňovým zabezpečeným přejezdem, další křížení účelových
komunikací jsou nezabezpečenými přejezdy.

          Komunikační systém- návrhový stav, zatížení silniční sítě,
    kategorizace silniční  sítě a místních komunikací

S realizací přeložky silnice I/ 11 nedojde ve vztahu k dopravnímu zatížení obce
k negativnímu ovlivnění. Poloha navržené trasy je mimo zastavěné území obce.
Související komunikace navržené přeložky budou sloužit jako přivaděč cílové a
zdrojové dopravy zájmového území. Touto komunikací se mimo jiné odstraní i
stávající bodové závady( nevhodné situační, výškové, šířkové, směrové uspořádání
stávající stykové křižovatky).
Přeložka silnice I/11 je převzata z dopravního řešení ZÚR Olomouckého kraje po I.
změně a zapracována v koordinaci na navazující ÚP obce Olšany. Zahrnuta jako
územní rezerva je v širších vztazích trasa přeložky komunikace II/ 369, zahrnutá
v Generelu silnic II. a III. třídy Olomouckého kraje jako obchvat obce Olšany směrem
na Rudu n/M. a Hanušovice. Nově je také navržena místní komunikace, která spojí
místní část Podšachtí se silnicí na Bludov a místní komunikace dle pasportu značena
3C.

Síť místních komunikací, vesměs obslužné funkce, je doplněna o nové trasy pro
zpřístupnění navrhovaných funkčních ploch. Všechny nově navrhované komunikace jsou
uvažovány v kategorii MO 5 - MO 8 funkční třídy C (funkční skupiny C2, C3) s návrhovou
rychlostí 40, 30 km/h.

U některých místních komunikací, jejichž dopravní význam se zvýší (zpřístupnění
nových funkčních ploch, a pod.), se navrhuje rekonstruovat tyto úseky ve stávajících
trasách.

Na účelových komunikacích (v grafické části vedeny jako místní komunikace) v k.ú.
obcí, vesměs jednopruhových, je navržena rekonstrukce těchto vozovek, popřípadě v
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úsecích, kde neexistují dostatečně zpevněné komunikace s bezprašnou povrchovou
úpravou, jejich vybudování.

          Parkování, doprava v klidu

Dopravní koncepce určuje umístění odstavných a parkovacích stání u rozvojových ploch
pro bydlení na vlastních parcelách , u občanské vybavenosti na veřejných komunikacích a
zpevněných plochách..
  Stávající kapacity představují především řadové garáže,vyznačené ve výkresové části- v
rámci obce se jedná o dvě lokality.
V nových funkčních plochách pro bydlení se předpokládá řešení parkovišť na parcelách
jednotlivých rodinných domů, s požadavkem ploch pro parkování jednoho dalšího vozidla

         Hromadná doprava železniční
  Obcí je vedena trať č. 292 Olomouc-Šumperk- Jeseník- Krnov. Všechny úseky,
železniční zařízení a plochy jsou pokládány za stabilní

          Hromadná doprava autobusová

Od 1. 1. 2012 zajišťuje organizování veřejné dopravy Koordinátor Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK, p.o.), provozuje Arriva Morava a..s.
Rozmístění stávajících autobusových zastávek je dostatečné ve vztahu k docházkovým
vzdálenostem. Nově je navrženo umístění autobusového parkoviště pro odstavení
autobusů. Na stávajících zastávkách je navržena úprava- zlepšení dopravně technických
parametrů. ( přístřešky, nástupní plochy, zálivy  )

          Nemotoristické komunikace- cyklistické komunikace
Návrh cykloturistických tras navazuje na stávající cykloturistické trasy regionu. V rámci
sídelní jednotky vede dálková trasa-Moravská stezka č.51( Hanušovice –Bohutín- Bludov-
Sudkov- Lesnice- Leština-Mohelnice-Litovel-Olomouc) a je  vedena po stávajících
místních a účelových komunikacích. Vedení cyklistických  komunikací je graficky
znázorněno ve výkresové části.

          Pěší komunikace
Jsou pojaty jako místní komunikace s urbanisticko- dopravní funkcí funkční skupiny D2.
   V rámci stávající zástavby je daná síť pěších komunikací stabilizována. Z hlediska
šířkového uspořádání jsou chodníky vedeny v přidruženém dopravním prostoru
komunikací
 Na stávajících chodnících je nutné provést úpravu fyzického oddělení pěší a motoristické
dopravy.
  Hlavní pěší trasy jsou vedeny po stávajících pěších, místních a účelových komunikacích
ve vztahu k dostupnosti jednotlivých zastávek hromadné dopravy.
   Křížení stávajících pěších komunikací s motoristickými je řešeno úrovňovými přechody:
Všechny nově budované, rekonstruované a modernizované přechody je nutné řešit na
základě požadavků pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
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       Technická infrastruktura

   Vodní hospodářství
          Zásobování pitnou vodou:
Je graficky znázorněno na výkrese 2.2a v měřítku 1 : 5000

Koncepce řešení je v souladu s koncepcí „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje - PRVKOK“ (zpracoval Voding Hranice spol. s r.o. v r. 1996  pod zak.
č. 11 106). Údaje vycházejí z počtu 1250 obyvatel, tento počet má vzhledem
k demografickému vývoji  značnou rezervu. Pokud v návrhovém období nedojde
k prudkému nárůstu obyvatel, zdroje vody budou vyhovovat.

 Respektován návrhem je koridor pro vodovodní přivaděč VP 4 Hanušovice- Moravičany,
Územní studie AgPOL s.r.o., Olomouc, zpracovaná září 2011,jako územní rezerva.
Návrhová trasa vodovodního přivaděče je zakreslena v souladu se ZÚR OK po 1. Změně.
Ochranné pásmo koridoru je 15 m od osy na každou stranu.

          Vodní zdroje

Zdrojem pitné vody pro obec Bohutín je prameniště u silnice III/ 01 119 z Bludova, jedná
se o původní tři studny, které byly v průběhu dalších let rozšířeny na počet pěti studní.
Dalším zdrojem vody je  vrt HV 211 prameniště Olšany. Tento zdroj vody není
v současnosti obcí Bohutín využíván.

          Vodojemy

Součástí vodovodní sítě je pět studní, jeden vodojem, vystrojený AT stanicí pro horní
tlakové pásmo.
Jedná se o zemní, kruhový monolitický vodojem s armaturní komorou o objemu 100 m3,
hladina je na kótě 361,00 - dno 355,50 m.n.m.

Pro lokality bytové výstavby navržené územním plánem se vybudují nové vodovodní řady,
napojené na stávající distribuční síť. Dojde k účelnému doplnění vodovodní sítě.

   Odvádění a čištění odpadních vod
Je graficky znázorněno na výkrese 2.2a    v měřítku 1 : 5000

Stávající čistírna v Bohutíně garantuje kvalitu vyčištěné vody na odtoku z ČOV i při
zatížení 50% návrhových hodnot a při přetížení 130 % návrhových hodnot.
Lokality určené územním plánem k zástavbě rodinnými domky se napojí na navržené
stoky splaškové kanalizace.
V době výstavby stavebních objektů bude kanalizace dobudována,  splaškové vody
nových lokalit budou svedeny do jednotlivých větví kanalizační sítě.
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Vodní toky a plochy

Řeka Morava protéká na jihozápadě katastrálním územím Bohutín.
Další vodoteče na řešeném území jsou: Bohutínský potok s bezejmennými přítoky,
Mlýnský potok- Hraniční strouha.
Vodní plochu tvoří chovný rybník R 1 při řece Moravě na parc.č. 122/1 a rybník č.13 na
parc.č. 497/1.Na rybník R 1 v lokalitě Dýmák navazují návrhové plochy vodní nádrže č.1
na parcele 121,122/3 –zátopová plocha1400 m 2, k.ú. Bohutín, vodní nádrže č.2 na
parcele 122/1 k.ú. Bohutín- zátopová plocha 40 m2, a vodní nádrž č.3 na parcele
č.102,103 k.ú. Bohutín a 1185/2 k.ú. Chromeč- zátopová plocha 400 m2.

Podmínky pro výstavbu v řešeném území:

Realizace navrhované výstavby je podmíněna zásobováním pitnou vodou a řádným
odkanalizováním, objekty nebo skupiny domů pro bydlení  a občanské vybavení budou
realizovány po vybudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV
Dešťové vody z nové zástavby je nutno řešit v rámci vlastních ploch.

  Zásobování území plynem
Je graficky znázorněno na výkrese 2.1.b- 3.4 v měřítku 1 : 5000

 Zásobování plynem obce Bohutína navazuje na celkové komplexní řešení  území STL
plynovodem.
Nově navržené lokality budou napojeny na stávající síť rozvodu STL plynu.
S ohledem na tvar zástavby v obci byla realizována větevná síť.

Zásobování elektrickou energií.
Je graficky znázorněno na výkrese 2.2a  v měřítku 1 : 5000

Požadovaný příkon části nové individuální výstavby bude pokryt ze stávajících
transformoven, pro novou výstavbu na Podšachtí je uvažována nová kiosková
trafostanice-dle konzultace s ČEZ, a.s.

Připojení novostaveb a rekonstruovaných objektů bude řešen zemními přípojkami, čímž se
vytvoří lepší podmínky pro výhledovou celkovou kabelizaci sítě NN.

V návrhových plochách budou sítě NN provedeny výhradně zemními kabely zemi
společně s telefonními kabely a kabely VO a MR.

Sítě elektronických komunikací

Je graficky znázorněno na výkrese 2.2a  v měřítku 1 : 5000

Sítě elektronických komunikací pro přenos signálů po vedení se budou
v zastavitelných plochách budovat výhradně jako podzemní, kabelové. Pro rozvojové
plochy v Bohutíně budou vytaženy samostatné kabely z účastnických rozvaděčů. Stávající
účastníci jsou přepojováni do digitální sítě a to převážně kabelovými  přípojkami
uloženými v zemi, v okrajových částech závěsnými kabely.
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Podmínky pro budování technické infrastruktury- elektrické rozvody a vedení
elektronických komunikací
Realizace nové výstavby je podmíněna vytvářením podmínek pro umísťování liniových
staveb.Ve všech návrhových plochách je nutno dodržovat dostatečné prostorové
dimenzování koridorů pro ukládání podzemních kabelových vedení pro rozvody elektrické
energie a vedení elektronických komunikací. Je zároveň nutno koordinovat výstavbu
s ohledem na umístění dalších zařízení technické infrastruktury.

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů.

  Základní zásady uspořádání krajiny

Základním cílem koncepce uspořádání krajiny je podpora trvale udržitelného
rozvoje území, zahrnujícího zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních
kvalit krajiny a jejich další rozvoj a podporu mimoprodukčních funkcí krajiny.

Plochy lesní

Nové lesní plochy nejsou územním plánem vymezeny

Plochy přírodní

Plochami přírodními územní plán vymezuje především biocentra ÚSES .

V řešeném území se nacházejí dvě významné geologické lokality- Bohutín ID 1501 a
Zbová ID 1502. Nachází se zde také potenciální bodové sesuvné území ID 7010, které je
uvedeno v Registru svahových nestabilit ČGS.

Územní systém ekologické stability

Koncepce vymezení územního systému ekologické stability

Je graficky znázorněna na výkrese 2.2a,2.2c v měřítku 1 : 5000

Koncepce řešení územního systému ekologické stability( ÚSES) je založena na principu
tvorby ucelených větví ÚSES, sestávajících z logických sledů, jde o vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů, typově příbuzných a
funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů, zahrnuje vzájemně provázané řešení dvou
zastoupených úrovní ÚSES- regionální a místní( lokální)
Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES.

-část regionálního biokoridoru RBK 892, sestávajícího  z příslušného úseku RBK na řece
Moravě na k.ú. Bohutín, s vloženými biocentry  1( 407), 4 ( 98) a 5 ( 95)
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- lokální biocentra LBC 1- LBC 5 tvoří součást místní úrovně ÚSES, přičemž LBC 1 a LBC
2 se nachází i na k.ú. sousedních obcí, LBC 3 , LBC 4 a LBC 5 se nacházejí celé na
správním území obce.

- lokální biokoridory LBK 1, LBK 3, LBK 4 , přičemž LBK 1 se nachází celý na správním
území obce, LBK3 a LBK 4 se nacházejí i na územích sousedních obcí. Lokální
biokoridory1(297) a 2 ( 292) jsou spolu s vloženými LBC 3(408)nově navrženy a tím
dohušťují řídkou síť územních systémů ekologické stability krajiny. V ÚP  Chromeč byl
vymezen lokální biokoridor číslo 4(80), který zasahuje i do katastrálního území Bohutín.
Tento biokoridor byl doplněn do územního plánu.

Přípustnost upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat s příslušným
orgánem ochrany přírody. S ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, na skutečný stav
využití území a s ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, je možné provádět dílčí
upřesnění průběhu a vymezení prvků ÚSES při splnění podmínky, že nebude snížena
míra funkčnosti ÚSES.

Prostupnost krajiny

Návrh koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek

Územní plán navrhuje soustavu účelových komunikací, které doplňují stávající stav včetně
hlavních pěších tras.Návrh cykloturistických tras navazuje na stávající cykloturistické trasy
regionu. V rámci sídelní lokality jsou vedeny po stávajících místních a účelových
komunikacích.

Protierozní opatření

  Nejsou navrhována žádná konkrétní protierozní opatření. Tato opatření jsou obecně
přípustná na všech typech ploch v nezastavěném území.

Ochrana před povodněmi

Územní plán stabilizuje systém vybudovaných protipovodňových opatření v řešeném
území na řece Moravě, který je realizován formou nově postavených hrází a přemostění
inundačních ploch v těsné blízkosti řeky Moravy.

 Rekreace

V návrhových plochách se nacházejí plochy s funkčním využitím občanské vybavení
tělovýchovné a sportovní zařízení, plochy navazují na stávající  zástavbu v centrální části
obce.

Dobývání nerostů, těžební prostory, poddolovaná území.

Územní plán na k.ú. obce nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerostů. V řešeném
území je evidováno rozsáhlé poddolované území ( evidenč.č.4009) jako pozůstatek po
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průzkumu a těžbě rudních ložisek( fluorit-barytová surovina- měděná ruda). Sanováno je
území lomu kamene pod vrchem Zbovou.

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití( hlavní
využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití  těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu

 Plochy s rozdílným způsobem využití

BN      Plochy  bydlení v nízkopodlažních domech  příměstské
BV      Plochy bydlení v rodinných domech venkovské
OV     Plochy  občanského vybavení+smíšená výroba
R        Plochy občanského vybavení-sportovní a tělovýchovná zařízení
P        Plochy veřejných prostranství
K1,K3 Plochy dopravní infrastruktury
           Plochy a objekty technické infrastruktury

V        Plochy  výroby a skladování
W       Plochy vodní a vodohospodářské
NL      Plochy lesní

NZ      Plochy zemědělské

NP      Plochy přírodní-prvky ÚSES

 BN    Plochy  bydlení v nízkopodlažních domech -příměstské
         

Hlavní  je využití- bydlení hromadné v obytných domech do 4 nadzemních podlaží
(stávající panelové sídliště)

Přípustné je využití - bydlení individuální v  rodinných domech do 2 nadzemních podlaží
s podkrovím, nebo 1 nadzemní podlaží a využité podkroví, s užitkovými zahradami

-ubytovací kapacity v  objektech do 2 nadzemních podlaží

- drobná občanská vybavenost a nerušící služby v objektech  a  na pozemcích u obytných
domů , drobné sportovní plochy sloužící obyvatelům přilehlého území

- doprava v klidu ( garážování, parkování, ostatní zpevněné plochy)
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Podmíněně přípustné je využití a umisťování
- zařízení pro správu, školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči a sport, za
předpokladu, že nepřesáhnou více jak 30 % plochy

- nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území

Nepřípustné je umisťování
- rušící a obtěžující zařízení zhoršující životní prostředí ( např. kapacitní výroba a sklady,
velkoobchod a skladování, obchodní zařízení nad 500 m2 prodejní plochy, průmyslová
výroba )

-zemědělská výroba, sklady a zařízení zemědělské výroby

     -dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí- čerpací stanice PHM a pod.

BV    Plochy  bydlení v rodinných domech - venkovské
         

Hlavní  je využití- bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím

Přípustné je využití – na stavebních pozemcích rodinných domů je možno umísťovat i
drobné a jednoduché stavby pro chovatelství a podnikatelskou činnost, které plní
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ubytovací kapacity v  objektech do 2 nadzemních
podlaží,- drobná občanská vybavenost a nerušící služby v objektech  a  na pozemcích u
obytných domů , drobné sportovní plochy sloužící obyvatelům přilehlého území, parkové
úpravy a veřejná zeleň

- doprava v klidu ( garážování, parkování, ostatní zpevněné plochy)

- nezbytná technická vybavenost

Podmíněně přípustné je využití a umisťování
- zařízení pro správu, školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči a sport, za
předpokladu, že nepřesáhnou více jak 30 % plochy

Nepřípustné je umisťování
- rušící a obtěžující zařízení zhoršující životní prostředí ( např. kapacitní výroba a sklady,
velkoobchod a skladování, obchodní zařízení nad 500 m2 prodejní plochy, průmyslová
výroba )

-zemědělská výroba, sklady a zařízení zemědělské výroby

- dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí- čerpací stanice PHM a pod.

OV      Plochy občanského vybavení + smíšená výroba

Hlavní využití - plochy s využitím pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení,
související dopravní a technické infrastruktury, nerušící doplňkové výroby a služeb.

Přípustné využití -venkovní otevřené sportovní plochy ( dětská hřiště, tenisové kurty,
hřiště na kopanou, hřiště na házenou, odbíjenou, košíkovou apod.)
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- ostatní venkovní zařízení pro sport a tělovýchovu vč. přístupů a inž. sítí,koupaliště a
bazény,parkové plochy a veřejná zeleň, parkoviště pro sportovní zařízení,doplňková
zařízení, drobné objekty technického vybavení

Nepřípustné  využítí- technická vybavenost nad rámec doplňkového vybavení,rušící
provozy výroby a skladování, objekty pro bydlení mimo správu areálů,občanská
vybavenost nesouvisející s charakterem zařízení.

R      Plochy občanského vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití -venkovní otevřené sportovní plochy ( dětská hřiště, tenisové kurty, hřiště
na kopanou, hřiště na házenou, odbíjenou, košíkovou apod.)

Přípustné využití-ostatní venkovní zařízení pro sport a tělovýchovu vč. přístupů a inž.
sítí,koupaliště a bazény,parkové plochy a veřejná zeleň, parkoviště pro sportovní
zařízení,doplňková zařízení, drobné objekty technického vybavení

Nepřípustné  využítí- technická vybavenost nad rámec doplňkového vybavení,rušící
provozy výroby a skladování, objekty pro bydlení mimo správu areálů,občanská
vybavenost nesouvisející s charakterem zařízení.

V      Plochy  výroby a skladování

Hlavní využití- je pro produkční funkci s převažujícím charakterem hromadné a
velkosériové výroby, které svým objemem a charakterem částečně obtěžují okolí a jsou
určené zejména pro průmyslovou výrobu, sklady, skladové hospodářství a navazující
výrobní zázemí a technická zařízení.

Přípustné využití -nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny (např. opravny
spotřebičů, zakázková výroba , instalatérské služby a výroba, opravny sportovních potřeb,
provozovny služeb stavebního charakteru, sklenářství apod.),

- částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny (např. zámečnictví stavební a
nestavební, truhlářství stavební a nestavební, lakýrnictví, autoopravny a autoservisy,
provozovny zednické a pokryvačské, klempířství, drobné provozovny stavební údržby
apod.),  sklady a pomocné provozy,  prodejny průmyslového zboží, odstavné zpevněné
plochy, hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky,  podniková administrativa,
vzorkové prodejny a zařízení odbytu, stavby a zařízení technické vybavenosti zajišťující
obsluhu výrobních areálů a zařízení, zařízení požární ochrany, služební byty správců
objektů nebo nezbytného technického personálu, umělé vodní plochy (nádrže
technického charakteru, požární nádrže),

- plochy izolační a vnitroareálové zeleně,

Podmíněně přípustné využití- sběrny druhotných surovin.

Nepřípustné využití- individuální bydlení s výjimkou bydlení vlastníků areálu a
služebních bytů správců objektů nebo nezbytného technického personálu, nové objekty
hromadného bydlení v bytových domech, školská zařízení s výjimkou učňovských
dílenských zařízení, individuální rekreace.
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   Plochy  dopravní infrastruktury
Hlavní využití je určeno pro silniční motorovou dopravu ( silnice, odstavné silniční pruhy
a parkoviště, zastávky hromadné dopravy), místní komunikace hlavní  a vedlejší, místní
komunikace s omezeným provozem, zařízení a stavby pro železniční dopravu, pěší
komunikace a chodníky, cyklistické komunikace a stezky

Přípustné využití- zpevněné komunikace sloužící pro účelovou zemědělskou a lesní
dopravu mimo zastavěná území sídel, které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou
dopravu,vnitroareálové zpevněné komunikace, přilehlé pásy izolační a doprovodné
zeleně, protihluková opatření, protihlukové stěny a valy, nezbytná technická vybavenost
zajišťující obsluhu území

Nepřípustné využití-všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které
jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby přípustné

 Plochy technické infrastruktury

Hlavní je využití pro umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou
obsluhu území a to především:

- plochy a zařízení pro zabezpečování zásobování pitnou vodou (vodní zdroje,
úpravny vody, přívodní a distribuční rozvody vodovodu, vodojemy, čerpací a
přečerpávací stanice, AT stanice atd.),

- plochy a zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod
(stoková síť, objekty na stokové síti, přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod
atd.),

- plochy a zařízení sloužící pro rozvod (přenos) a spotřebu elektrické energie
(přenosové vedení VVN 110 kV, primární (napájecí a rozvodné) vedení VN 22 kV,
sekundární (distribuční)  rozvody NN 380/220 V, transformovny (trafostanice)
VN/NN atd.,

-plochy a  zařízení sloužící pro zabezpečení přívodu a rozvodu zemního plynu
(VTL, STL, NTL), regulační stanice plynu (VTL/STL, STL/NTL), plynárenská
zařízení sloužící k uskladňování energetických plynů (plynojemy, podzemní
zásobníky plynu) atd.,

- plochy a zařízení pro telekomunikace (podzemní  a nadzemní  radioreléová
vedení, síťové rozvaděče, telefonní ústředny, zařízení pro hromadný příjem TV
signálu, včetně satelitního, rozvody televize

- zařízení pro shromažďování tuhého domovního odpadu,

Přípustné využití:

- účelové komunikace zpevněné (vnitroareálové, zvláštní)

- doprava v klidu ( parkování,  ostatní odstavné zpevněné plochy)

- plochy izolační a vnitroareálové zeleně



Územní plán  Bohutín

Stavoprojekt Šumperk, spol s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 215 111

17

 - nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území včetně zařízení požární
ochrany,

          -umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru),

       -technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (s výjimkou
skládek).

       -služební byty v odůvodněných případech

          Nepřípustné využití-pro jiné účely

P    Plochy veřejných prostranství
Hlavní využití- pro pozemky veřejných prostranství a veřejné zeleně na volných

nezastavěných plochách převážně se zahradnickou úpravou, které jsou vymezeny
uličními frontami zástavby, pěšími nebo vozidlovými komunikacemi, veřejnosti  přístupné
bez omezení, plní funkci izolační, rekreační nebo estetickou.

Přípustné využití- zřizování ploch veřejné zeleně v nově navrhovaných lokalitách bydlení
a u občanské vybavenosti, zkvalitňování stávající  zeleně a nové výsadby a dosadby
stromové a keřové zeleně, umisťování prvků drobného mobiliáře (lavičky, osvětlení
apod.), umísťování nových pěších a cyklistických komunikací

Podmíněně přípustné  využití - nezbytně nutná vedení a zařízení technické vybavenosti
na plochách veřejné a izolační zeleně s tím, že výrazně nenaruší stávající vzhled a
uspořádání ploch a nedojde k likvidaci zeleně,

Nepřípustné využití- všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek,
které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné.

W   Plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití je pro vodohospodářské účely,zejména vodní plochy, toky, protipovodňová
opatření a vodní zařízení, opatřením pro úpravu odtokových poměrů..

Přípustné je  využití podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití pro chovné a
rekreační rybníky, přírodní a umělé vodní nádrže a toky, suché retenční nádrže přírodního
charakteru, močály, mokřady, bažiny a vodní plochy občasného charakteru, jezy, hráze a
ostatní technické zařízení vodních děl, opatření k ochraně před erozní činností vody.

Podmínečně přípustné je využití pro stavby a zařízení pro ochranu a využívání vodních
zdrojů, zeleň, rekreační a zemědělské využití plochy suchých poldrů, cesty a cyklostezky,

 křížení s liniovými stavbami dopravy a inženýrských sítí za podmínky, že je slučitelné
s hlavním využitím a je ve veřejném zájmu.

Nepřípustné využití- všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek,
které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné.

NL  Plochy lesní
Tvoří je pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce hospodářských lesů,

nebo lesů zvláštního určení
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Hlavní je využití v souladu se  zákonem č. 289/ 1995 Sb., O lesích, a změně a doplnění
některých zákonů ( lesní zákon). Všechny lesní porosty jsou zároveň významnými
krajinnými prvky.

Přípustné jsou jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství, inž. sítě
liniové

Nepřípustná je výstavba ostatních objektů a zmenšování ploch lesů ve prospěch zón
produkčních. Nepřípustné jsou všechny objekty, které by mohly sloužit individuální
rekreaci

NZ   Plochy zemědělské

Hlavní využití – plochy  polí, luk, pastvin a ostatních zemědělských kultur, které slouží
pro hospodaření na zemědělské půdě, nebo k činnosti související s hospodařením
Přípustné jsou změny kultur ( včetně kultury les na těžce obhospodařovatelných
pozemcích a na půdách horších bonit za podmínky zachování vzdálenosti nové hranice
lesa min. 50 m od hranice rozvojové plochy stanovené územním plánem), pokud nedojde
ke zhoršení stability území( např. eroze), vytváření protierozních prvků (meze, zatravněné
průlehy apod.) včetně vysazování větrolamů,rozdělování obhospodařovaných ploch na
menší celky s možností vytváření nových přístupových polních cest, při pozemkových
úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a doplnění
prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky),
vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci.

Podmíněně přípustné využití- drobné  stavby a zařízení pro vykonávání zemědělské a
chovatelské činnosti např. skleníky, seníky, přístřešky a salaše pro chovná zvířata bez
zázemí, drobné stavby hospodářského zázemí v zahradách, sadech a vinicích, výstavba
objektů dopravní a technické infrastruktury, za předpokladu, že jsou obsloužené plochou
veřejného prostranství

Nepřípustná je jakákoliv stavební činnost s výjimkou zemědělské a účelové výstavby
sloužící pro zabezpečení zemědělské produkce a výstavby nezbytně nutných vedení
liniových staveb a zařízení technické vybavenosti,

   Plochy přírodní
Hlavní je využití pro přírodní funkci zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy
evropsky významných lokalit,pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES apod.

Přípustné jsou jednotlivé účelové stavby a zařízení dopravní infrastruktury, stavby
protipovodňové ochrany

7.Vymezení veřejně prospěšných staveb( VPS), veřejně prospěšných
opatření( VPO),staveb a  opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva  k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Každá veřejně prospěšná stavba nebo opatření je opatřena kódem a pořadovým číslem
shodným v tabulce a v grafické části. U ploch s předkupním právem je uvedeno:
- kód veřejně prospěšné stavby nebo opatření
- druh, stručný popis veřejně prospěšné stavby nebo opatření



Územní plán  Bohutín

Stavoprojekt Šumperk, spol s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 215 111

19

- v čí prospěch má být předkupní právo  vloženo
- katastrální území

Územní rozsah a omezení
je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese  2.1.c  Veřejně prospěšných staveb
     VPS 1 stavba přeložky silnice I/11 v obchvatové trase Bohutín- Klášterec-  Olšany-

nad rámec územního plánu obce Bohutín- v úseku od stávající silnice na
Bohutín severním směrem k ČOV . Vyplývá ze ZÚR OK-D02. Délka
komunikace na k.ú. Bohutín 520 m, včetně vyvolaných přeložek inž. sítí

        Ve prospěch: České republiky
         K.ú.: Bohutín

  VPS 2 stavba odbočky ze silnice I/11 jižně Klášterce nově napojující silnici III.tř. 01
119 na Bohutín po silniční most na Mlýnském potoku. Vyplývá z Generelu silnic
II.a III. třídy Olomouckého kraje, délka komunikace 450 m, včetně vyvolaných
přeložek inž. sítí

  Ve prospěch: Olomouckého kraje
   K.ú. : Bohutín

.
            VPS 3 stavba( koridor) technické infrastruktury, vodovodní přivaděč VP4 Hanušovice-

Moravičany

     Ve prospěch: Olomouckého kraje

Respektována bude územní rezerva:, stavba odbočky silnice II/369 na Rudu n.M.,
Hanušovice, Ramzovou z navrhované přeložky I/11 z k.ú. Klášterec, Olšany

Veřejně prospěšná opatření: Nejsou požadována
Návrhy na  asanace nebo asanační úpravy
V řešeném území nejsou navrženy žádné asanace ani asanační úpravy

8. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6
stavebního zákona.

       Kompenzační opatření nebyla stanovena, územní plán nemá negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

9. Údaje o počtu listů  územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části

       Dokumentace ÚP Bohutín  obsahuje :

             V části textové 1.1:   19 stran textu

V části textové 1.2:   18 stran textu,p

             V části výkresové 2.1:   3 výkresy

             V části výkresové 2.2.    3 výkresy
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   Odůvodnění  územního plánu

 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení nového územního plánu (dále jen ÚP) schválilo Zastupitelstvo obce Bohutín na
svém zasedání dne  8.12.2010 pod bodem usnesení I.6. Pořizovatelem ÚP je Městský
úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic. Určeným
zastupitelem pro pořizování ÚP byl jmenován Ing. Václav Karger, starosta obce,
zastupitelstvem obce dne 8.12.2010.
Návrh Zadání územního plánu Bohutín byl zpracován i projednán v souladu se zákonem
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č.501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Projednání Zadání ÚP bylo vypsáno dne 4.1.2012 pod č.j.MUSP 1045/2012. Veřejná
vyhláška o projednání návrhu Zadání ÚP byla zveřejněna na klasické i internetové úřední
desce Města Šumperka  od 9.1.2012 do 9.2.2012 a Obce Bohutín od 5.1.2012 do
13.2.2012.
Po řádném projednání byl návrh Zadání dle uplatněných oprávněných požadavků a
podnětů dotčených orgánů (DO) a stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování
předložen ke schválení Zastupitelstvu obce.
Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bohutín dne 27.2.2012 pod bodem I.2.
 Zpracování návrhu ÚP bylo obcí zadáno společnosti Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o.,
zastoupenou Ing.arch. Jiřím Valertem. Společné jednání o návrhu ÚP Bohutín se
uskutečnilo dne 6.12.2012 na Městském úřadě Šumperk. Návrh ÚP Bohutín byl vystaven
po dobu 30 dnů na MěÚ Šumperk a OÚ Bohutín. Oznámení o vystavení návrhu pro
veřejnost bylo doručeno vyhláškou v době od 4.2.2013 do 20.2.2013. Došlé stanoviska a
připomínky dotčených orgánů byly vyhodnoceny a zapracovány.
Stanovisko krajského úřadu dle §50 odst.7 bylo vydáno 18.10.2013 pod.č.j.KUOK
90604/2013.
Veřejné projednání návrhu územního plánu Bohutín se konalo 15.1.2013 v 15 hod.
v malém sálu tělocvičny v Bohutíně.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu
územního plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi ve smyslu § 51
stavebního zákona a výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu ve smyslu §
52 stavebního zákona a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu
územního plánu, v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
Územní plán byl pořizovatelem přezkoumán v souladu s ustanovením § 53 odst. 4)
stavebního zákona. Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona,
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Vyhodnocení přezkoumání územního plánu je uvedeno vždy u každé následující
jednotlivé kapitoly tohoto textu odůvodnění.
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1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území, včetně   souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem.

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je znázorněna na výkrese
2.2b Výkres širších vztahů na podkladu ZÚR Olomouckého kraje po I. změně v měřítku

1 : 50 000.

Územní plán obce Bohutín prošel ve svém návrhu procesem veřejného projednání a
uplatnění připomínek, které byly do návrhu zapracovány. Z hlediska širších vztahů
v území nenastaly žádné zásadní změny, návrhové plochy jsou zčásti uvnitř nebo na
okraji řešeného území formou doplnění proluk či tvoří logickou  návaznost na stávající
funkční využití ploch, u nichž již došlo k realizaci plánované výstavby. Obec Bohutín má
převládající funkci sídla s obytnou nízkopodlažní zástavbou, o výstavbu je zde značný
zájem ( dobrá dostupnost z blízkého Šumperka, příznivé ceny pozemků, průběžná
příprava investic do infrastruktury, příznivé podmínky z hlediska životního prostředí,
příznivé mikroklima na jižních svazích údolní nivy řeky Moravy), Rovněž kvalita a struktura
občanské vybavenosti postačuje pro zvyšující se počet obyvatel obce.

Všechny navržené změny byly ve fázi zadání porovnávány s nadřazenou územně
plánovací dokumentací - územním plánem ZÚR Olomouckého kraje po 1. změně,
respektovány jsou důležité dopravní tahy a koridory technické infrastruktury, nejsou zde
žádné rozpory nebo kolize. Do územního plánu obce byly zapracovány podklady
z aktualizovaného lokálního plánu ÚSES ( prosinec 2005).

2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Řešení územního plánu obce Bohutín splňuje sledovaný cíl a to podporu
vyváženého a udržitelného rozvoje obce, který je zajištěn stabilizací osídlení a rozvojem
bydlení a s ním spojených obslužných funkcí- bod A Zadání.

Hlavním cílem návrhu je ve schválených lokalitách v souladu se zadáním územního
plánu zpřesnit funkční využití ploch. Důvodem pořízení  návrhu ÚP byly  objektivní
požadavky na plochy pro bytovou výstavbu, dopravní stavby, stavby pro výrobu a služby,
které prošly připomínkovým řízením před vydáním Zadání .

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů:

Důležitým rámcem tohoto vyhodnocení je soulad s cíli Politiky územního rozvoje
ČR pro specifickou oblast SOB 3, v tomto materiálu je kladen důraz na zlepšení a
stabilizaci životní úrovně obyvatel v koordinaci s ochranou přírody a krajiny

Požadavky ZÚR Olomouckého kraje, po 1. Změně, byly respektovány.V rámci
dopravní a technické infrastruktury byly vymezeny nové koridory. Upřesněna byla trasa
přeložky komunikace I/11, která prochází řešeným územím.
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Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly v § 19 stavebního zákona,
které tak stanovují základní a principiální rámec pro tvorbu územně plánovací
dokumentace. Proces pořizování, zpracovávání návrhu i projednávání s určeným
zastupitelem, veřejností i zastupitelstvem této podstatné skutečnosti odpovídal.

Územní plán Bohutín vytváří předpoklady pro výstavbu tím, že navrhuje nové
zastavitelné plochy. Zároveň vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, neboť
zajišťuje podmínky pro hospodářský rozvoj území (vymezení plochy pro výrobu), pro
soudržnost společenství obyvatel (vymezení ploch bydlení) a přitom nenarušuje nad
přípustnou míru životní prostředí, respektuje přírodní hodnoty území. Toto je patrné
v textové části návrhu změny č. 1 územního plánu, kde v kapitolách 1.1.2 Koncepce
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, kapitole 1.1.3 Urbanistická
koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní
zeleně, kapitole 1.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury a kapitole 1.1.5 Koncepce
uspořádání krajiny (zkráceně) jsou navrženy jednotlivé zásady k navrhovaným řešením.
Navrhovaná opatření jsou dále zřejmá z výkresové části – zejména výkresu 2.1.a
Výkresu základního členění území, výkresu 2.1.b Hlavní výkres.

Z výše uvedeného je patrné, že územní plán tak zabezpečuje soulad veřejných a
soukromých zájmů v území, vytváří podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území obce Bohutín, zastavitelné plochy jsou vymezeny
v úměrném rozsahu s ohledem na potenciál rozvoje území.

Územní plán doplňuje koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky
území, změny jsou navrženy na základě podrobného prověření územních potenciálů,
možností a limitů, jsou stanoveny podmínky pro provedení změn v území. Toto je
uvedeno v kapitole 1.1.5. Koncepce uspořádání krajiny a 1.1.6. stanovení podmínek
pro využití ploch, prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu.

  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

ÚP respektuje limity a zohledňuje hodnoty území,zobrazené v Koordinačním výkresu,
které zároveň využívá pro udržitelný rozvoj území. Zohledňuje záměry na provedení změn
v území a navrhuje řešení závad vyplývajících z ÚAP a zjištěných v doplňujících
průzkumech a rozborech.

Je respektován koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice- Moravičany

Jsou respektovány zásady ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu. Novou výstavbou
nebude narušen vodní režim v krajině.

Koncepce uspořádání krajiny je v souladu s koncepcí návrhu ÚSES a jsou upřesněna
vymezení ploch biocenter a biokoridorů včetně interakčních prvků podél toku Moravy.
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Požadavky na rozvoj obce

Při vymezování ploch bylo posouzeno stávající využití území a vhodnost
jeho stabilizace z hlediska celkové urbanistické koncepce obce.Zastavitelné plochy
jsou vymezeny úměrně pro jednotlivé části obce Bohutín s ohledem na efektivní
využití stávající technické infrastruktury a s ohledem na limity využití území a
ochranu jeho hodnot.
V rámci technické infrastruktury je navrženo rozšíření vodovodní sítě a odkanalizování
s napojením na stávající ČOV.Je navrženo rozšíření zásobování plynem a rozšíření
zásobování elektrickou energií.
Požadavky ze Zadání (ze 12.3.2012, schváleno Zastupitelstvem obce 27.2.2012) byly
zpracovatelem splněny, jsou uvedeny také v textové části změny územního plánu 1.1.3)
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně a v textové části odůvodnění 1.2.2) Vyhodnocení splnění zadání-
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
 byly akceptovány připomínky dotčených orgánů státní správy, které se k zadání vyjádřily ,
právnických osob hájících veřejné zájmy, připomínky do  ÚP zapracovány.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území ( urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny)

Bydlení

Návrhové plochy ve své většině logicky navazují na současně zastavěné území
obce nebo sousedního katastrálního území obce Olšany. Patrno je to zejména v místní
části Klášterec, zde dochází k postupnému propojování současně zastavěného území
obou obcí. Dalším důvodem pro rozsah návrhových ploch je vyčerpání rezerv v prolukách
a na stávajících pozemcích s většími zahradami. Vedení obce tedy s ohledem na
dostupnost inženýrských sítí připravuje dostatek rezervních ploch. Roční nárust činí
průměrně 5 zkolaudovaných rodinných domů. Prolínání původní a nové zástavby také
vytváří dobré podmínky pro bydlení, nejedná se o  anonymní plochy bez vazby na
původní sídlo. Na jihovýchodní a severozápadní straně katastrálního území obce se
nacházejí značně svažité pozemky převážně zalesněné, na jižní a jihozápadní straně je
naopak limitem nové zástavby hranice inundačního území řeky Moravy a ochranná pásma
technické infrastruktury  včetně připravované rychlostní komunikace.

Občanské vybavení

Obec má v současné době základní plochy občanského vybavení, které odpovídají její
velikosti.

 Územním plánem je ke stávajícím plochám  navrženo rozšíření ploch pro sport a rekreaci
v lokalitě C navazující na objekt tělocvičny pro rozvoj volnočasových aktivit sportu a
kultury.
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- Sociální služby s bydlením pro seniory- je řešeno na území sousední obce Olšany.

Rekapitulace zastavitelných ploch
Přehledná tabulka rozvojových ploch

Funkce nárůst počtu počet plocha plocha techn. plocha
stav.

průměr.
plocha

2,9obyv./1RD RD lokality -m2 infrastruktury -
m2

parcel -
m2

na 1RD - m2

                                          Plochy pro bydlení

Plochy pro bydlení odhad odhad odhad
Lokalita   A 1,A 2 24 osob 9 10100

m2
kom. 1.000 m2 9100 m2 φ 1.011 m2

                A 3

                A 4
                A 5
                A 6

9 osob

      20 osob
      30 osob
       5 osob

3

    16
    10
      2

3.200m2

18.100m
2

12.000

m2

  3.000

m2

kom. 320 m2

Kom.  1.800m2

kom.1.200 m2

 kom. 130 m2

  2.880m2

16.300m2

10.800 m2

2.870 m2

φ 965 m2

1.015m2

1080 m2

1134 m2

                B
22 osob 7 9300m2 Kom.   950 m2  7.056m2 φ 1.007 m2

                C

                E 4 osoby 1

7.455m2

1.389m2

Kom.   500 m2

A 1,A2, A3,A4, A 5,
A 6 ,B,C,E

105 osob 47RD

celk.64.

57.089m2

7.455 m2

555444333   mmm222

5000 m2

500 m2

31.826m2

31.826m2

φ 1.030 m2
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Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
zastavitelnách ploch (ve smyslu §18, odst 4, §53 odst. 5 Stavebního zákona).

Návrhové plochy pro bydlení, občanské vybavení a sport , parkoviště -jsou uvažovány
z hlediska potřeb obce na  rozloze 7,57 ha, z toho bydlení na 5,57 ha, občanské vybavení
1,90 ha, parkoviště 0,10 ha s výhledovou rezervou 10 let, což znamená že plochy pro
bydlení je možno čerpat v rozsahu 4-5 rod.domů ročně( lokalita A 6 je situována ve
stávající zástavbě dostavbou), plocha pro občanskou vybavenost a sport je uvažována
jako jednorázová investice obce k objektům školy a MŠ, plocha parkoviště na  sídlišti
Podšachtí dlouhodobě chybí, realizace je rovněž plánována v horizontu 2 let. Tyto
potřeby pro obec jsou reálné, plochy jsou navrženy na zemědělské půdě s nižším
stupněm ochrany( III.,IV třída) ve svažitých terénech, přitom v dosahu inženýrských sítí a
v návaznosti na stávající zástavbu. Lokality je možno zastavovat postupně, etapovitě
včetně přístupových komunikací. Komunikace K4 zároveň s návrhovou  lokalitou A 4, A 5
řeší dopravní problém zhoršené stávající přístupnosti lokality Podšachtí v zimním období(
komunikace na svažitém terénu).

Při stanovení návrhových ploch byl respektován požadavek na ochranu nezastavěného
území a nezastavitelných pozemků ve smyslu § 18 odst.4 Stavebního zákona, plochy byly
vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a současného stavu míry  využití
zastavěného území.

Funkce rekreace v obci je zajištěna  využitím přírodních  podmínek , vytvořením
podmínek pro sport a  aktivní rekreací, turistiku, možnostmi pro rodinnou rekreaci ,
zájmovou činnost a místní kulturní akce. Cílem územního plánu je stávající možnosti
zachovat a v rámci možnosti rozšířit.

Respektovány jsou územním plánem přírodní a ekologické prvky.

            Kulturní památky –v řešeném území se nenacházejí kulturní památky.Památky
místního významu budou respektovány jako tzv. památná místa: Kaple narození Panny
Marie z roku 1881 na návsi,parc.č.12, Hasičská zbrojnice z r. 1935 na návsi, parc.č.
121,122. Roubená chalupa č.p. 17, parc.č.80. Kamenný kříž z roku 1886 u požární
zbrojnice p.č. 513/1.Kamenný kříž před kaplí, parc.č. 513/21.Památník obětem 1.světové
války, parc.č. 550, Kamenný kříž v polích na hranici k.ú.k Bludovu parc.č.405.

Zemědělská výroba -stávající areály, sloužící v minulosti zemědělské velkovýrobě,
dnes nejsou účelně využívány. Jsou tedy navrženy jako plochy pro bydlení s doplňkovou
funkcí pro podnikatelské záměry v katastrálním území obce.

Plochy určené pro produkční funkci se smíšeným charakterem  výroby ,
skladování, řemesel, služeb, které svým objemem a charakterem částečně obtěžují okolí a
jsou určené zejména pro doplňkovou výrobu, sklady, skladové hospodářství a navazující
výrobní zázemí a technická zařízení,jsou navrženy v omezeném rozsahu ve východní
části katastrálního území obce.

Dopravní infrastruktura řešeného území Bohutína je řešena s ohledem na stávající
uspořádání průjezdných úseků komunikací obcemi, navrhuje se doplnění a úpravy sítě
místních a účelových komunikací v zájmu zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a
bezpečnosti pěšího a cyklistického provozu. Rozhodující akcí v návrhovém období bude
vybudování rychlostní komunikace (I/11).
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Technická infrastruktura je řešena adekvátní potřebám území s určitou kapacitní
rezervou pro navrhovanou výstavbu. Zajištěny jsou všechny základní funkce pro ochranu
životního prostředí a ochrany čistoty vod.Zvláštní pozornost je věnována protierozním
opatřením.

Výroba

V blízkosti centra obce byl umístěn areál zemědělské výroby, jeho provoz byl ukončen a
funkce změněna na přestavbovou plochu pro bydlení. V obci se nacházejí drobné
živnostenské provozovny situované v plochách pro bydlení, v západní části k.ú. se
nachází výrobní areál papírny Olšany. Nově je navržená plocha D1,D2 pro soukromé
podnikání.

       Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  (§ 3, odst. a) jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Jeho ochrana (§ 4, odst.1) je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
a jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Vymezení a hodnocení ÚSES a jeho tvorba je stanovena vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb.

Územní systém ekologické stability krajiny obsahuje prvky nadregionální, regionální
a lokální. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor
a interakční prvek.

Územní systém ekologické stability krajiny je základní nástroj ochrany přírody
aplikovaný územním plánováním k zajištění potřebných prostorových podmínek pro
uchování a obnovení biodiverzity a ekologické stability krajiny, přičemž v územním plánu
není hodnocena jeho věcná a odborná náplň, důvody lokalizace a propojení skladebných
částí.Do návrhu ÚP byla  zapracována aktualizace – Dopracování územních systémů
ekologické stability k.ú. Bohutín. Tento lokální plán ÚSES byl zpracován a předán Odboru
životního prostředí MěÚ v Šumperku v listopadu 2005, autorem je RNDr. Leo Bureš-
Ekoservis Podlesí-Světlá Hora. Do územního plánu obce byly zapracovány všechny prvky
tohoto řešení.

Přehled vymezených biocenter

Čís. katastrální
území

typ BC STG současný stav funkčnost

1
(407)

Olšany,
Bohutín nad
Moravou,
Bartoňov

 LBC 3BC5 Bř. Porosty kolem Moravy(
olše,jasan,klen,lípa, vrba),
kosené louky, rákosina

Funkční, část
nefunkční

2
(99)

Bartoňov,
Bohutín nad
Moravou

 LBC 3B3
3AB 1

Smíšený les( buk, habr,,
lípa,borovice, smrk), skalní
výchozy

Částečně
funkční

3 Bohutín nad  LBC 3B3 Smíšený les( buk, habr, Částečně
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( 408) Moravou 3 AB 1
4 AB 3

smrk, borovice) funkční

4
(98)

Bohutín nad
Moravou

 LBC 3BC5 břehové porosty , řeka,
víceletka, louka

částečně
funkční

5
(95)

Bohutín nad
Moravou

LBC 3BC5 řeka, břehové porosty
(olše, jasan, vrby, topoly),
louky

část funkční,
část nefunkční

Přehled vymezených biokoridorů

Čís. katastrální
území

typ BK STG současný stav funkčnost

1
( 297)

Bohutín nad
Moravou

LBK 3B 3
4 AB3

Smíšený les(modřín, smrk,
borovice, lípa, habr), meze

 funkční

2
( 292)

Bohutín nad
Moravou,
Bludov

LBK 3-4AB3
3 BC 5

Smíšený les( buk, klen,
modřín, smrk, habr), louky,
meze

Částečně
funkční

3
(74)

Bludov,
Postřelmov,
Chromeč,
Bohutín nad
Moravou

RBK 892 3BC4 Ŕeka Morava, břehové
porosty( olše, lípa, jasan,
topol), buřeň

 funkční

4
( 80)

Bohutín nad
Moravou,
Chromeč,
Klášterec,
Postřelmůvek

LBK 3BC 5 Břehové porosty Hraniční
strouhy( olše, jasan),
víceletka, buřeň, rákosiny

funkční

Vzhledem k charakteru navrhovaných změn nedojde ke zhoršení vlivů na udržitelný
rozvoj. Z území jsou vymístěny rušivé provozy bývalého ZD na okraji obytné zástavby a
nahrazeny novými obytnými plochami.

 Navržené plochy  budou napojeny na energetické i  vodohospodářské sítě , splašková
kanalizace je zaústěna do čističky odpadních vod na území obce. Ke všem plochám
je zajištěn příjezd po komunikacích,  žádná z lokalit není ohrožena nadměrným hlukem.
Pro sousedství výstavby s dráhou ČD platí zvláštní předpisy , drážní stavební úřad ČD je
účastníkem územního i stavebního řízení. Lokalita je pojata jako sportovní a rekreační
zóna, do sousedství dráhy ČD budou umístěna protihluková opatření.

Voda v krajině
Obec leží v oblast ochrany vod CHOPAV a ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů
II. stupně. Ochranná pásma byla v územním plánu vyznačena, jsou respektovány
požadavky správců.

Povodí
Území spadá do povodí řeky Moravy, která tvoří hranici k.ú. obce
Další vodoteče na řešeném území jsou: Bohutínský potok s bezejmennými přítoky,
Mlýnský potok- Hraniční strouha.
Vodní plochu tvoří chovný rybník R 1 při řece Moravě na parc.č. 122/1 a rybník č.13 na
parc.č. Schvalovacím řízením probíhají vodní nádrže VN-1,VN-2,VN-3 jako doplněk
k rybníku Dýmák. Nenavrhují se žádné další zásahy do systému. Bude pouze prováděna
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běžná údržba toků a podporována opatření za účelem zlepšení jakosti vod související
s řešením odkanalizování. Nepřipouští se zatrubňování vodních toků.

Ochrana před povodněmi
Území v k.ú. Bohutín je chráněno proti inundaci řeky Moravy realizovanými
protipovodňovými opatřeními- hrází a inundačním mostem na silnici III/ 01 119.

Stávající rozsah záplavového území na k.ú. Bohutín byl stanoven Krajským úřadem
Olomouckého kraje pro úsek vodního toku Morava v km 311,327- 309,150. V záplavovém
území nejsou navrhovány plochy pro bydlení, pouze trasy inženýrských sítí a komunikací
se zapracováním podmínek pro umísťování do území záplav.

Při dalším rozvoji budou respektovány zájmy chráněné zákonem č. 254/2001Sb., o
vodách- a následující podmínky:

-V záplavovém území nebudou dále rozšiřovány hranice zastavitelných ploch

-Respektována bude studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje( 2007)
a stanovené záplavové území rozlivu Q 100.

-Podél VVT Morava musí být zachován manipulační pruh šířky min. 8 m oboustranně,
podél DVT manipulační pruh šířky min. 6 m oboustranně sloužící správci toku k výkonu
práv a povinností souvisejících s jeho správou

- veškeré dotčení vodních toků jednotlivými záměry je třeba projednat v rámci správního
řízení se správci příslušných vodních toků

- musí být podporována retenční schopnost území

- musí být vytvářeny podmínky pro zadržování deštových vod v krajině Dle místních
podmínek musí být řešena problematika extravilánových vod

- je třeba vyhovujícím způsobem řešit likvidaci všech odpadů ze zájmového území
v souladu s platnou legislativou a v souladu s vodohospodářskými zájmy.

3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Bohutín záležitosti tohoto charakteru
nevyplynuly.

4. Vyhodnocení předpokládaného vlivu navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

             Popis a charakteristika řešeného území
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      Katastrální území Bohutín o rozloze 225,25 hektarů je na jihu a na západě lemován
řekou Moravou, jejímž údolím vede železniční trať ze Šumperka a Bludova do Hanušovic.
K severu a východu se terén zvedá a Burdovou horou dosahuje výšky téměř 500 m. Přes
Bohutín, který má střední nadmořskou výšku 316 m, vede silnice III.třídy z Bludova III/ 01
119 a napojuje se na silnici I.třídy I/11.
Území je součástí Hanušovické vrchoviy. V severní části převládají poměrně prudké,k jihu
skloněné svahy. Jihozápadní část území tvoří rovina kolem řeky Moravy. V nivě kolem
Moravy je nejnižší nadmořská výška celého zájmového území.
  Z celkové plochy zabírá :

Zemědělská půda            120,53 ha
                  Lesní půda                         57,23 ha

Vodní plochy             5,03 ha
                                                   Zastavěné plochy                6,45 ha

             Ostatní plochy     33, 94 ha

    Z uvedených údajů je patrno, že převahu ploch zabírá zemědělská a lesní půda.
Z pohledu zemědělství jsou zde příznivé podmínky pro intenzívní hospodaření na malých
územích převážně v nivě řeky Moravy: Na většině ploch se nacházejí trvalé travní
porosty- louky a pastviny. Tyto převažují podél vodních toků a na svažitých pozemcích ve
východní části území.
Zemědělské družstvo, které hospodaří na pozemcích v řešeném území, má sídlo
v Bludově.
      V území je stabilizovaná síť zemědělských cest, zajišťující přístup na pozemky.
Na zemědělské půdě v řešeném území bylo prováděno odvodňování půdy plošnou
drenáží. Odvodněné plochy se nacházejí na východě území v blízkosti řeky Moravy.

Příroda zájmového území dosahuje poměrně vysoké ekologické stability, která vyplývá
především z příznivého zastoupení vyvážených prostorových prvků a zastoupení zeleně.
Relativně nízké je zastoupení negativních faktorů a nepříznivých vlivů a důsledků lidské
činnosti. Druhotná struktura krajiny je tvořena prostorovým rozložením hlavních
krajinotvorných prvků. Mezi základní krajinotvorné prvky patří lesní porosty, rozptýlená
zeleň, trvalé travní porosty, vodní plochy a toky, orná půda, zastavěné plochy a ostatní
hospodářsky využívané plochy.

Celkový zábor půdy

Po vyčíslení veškerých navrhovaných změn v řešeném území je jeiich celková bilance
následující  :

   Zábor
celkem ha ZPF  celkem orná půda zahrady travní porosty NZP  celkem
    11,68 9,58 0,99 0,45 8,15 2,13
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Popis jednotlivých lokalit

Plochy pro bydlení :

Lokalita A1,  A2
Celková výměra – 1,01 ha celkem, z toho 0,59 ha orné půdy, 0,18 ha zahrad, 0,18 ha trvalých
travních porostů a 0,06 ha půdy nezemědělské
III.třída ochrany ZPF – BPEJ   52210, 54710

Lokalita se nachází podél stávající trasy státní silnice I/11, uvnitř zastavěného území a to
v návaznosti na stávající obytnou zástavbu jak Bohutína, tak i Klášterce. Je situována v západní
části území podél katastrální hranice s Kláštěrcem

V současnosti se na pozemcích lokality A1 + A2 nachází zahrady a polní sady v drobné
soukromé držbě, mimo intenzivní zemědělskou výrobu.

Na části lokality A2 se nachází plošné odvodnění, před vlastní realizací výstavby nutno
provést bezpečné odvedení drenážních vod z plochy.

Realizací výstavby nebudou vytvářeny drobné zbytkové zemědělské plochy, ani nebude
ovlivněn přístup na okolní zemědělské pozemky.

Lokalita A3  -  centrum obce
Celková výměra – 0,32 ha celkem trvalých travních porostů
III.třída ochrany ZPF – BPEJ   52210

Lokalita drobné soukromé držby se nachází uvnitř zastavěného území s obytnou
zástavbou, podél místní komunikace. Navazuje na návrhovou plochu B určenou rovněž pro
obytnou zástavbu. Jedná se o proluku v zastavěném území.

Pro intenzivní zemědělskou výrobu malý nepravidelný tvar, bez návaznosti na další
plochy velkovýrobně obdělavatelné.

Realizací výstavby nebudou vytvářeny drobné zbytkové zemědělské plochy.

Lokalita A4  -  Podšachtí
Celková výměra – 1,81 ha celkem, z toho 1,70 ha trvalých travních porostů a 0,11 ha půdy
nezemědělské
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ  72941, V.třída – BPEJ  74068

Navrhovaná plocha navazuje na stávající zastavěné území s výstavbou rodinných domů,
je umístěna na svahu pod lesem na pozemku, který pro intenzivní využívání má nevýhodný tvar a
nachází se nad ochranným pásmem vodního zdroje pro obec. Celá lokalita má výsušnou jižní
expozici.

Z tohoto důvodu je využití pro bytovou výstavbu nejlepším řešením.
Po realizaci výstavby zde nebudou žádné zbytkové zemědělské plochy.
Nutno dbát na to, aby při umisťování jednotlivých staveb nebyla přerušena průjezdnost

stávající účelové zemědělské komunikace v potřebné šíři pro zemědělskou dopravu na nadlehlé
zemědělské pozemky – tato účelová komunikace je nyní navrhována jako místní komunikace K4
s napojením na stávající obytnou zástavbu na západě a s propojením na lokalitu A5 na východě.

Nachází se uvnitř CHOPAV – chráněné oblasti přirozené akumulace vod – v kvarteru
řeky Moravy , v ochranném pásmu léčivých zdrojů lázní Bludov  a v ochranném pásmu vodních
zdrojů II.stupně v obci.

Lokalita A5  -  Podšachtí
Celková výměra – 1,20 ha trvalých travních porostů
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ  72941

Plocha lokality navazuje a je propojena navrhovanou místní komunikací lokality K4 s
předchozí lokalitou A4 na východě. Nachází se ve svahu v ochranném pásmu nad údolnicí
s vodotečí. Svou západní hranicí lemuje navržený biokoridor LBK 2(292) a vytváří tak pro něj



Územní plán  Bohutín

Stavoprojekt Šumperk, spol s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 215 111

33

ochrannou klidovou enklávu mimo intenzivní zemědělské využívání podél vodoteče mezi
lokalitami pro bydlení A4 a A5.

Po realizaci výstavby zde nebudou žádné zbytkové zemědělské plochy.
V současné době v prostoru této lokality prochází trasa zemědělské účelové polní cesty,

která se změní na místní komunikaci K4 a proto je nutno zajistit i do výhledu průjezdnost této
komunnikace v potřebné šíři pro zemědělskou dopravu na nadlehlé zemědělské pozemky.

Lokalita se nachází uvnitř CHOPAV – chráněné oblasti přirozené akumulace vod – v
kvarteru řeky Moravy a v ochranném pásmu léčivých zdrojů lázní Bludov .

Lokalita A6  -  nad tratí
Celková výměra – 0,30 ha celkem, z toho 0,09 ha zahrad a 0,21 ha trvalých travních porostů
V.třída ochrany ZPF – BPEJ  54078

Plocha lokality nepravidelného úzkého tvaru je vymezena ze dvou stran místními
komunikacemi a lesním pozemkem.  Sousedí s hranicí zastavěného území, navazuje na stávající
obytnou zástavbu.

Vzhledem ke konfiguraci terénu a malé výměře je pro zemědělskou výrobu pozemek
nevhodný. Nenavazuje na žádné intenzivně obdělávané zemědělské plochy.

Nachází se uvnitř CHOPAV – chráněné oblasti přirozené akumulace vod – v kvarteru
řeky Moravy a v ochranném pásmu léčivých zdrojů lázní Bludov.

Lokalita B  -  centrum obce
Celková výměra – 0,93 ha celkem, z toho 0,18 ha zahrad, 0,10 ha trvalých travních porostů a
0,65 ha půdy nezemědělské

Plocha lokality se nachází v prostorách původního zemědělského areálu, uvnitř
zastavěného území, obklopena obytnou zástavbou.

Malá lokalita nevýhodného tvaru a umístění, nevhodné pro intenzivní zemědělskou
výrobu

Nachází se uvnitř CHOPAV – kvarteru řeky Moravy a v ochranném pásmu léčivých
zdrojů lázní Bludov.

Lokalita E  -  Podšachtí
Celková výměra – 0,14 ha celkem, z toho 0,14 ha trvalých travních porostů a 0,04 ha půdy
nezemědělské

Plocha navrhovaného bydlení je umístěná na zbytkových plochách na okraji komplexu
stávající obytné zástavby.

Vzhledem ke konfiguraci terénu nelze využít pro zemědělskou výrobu.
Nachází se uvnitř CHOPAV – kvarteru řeky Moravy a v ochranném pásmu léčivých

zdrojů lázní Bludov.

Plochy občanského vybavení a smíšené výrobní

Lokalita C  -  Dolní luka
Celková výměra – 0,75 ha celkem půdy nezemědělské

Lokalita je umístěna ve stávajícím areálu sportovního zařízení obce, je ohraničena
vodotečemi, vodní plochou a stávající zástavbou. Jedná se o plochu k přestavbě, bude sloužit
také jako vybavení pro školu a školní hřiště. V současné době slouží pro sportovní aktivity v obci.

Nenavazuje na plochy zemědělské výroby, pro zemědělské využití nepřístupná a tvarově
nevýhodná lokalita.

Nachází se uvnitř CHOPAV – kvarter řeky Moravy a v ochranném pásmu léčivých zdrojů
lázní Bludov.

Lokalita D1  -  Za sídlištěm
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Celková výměra – 0,15 ha celkem půdy nezemědělské
Smíšená výrobní plocha je umístěná na zbytkových nezemědělských plochách na okraji

stávající zástavby. Část lokality se nachází v zastavěném území.
Vzhledem ke konfiguraci terénu nelze využít pro zemědělskou výrobu.
Nachází se uvnitř CHOPAV – kvarteru řeky Moravy a v ochranném pásmu léčivých

zdrojů lázní Bludov.

Lokalita D2  -  u silnice na Bludov
Celková výměra – 1,00 ha trvalých travních porostů
IV.třída ochrany ZPF – BPEJ  72951

Smíšená výrobní plocha umístěna v nerušivé zóně, za stávající zástavbou, mimo
zastavěné území.

Lemuje lokální biokoridor LBK 2 (292) pod Zbovou a pod silnicí k Bludovu.
Nevytvoří překážku zemědělskému obdělávání navazujících ploch, ani neovlivní přístup

na navazující plochy trvalých travních porostů.
Nachází se uvnitř CHOPAV – kvarteru řeky Moravy a v ochranném pásmu léčivých

zdrojů lázní Bludov.

Plochy dopravní

Lokalita K1  -  přeložka silnice I/11
Celková výměra – 2,70 ha celkem trvalých travních porostů
II.třída ochrany ZPF – BPEJ  55800  a  III.třída – BPEJ 52210

Přeložka silnice I/11 je převzata z dopravního řešení ZÚR Olomouckého kraje a je
respektována poloha koridoru směrového vedení přeložky v rámci rozvoje komunikační sítě a
v koordinaci na navazující ÚP obce Olšany.

Přeložka je umístěna mimo zastavěné území obce, v lokalitě převažujících travních
porostů v údolní nivě řeky Moravy. Zčásti na odvodněných a zčásti na podmáčených plochách
v záplavovém území, na roztříštěné soukromé držbě.

Trasa se dotýká regionálního biokoridoru  RBK 892  řeky Moravy.
Lokalita bez velkého významu pro intenzivní obdělávání vzhledem k vysoké hladině

spodní vody.
Část trasy se nachází uvnitř CHOPAV – kvarteru řeky Moravy a v ochranném pásmu

léčivých zdrojů lázní Bludov.

Lokalita K2  -  přeložka silnice II/369   ( obchvat Olšan na Rudu nad Moravou )
Lokalita není vyčíslována v tabulkové části, jedná se o územní rezervu s orientačním

zákresem v mapové části, jedná se o upravené dopravní řešení v k.ú. Olšany.

Lokalita K3  -  přeložka silnice III/01119   ( Bludov-Bohutín-Klášterec)
Celková výměra – 1,10 ha celkem, z toho 0,40 ha orné půdy, 0,40 ha trvalých travních porostů a
0,30 ha nezemědělských ploch
III.třída ochrany ZPF – BPEJ  52210

 Trasa přeložky předpokládá realizaci nové trasy silnice I/11.
 Přeložka silnice III/01119 je umístěna v úseku mezi řekou Moravou a stávající silnicí

I/11, mimo zastavěné území. V lokalitě převažujících travních porostů v údolní nivě řeky Moravy,
zčásti na odvodněných a zčásti na podmáčených plochách, na roztříštěné soukromé držbě.

V území bez velkého významu pro intenzivní obdělávání vzhledem k vysoké hladině
spodní vody.

Úsek je mimo CHOPAV a léčivé zdroje.

Lokalita K4  -  místní komunikace u lokalit bydlení A4 + A5
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Celková výměra – 0,27 ha celkem, z toho 0,20 ha trvalých travních porostů a 0,07 ha
nezemědělských ploch – z toho 0,02 ha lesní půda
II.třída ochrany ZPF – BPEJ  55800, III.třída – BPEJ  52210

Tato navržená místní komunikace propojí lokality  A4 + A5 navržené k bydlení se
stávající zástavbou na západní straně lokality A4  až po silnici III/01119 na východní straně
lokality A5 v místě pod vodními zdroji.

Trasa této navržené místní komunikace kopíruje stávající trasu nezpevněné účelové
polní cesty. Výjezd ze silnice III/01119 na tuto navrženou komunikaci K4 bude sloužit současně
jako přístup pro zemědělskou techniku na přilehlé zemědělské pozemky.

Nachází se uvnitř CHOPAV – kvarteru řeky Moravy, v ochranném pásmu léčivých zdrojů
lázní Bludov.

Prochází lokálním biokoridorem LBK 2(292) v místě mezi lokalitami A4 a A5.

Životní prostředí

Životní prostředí nebude navrhovanými změnami nepříznivě ovlivněno, neboť tyto návrhy
zastavitelných ploch jsou umisťovány v návaznosti na zastavěné území, i v jeho prolukách, nebo
na nevyužívané ploše původního zemědělského areálu.

Výjimku tvoří dopravní řešení nadřazeného významu u přeložek státních silnic, jejichž
trasy jsou přebírány z podkladů Krajského úřadu – ze ZÚR a z Generelu silnic II. a III.třídy
Olomouckého kraje.

Převážná většina řešeného území – střed a jeho východní část – se nachází v CHOPAV
– kvarteru řeky Moravy a současně také v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázní
Bludov. V řešeném území proto nejsou navrhovány změny, které by nepříznivě ovlivnily nebo
zatížily tato velkoplošná ochranná vodohospodářská pásma.

Zemědělský půdní fond

V katastrálním území Bohutín jsou zastoupeny roviny v nivní poloze řeky Moravy od
silnice I/11 až po železniční trať v jihozápadní části území.

Směrem k severu a východu území svažitosti značně přibývá a z toho také vyplývá
zastoupení jednotlivých druhů pozemků v území. Při celkové výměře 120,53 ha zemědělské půdy
je orné půdy pouze 17,38 ha a zahrad v zastavěném území je 14,80 ha.

Nejvyšší zastoupení v zemědělské půdě zde mají trvalé travní porosty – celkem 88,34 ha
– a to jak v nivní poloze řeky Moravy, kde zastoupení druhu pozemků ovlivňuje vyšší hladina
spodní vody v záplavovém území, tak na převládajících značně svažitých plochách s protierozním
trvalým zatravněním.

Dále je v území 57,98 ha lesní půdy, vodních ploch včetně vodotečí je 5,30 ha,
stavebních ploch v zastavěném území 6,67 ha a ostatních nezemědělských ploch 34,81 ha.

Navržené změny nevytvoří překážky zemědělskému obdělávání v řešeném území, ani
přístupům na zemědělské pozemky. Vlivem navržených změn dojde k účelnému zarovnání
obvodu zastavěného území.

Výjimku tvoří přeložky státních silnic, které se však nachází v území, které pro intenzivní
zemědělské obhospodařování není příliš výhodné a to vzhledem k sezonně podmáčeným trvalým
travním porostům v nivní poloze řeky Moravy v záplavovém území.

ÚSES a krajinné řešení území

Po jihozápadním okraji řešeného území prochází jako páteřní osa ÚSES regionální
biokoridor RBK 892 řeky Moravy, na nějž navazuje několik biocenter a biokoridorů lokálního
významu.

Z navrhovaných změn v řešeném území některé lokality se dotýkají nebo prochází
biokoridory ÚSES  :



Územní plán  Bohutín

Stavoprojekt Šumperk, spol s r.o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 215 111

36

Trasa přeložky silnice I/11 lemuje a dotýká se regionálního biokoridoru RBK 892 – řeku
Moravu.

Navržená místní komunikace K4 prochází lokálním biokoridorem LBK 2(292) mezi
obytnými plochami K4 a K5.

Ostatní lokality ÚSES zůstávají nedotčeny navrhovanými změnami.

Plochy určené k plnění funkce lesa

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa dojde u následujícího případu :
= u lokality K4 – místní komunikace při lokalitě pro bydlení A4 + A5 – dojde k záboru 0,02 ha
propojením trasy této navrhované místní komunikace přes údolnici mezi lokalitami A4 a A5
k bydlení.

Do ochranného pásma lesních porostů pouze zasahují lokality k bydlení A4, A5 a A6,
dále lokalita smíšeného občanského vybavení D1 a lokalita E bydlení.

Tabulková  část  popisu  lokalit

číslo
změny

celkem
lokalita
     ha

ZPF
celkem
   ha

ha
orná

 sady,
zahrady

ha
TTP

NZP
celk.
   ha

z
toho
les

plochy
odvodn

třída
ochr.

kód
BPEJ

A1,   A2
bydlení

1,01 0,95 0,59 0,18 0,18 0,06 - 0,30 III 52210
54710

A3 bydlení 0,32 0,32 - - 0,32 - - - III 52210
A4 bydlení 1,81 1,70 - - 1,65

0,05
0,11 - - IV

V
72941
74068

A5 bydlení 1,20 1,20 1,20 - - - IV 72941
A6 bydlení 0,30 0,30 0,09 0,21 - - - V 54078
B   bydlení 0,93   0,28 - 0,18 0,10 0,65 - - III 52210
Bydlení
Celkem+lokE

5,71 4,89 0,59 0,45 3,71 0,82 - 0,30

C    sport,
rekreace

0,75 - - - - 0,75 - -

D1 smíšená 0,15 - - - - 0,15 - -
D2 smíšená 1,00 1,00 - - 1,00 - - - IV 72951
Občanské
 celkem

1,90 1,00 - - 1,00 0,90 - -

E bydlení 0,14 0,14 - - 0,14 0,04 - - V 74067,
74089

K1   přeložka
silnice   I/11

2,70 2,70 - - 1,40
1,30

- - 0,50 III
II

52210
55800

K3   přeložka
silnice III/01119

1,10 0,80 0,40 - 0,40 0,30 - 0,35 III 52210

K4   místní
komunikace
u  A4 + A5

0,27 0,20 - - 0,17
0,03

0,07 0,02 - III
IV

72914
72941

Dopravní
celkem

4,17 3,76 0,40 3,36 0,41 0,02 0,851

Celkem
v území 11,68 9,59 0,99 0,45 8,15 2,13 0,02 1,15
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Struktura záboru ZPF dle tříd ochrany a kódů BPEJ  

třída ochrany I II III IV V Celkem
ZPF

BPEJ - 55800 52210, 54710
72914

72941
72951

54078, 74067
74068, 74089

celkem ha - 1,30 3,92 3,96 0,41 9,59

   5.   Závěrečná  ustanovení

1. Pořizovatelem Územního plánu Bohutín je  odbor strategického  rozvoje, územního
plánování a investic MěÚ v Šumperku

2.     Zpracovatelem dokumentace je Ing. arch. Jiří Valert a kolektiv Stavoprojektu Šumperk,
spol. s r.o.

3. Vydávajícím orgánem je ve smyslu zákona O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo  obce Bohutín .

4. Příslušný nadřízený orgán územního plánování je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu.

5.         Za realizaci regulativů rozvoje odpovídá stavební úřad Městského úřadu Šumperk.

6.     O úpravě dokumentace může rozhodnout Zastupitelstvo obce Bohutín na návrh
pořizovatele územně plánovací dokumentace.

7. Vydaný  dokument  Územní plán  Bohutín , včetně všech dokladů bude uložen na
obecním úřadě v Bohutíně,v rozsahu dle vyhlášky 500/2006 pak na odboru výstavby MěÚ
v Šumperku, na odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic  MěÚ v
Šumperku a na oddělení územního plánu  a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouc.

Zpracoval:  Ing. arch.Jiří  Valert , květen 2014
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