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I. VÝROK ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území bylo vymezeno v rámci návrhu územního plánu Chromeč s platností k 30. 6. 2010.  

Zastavěné území je vymezeno ve výkrese č. 1.: Základní členění území a ve výkrese č. 2.1.: Hlavní výkres. Dále jsou ve 
výkrese základního členění území zakresleny zastavitelné plochy a plochy přestavby. 

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

Územní plán obce navrhovaným řešením stabilizuje osídlení a současně nabízí plochy potřebné k jejímu rozvoji.  

V rámci návrhu ÚP jsou řešeny nové plochy v návaznosti na zastavěné území a vymezena území k přestavbě. 

V rámci přestavbových a zastavitelných ploch je nutno respektovat historické, kulturní, urbanistické a přírodní hodnoty 
území, především: 

� objekty s historickou a kulturní hodnotou, 

� krajinný ráz, 
� kostru ekologické stability. 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Základem urbanistické koncepce obce je zachování charakteru a struktury příměstského a venkovského osídlení. Nové 
plochy pro výstavbu jsou navrženy v rozsahu přiměřeném velikosti obce, přednostně navazující na stávající zástavbu, 
s vazbou na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a s ohledem na maximálně možnou míru zachování přírodních 
hodnot a krajinného rázu. 
Územní plán vymezuje nové plochy především pro bydlení čisté i smíšené. Dále územní plán nabízí plochy pro občanskou 
vybavenost a pracovní aktivity. Pro obsluhu nově navrhovaných zastavitelných ploch jsou doplněna veřejná prostranství. 
Výstavba dvojdomků nebo řadových domků je možná.  

C.2. ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ A PLOCHY PŘESTAVBY A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
JEJICH VYUŽITÍ 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt 
a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, drobné podnikaní, nerušící výrobní činnost, dostupnost veřejných prostranství 
a občanského vybavení. Bydlení je vymezeno v rámci zastavitelných ploch smíšených obytných - S. 
V rámci ploch smíšených obytných S jsou pro rozvoj obce vymezeny tyto plochy: Z3, Z5, Z6, Z8, Z9, Z20, Z24, Z25, 
Z28, Z34, Z40 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského 
vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. Plochy občanského vybavení jsou vymezeny 
jako veřejná infrastruktura OV, komerce malá a střední OM, tělovýchova a sport OS, hřbitovy OH. 
Územní plán nové plochy technické infrastruktury nenavrhuje. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost ploch a pozemků, k zajištění 
podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 
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Územní plán navrhuje zastavitelné plochy veřejných prostranství, které budou sloužit pro obsluhu ploch s rozdílným 
způsobem využití: Z10, Z11, Z12, Z13, Z15, Z16, Z18, Z19, Z21, Z22, Z23, Z26, Z27, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, 
Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z41 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Jsou vymezeny pro využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich 
negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití. 

Územní plán navrhuje tyto zastavitelné plochy dopravy: Z1, Z2 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Jsou vymezeny pro důležitá zařízení a areály technické infrastruktury, která nelze zařadit do jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
Územní plán nové plochy technické infrastruktury nenavrhuje. 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
Jsou vymezeny pro umisťování staveb a zařízení pro průmyslovou a živočišnou výrobu, skladování a služby. 

Územní plán navrhuje pro rozvoj výroby v obci zastavitelnou plochu výroby: Z7 

C.3. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 
Koncepce rozvoje počítá jednak s existencí funkčně samostatných ploch zeleně, jednak s existencí zeleně v jiných 
funkčních plochách. 
Funkčně samostatná zeleň je převážně veřejně, případně omezeně přístupná, a je řazena do volných nestavebních ploch, 
které nejsou součástí jiné funkce. Je tvořena plochami zeleně a je obsažena v plochách veřejných prostranství. Zeleň 
uvnitř jiných ploch není v rámci územního plánu rozlišena jako funkčně samostatná – tvoří doplňkovou (překryvnou) 
funkci k jiné hlavní funkci. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ 
Doplňují plochy veřejných prostranství a jsou určeny především pro veřejně přístupnou zeleň a plochy parků. 

Územní plán navrhuje tyto plochy zeleně: Z4, Z14, Z17 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

D.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Dopravní infrastruktura je graficky znázorněna na výkrese číslo: 2.1. – Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5 000 

Stávající dopravní skelet v obci je zachován, zajišťuje přiměřenou dopravní obsluhu území. 

Nově se vymezují: 

� Přeložka silnice I.třídy I/11 Praha – Poděbrady - Hradec Králové – Ostrava - Jablunkov – státní hranice ČR/SR a 
úprava křižovatky s původní trasou, 

� Směrová úprava na stávající komunikaci III/0444 v části u hřbitova 
� Nové trasy místních komunikací pro obsluhu navrhovaných ploch, 

� Nové trasy účelových komunikací pro zajištění prostupnosti území. 

PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ: 
Plochy dopravní infrastruktury jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro dopravní obsluhu území. Při 
umísťování nových zařízení a ploch se posuzují dopady dopravy na okolí novostavby. Na pozemcích tras a ploch 
vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb 
s výjimkou liniových staveb technického vybavení. 
Navržené místní komunikace jsou součástí ploch veřejných prostranství. Součástí ploch veřejných prostranství jsou 
i účelové komunikace. Samostatně jako plochy dopravní infrastruktury jsou v průjezdních úsecích vymezeny silnice. 
Plochy občanské vybavenosti a veřejných prostranství zahrnují i možnost vybudování parkovišť a garáží, tj. plochy 
dopravy v klidu. Některé plochy komunikací jsou navrženy k rekonstrukci. 
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PARKOVÁNÍ 
Překryvná funkce parkování určuje místa, která jsou určena k dočasnému parkování a je vymezena především u ploch 
občanského vybavení, kde se předpokládá potřeba parkovacích míst pro návštěvníky obce. Parkovací plocha může být 
definována stavebně jako parkoviště nebo pouze zpevněnou plochou jako je štěrkový nebo zatravněný povrch. 

D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Je graficky znázorněno na výkrese číslo: 2.2. – Zásobování vodou, v měřítku 1 : 5 000. 
Zásobování vodou je zajištěno ze skupinového vodovodu Olšany, z vodojemu u obce Postřelmůvek. 

Nově navrhované plochy pro zástavbu budou napojeny na veřejný vodovod prodloužením stávajících hlavních řadů.  
Je navržena přeložka samostatného vedlejšího vodovodního řadu pro zemědělský areál, tak aby nezasahoval do 
stabilizovaných a návrhových stavebních ploch. 
Při západním okraji katastru obce je navržen vodovodní přivaděč Hanušovice-Moravičany-Litovel-Olomouc. 

D.2.2. ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
Je graficky znázorněno ve výkrese číslo: 2.3. – Odkanalizování území, v měřítku 1 : 5 000. 
V obci bude vybudovaná nová splašková kanalizace a ČOV. 

Dešťové vody v obytné zástavbě budou v maximální možné míře zachytávány v nádržích u RD se zpětným využitím nebo 
zasakovány na pozemku. Ostatní dešťové vody budou povrchově odváděny do místních vodotečí. 
Rozvody v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu. 
Podmínky pro výstavbu v řešeném území  

- realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty nebo komplexy RD 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. 

D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ PLYNEM 
Je graficky znázorněno na výkrese číslo: 2.4. – Zásobování plynem, v měřítku 1 : 5 000. 

Nově navržený přívod STL plynovodu do obce Chromeč bude napojen z VTL regulační stanice plynu v Bludově.  

D.2.4.  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Je graficky znázorněno na výkrese číslo: 2.5. – Zásobování elektrickou energií,  sítě elektronických komunikací, 
v měřítku 1 : 5 000. 

Pro navrhované plochy jsou vymezeny nové nápojné trasy a distribuční trafostanice 22/0,4 kV. 

Pro nové lokality soustředěné výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční síť 
NN. 

D.2.5. SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
Je graficky znázorněno na výkrese číslo: 2.5. – Zásobování elektrickou energií,  sítě elektronických komunikací, 
v měřítku 1 : 5 000. 
Sítě elektronických komunikací pro přenos signálů po vedení se budou v zastavitelných plochách budovat výhradně jako 
podzemní, kabelové. 
Pro napojení návrhových ploch na sítě elektronických komunikací budou dodržovány následující zásady: 

� vytvářet podmínky pro umisťování liniových staveb 

� ve všech plochách důsledně dodržovat navrhování prostorově dostatečně dimenzovaných koridorů pro ukládání 
podzemních kabelových vedení elektronických komunikací 

� koordinovat výstavbu s ohledem na umístění dalších zařízení sítě elektronických komunikací. 
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KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU OBECNĚ 

Přípustné využití 
� činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení, 
� plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES, 

� nutné asanační úpravy. 

Podmíněně přípustné využití 
� budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací záměru za 

podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou. 

Nepřípustné využití 
� v těchto koridorech není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru, 
� není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury 

(a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno. 
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

E.1. 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. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení 
územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny, zajištění protipovodňové ochrany území 
a vytvoření podmínek pro přiměřené rekreační využití krajiny. 

E.2. VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 
Koncepce uspořádání krajiny je tvořena především plochami lesními, přírodními a smíšenými nezastavěného území. 

PLOCHY LESNÍ 
Nové lesní plochy nejsou územním plánem vymezeny. 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 
Plochami přírodními územní plán vymezuje především biocentra ÚSES. 

Územní plán navrhuje tyto plochy přírodní: K1, K2, K3, K4, K5, K7 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky bez rozlišení převažujícího způsobu využití, které jsou určené 
k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků. Do 
plochy smíšené nezastavěného území jsou zahrnuty i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

Územní plán navrhuje plochy smíšené nezastavěného území: K6 

E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

E.3.1. KONCEPCE VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby ucelených větví 
ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících biocenter 
a biokoridorů, a zahrnuje vzájemně provázané řešení dvou zastoupených úrovní ÚSES – regionální a místní (lokální). 
Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES: 

� část regionálního biokoridoru (RBK) RK 892, sestávající z pěti vložených lokálních biocenter označených LBC 1 – LBC 
5 (přičemž pouze LBC 3 se nachází ve správním území obce celé) a příslušných částí dílčích úseků RBK mezi 
vloženými biocentry označených RK 892/1 – RK 892/6; 

� čtyři lokální biocentra, která jsou součástí výhradně místní úrovně ÚSES, označená LBC 6 – LBC 9 (v případě LBC 8 
a LBC 9 jde jen o dílčí části LBC nacházející se na okraji správního území obce); 

� sedm lokálních biokoridorů (LBK) – z toho pět celých LBK (LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 7) a u dvou LBK (LBK 1 
a LBK 6) jen jejich části nacházející se ve správním území obce. 

S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na zájmy ochrany přírody a krajiny, 
vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné provádět dílčí upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. 
při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani 
potenciální funkčnosti ÚSES. 

Přípustnost upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 

E.3.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH ÚSES 
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES (biocenter 
a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro příslušný typ plochy s rozdílným způsobem využití 
následující podmínky využití: 

Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. 
Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným 
způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky 
stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území. 
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Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat 
podmíněně: 

� stavby pro vodní hospodářství (včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve 
veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

� stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, za předpokladu 
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

� stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu 
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy ve spolupráci 
s příslušným orgánem ochrany přírody. 

E.4. PROSTUPNOST KRAJINY 
Územní plán navrhuje soustavu účelových komunikací, které doplňují stávající stav včetně hlavních pěších tras 
a cyklotras. 

E.5. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Nejsou navrhována žádná speciální protierozní opatření. Návrh a realizace konkrétních protierozních opatření jsou 
obecně přípustné (příp. podmíněně přípustné) ve všech typech ploch v nezastavěném území. 

E.6. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
Územní plán stabilizuje systém vybudovaných protipovodňových opatření v řešeném území, který je realizován formou 
zemních nebo betonových hrází. 

E.7. REKREACE 
Plochy určené k rekreaci v rámci Územního plánu vymezeny nejsou. Rekreace je zastoupena pouze formou pěší 
a cykloturistiky. 

E.8. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ 
Územní plán nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

F.1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Typy ploch vyskytujících se v územním plánu obce Chromeč: 
 
 
 
 

S plochy smíšené obytné 1 
OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 2 
OM plochy občanského vybavení – komerce malá a střední 3 
OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 4 
OH plochy občanského vybavení – hřbitovy 5 
P plochy veřejných prostranství 6 
Z plochy veřejných prostranství s převahou zeleně 7 
D plochy dopravní infrastruktury 8 
T plochy technické infrastruktury 9 
V plochy výroby a skladování 10 
W plochy vodní a vodohospodářské 11 
NZ plochy zemědělské 12 
NL plochy lesní 13 
NP plochy přírodní 14 
NS plochy smíšené nezastavěného území 15 
   

F.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 
Využití ploch s rozdílným způsobem využití (dále jen „ploch“ je definováno pomocí převažujícího účelu využití 
a podmínek využití). Podmínky využití se vztahují k typu plochy s rozdílným způsobem využití (plochy bydlení, 
plochy rekreace,…). Základní skladebnou jednotkou je tedy plocha s rozdílným způsobem využití (dále „plocha“). 
Území obce je rozděleno do „ploch“ beze zbytku. 
Průběh hranic „ploch“ je možné zpřesňovat na základě územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení.  

Územní plán stanovuje cílový stav využití území, a proto rozlišuje plochy stabilizované a plochy změn. 

Účel využití může být ve všech plochách v konkrétních případech nepřípustný, jestliže záměr 
na změnu využití: 

� počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru 
předmětné lokality, 

� může být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí (závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou 
neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí), 

� nemá zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel, 

� nemá zajištěno odpovídající napojení na inženýrské sítě, 

� je v kolizi s územními rezervami. 

Podmínky pro výstavbu v řešeném území 
� realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po 

dobudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

Ochrana přístupu k vodotečím 
� podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od 

břehové čáry a u drobných vodních toků v šířce do 6 m od břehové čáry, v němž nebudou přípustné činnosti a 
stavby, které by zamezily volnému přístupu k vodoteči, například oplocení. 

Zásady pro využívání území 
� stavby a zařízení pro automobilovou dopravu lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu 

připouštějí nebo podmíněně připouštějí nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného území. Při umisťování 
nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí, 
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� parkovací stání a garáže osobních vozidel je možno umisťovat ve všech zastavitelných plochách, pokud není 
podrobnější dokumentací stanoveno jinak. Kapacity jsou limitovány přípustným využitím území, 

� v plochách pro bydlení není přípustné umisťovat kapacitní parkovací stání osobních vozidel, parkování 
nákladních vozidel a větší počet garáží než je reálná potřeba bytových jednotek v předmětné ploše. 

� v plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro bydlení. 

S plochy smíšené obytné  
Hlavní využití: 
- bydlení, 
Přípustné využití: 
- činnosti a stavby přímo související s bydlením a jeho provozem s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 

významu, 
- na stavebních pozemcích je možné umisťovat stavby pro chovatelství a podnikatelskou činnost, maloobchod, veřejné 

stravování a nerušící nevýrobní služby, zahradnictví, ubytování,  
- parkové úpravy prostranství, veřejná zeleň, hřiště a zařízení pro každodenní rekreaci, drobné sportovní plochy sloužící 

obyvatelům přilehlého území, 
- nezbytné plochy pro dopravní a technickou vybavenost, 
Podmínečně přípustné využití: 
- administrativní, komerční a výrobní objekty, objekty pro chovatelství za předpokladu, že nebudou negativně 

ovlivňovat objekty pro bydlení a nepřesáhnou více jak 70% výměry plochy nebo pozemku, 

Nepřípustné využití: 
-  objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. obchod (nad 400 m2 prodejní plochy), rušící výroba 

a skladování, velkoobchod, živočišná výroba, asanační služby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí – 
čerpací stanice PHM apod.). 

OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  
Hlavní využití: 
-  je pro veřejnou správu a administrativu, vzdělávání a výchovu, kulturu, zdravotnictví a sociální služby, péči o rodinu, 

ochranu obyvatelstva, 
Přípustné využití: 
- pro vědu a výzkum,  
- služební a pohotovostní byty,  
- nezbytné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství, 
Podmínečně přípustné využití:  
- pro tělovýchovu a sport, za předpokladu, že plošně nepřesáhne více jak 30% výměry plochy, 
Nepřípustné využití: 
- zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí – 

čerpací stanice PHM apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských. 

OM plochy občanského vybavení – komerce malá a střední  
Hlavní využití: 
- je pro administrativu, obchody, nevýrobní služby, stravování a ubytování, 
Přípustné využití: 
- kulturní a vzdělávací činnost, lázeňství, služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby dopravní a technické 

infrastruktury, vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad 
přípustné normy pro obytné zóny; 

Nepřípustné využití: 
-  veškerá zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí. 

OS plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport  
Hlavní využití: 
- pro tělovýchovu, sport a pohybovou rekreaci. 
Přípustné využití: 
- je doprovodné sociální zázemí sportu a využití pro ubytování, rekreaci a služby, parkování, 
Nepřípustné využití: 
- veškerá zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí pro sportovní aktivity. 



Ú Z E M N Í  P L Á N  C H R O M E Č  

I .  V Ý R O K  

© Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno Strana 17 

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy  
Hlavní využití: 
- plochy hřbitovů, zařízení a staveb spojených s jejich provozem, 
Přípustné využití: 
- občanská vybavenost spojená s hlavním využitím, 
- parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, 
- nezbytné plochy pro dopravní a technickou vybavenost, 
Nepřípustné využití: 
- využití neslučitelné s využitím hlavním a přípustným. 

P plochy veřejných prostranství  
Hlavní využití: 
- pro zpřístupnění a obsluhu přilehlých pozemků dopravní a technickou infrastrukturou za současného umožnění 

průchodu a pobytu obyvatel, případně jejich shromažďování, a umístění veřejně přístupné zeleně v rámci 
zastavěného a zastavitelného území obce, zčásti parkově upravené, 

Přípustné využití: 
- veřejně přístupná zeleň,  
- pěší a cyklistické stezky,  
- hřiště sloužící okolní zástavbě,  
- další využití podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití. 
Nepřípustné využití: 
- využití neslučitelné s využitím hlavním a přípustným. 

Z              plochy veřejných prostranství s převahou zeleně  
Hlavní využití:  
- pro umístění veřejně přístupné zeleně v rámci zastavěného území obce a zastavitelných ploch, zčásti parkově 

upravené, 
Přípustné využití  
- pro objekty občanského vybavení ve veřejném zájmu, otevřená hřiště,  
- drobné stavby pro údržbu a provoz veřejné zeleně,  
- vodní prvky, trasy pěších a cyklistických stezek,  
- další využití podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití. 
Nepřípustné využití: 
- využití neslučitelné s využitím hlavním a přípustným. 

D plochy dopravní infrastruktury  
Hlavní využití: 
- pro dopravní obsluhu sídla a k umístění staveb a zařízení, která slouží pro obsluhu území automobilovou dopravou, 

Přípustné využití:  
- jsou stavby a zařízení dopravní a technické povahy, 
- drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla,  
Podmínečně přípustné využití:  
- jsou stavby a zařízení technického vybavení pokud jsou ve veřejném zájmu. 
Nepřípustné využití  
- ostatní stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmínečně přípustným využitím. 

T plochy technické infrastruktury  
Hlavní využití: 
- pro umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území a to především: 

- plochy a zařízení pro zásobování vodou, 

- plochy a zařízení pro zásobování plynem, 
- plochy a zařízení pro zásobování elektrickou energií, 

- plochy a zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod, 

- plochy a zařízení pro telekomunikace, 

- plochy a zařízení pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů, 
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Přípustné využití:  
- stavby a zařízení technické povahy,  
- administrativa a zařízení dopravy ve vazbě na objekty technického vybavení. 
Podmíněně přípustné využití:  
- bydlení, pokud je určené pouze pro správce zařízení. 
Nepřípustné využití: 
- pro jiné účely, pokud trvá veřejný zájem. 

V              plochy výroby a skladování  
Hlavní využití:  
- pro výrobu a skladování, 
Přípustné využití:  
- výroba, sklady, živočišná výroba, výrobní služby,   
- technická a dopravní zařízení, servisní a opravárenské areály,  
- administrativa, byty pro osoby zajišťující dohled. 
Podmínečně přípustné využití: 
- podnikatelské aktivity, kapacitní výroba a skladování, koncentrovaná živočišná výroba, velkoobchod, sanační služby 

a dopravní zařízení (čerpací stanice PHM apod.) s negativním dopadem na okolí  
- za předpokladu, že bezprostředně nenavazují na plochy pro bydlení, 
Nepřípustné využití:  
- bydlení,  
- občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (zejména školská, zdravotnická a sociální zařízení, maloobchod, 

stavby pro ubytování),  
- zařízení sportu a rekreace. 

W plochy vodní a vodohospodářské  
Hlavní využití: 
- pro vodohospodářské účely, zejména vodní toky, plochy, protipovodňová opatření a vodní zařízení, 
Přípustné využití: 
- podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití (zejména 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 technická zařízení vodních děl, opatření k ochraně před erozní činností 
vody), 

Podmíněně přípustné:  
- 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 jsou ve veřejném zájmu.  

Nepřípustné využití: 
- využití neslučitelné s využitím hlavním, přípustným a podmínečně přípustným využitím. 

NZ plochy zemědělské  
Hlavní využití: 
- plochy orné půdy a ostatních zemědělských kultur, které slouží pro hospodaření na zemědělské půdě, nebo k činnosti 

související s hospodařením. 

Přípustné využití:  
- jsou změny kultur (včetně kultury les na těžce obhospodařovatelných pozemcích a na půdách horších bonit za 

podmínky zachování vzdálenosti nové hranice lesa minimálně 50 m od hranice rozvojové plochy stanovené územním 
plánem obce), pokud nedojde ke zhoršení stability území (např. eroze), 

Podmínečně přípustné využití:  
- drobné stavby pro vykonávání zemědělské a chovatelské činnosti např. skleníky, seníky, přístřešky a salaše pro 

chovaná 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, 
Nepřípustné využití:  
- objekty jiného druhu. 
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NL plochy lesní  
Hlavní využití:  
- pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce hospodářských lesů, respektive lesů zvláštního určení, v souladu se 

zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, 

Přípustné využití:  
- jsou jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství, 

Nepřípustné využití:  
- výstavba ostatních objektů a zmenšování ploch lesů ve prospěch zón produkčních.  
- objekty, které by mohly sloužit individuální rekreaci. 

NP plochy přírodní  
Hlavní využití:  
- pro přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky 

smluvně chráněné, prvky ÚSES apod., 

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

Nepřípustné využití:  
- činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, využití území 

vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch, změny kultur na nižší stupeň ekologické stability. 

NS plochy smíšené nezastavěného území  
Hlavní využití: 
- k zachování přírodních a krajinných hodnot a pro vytváření náhrady za ztracené původní přírodní prostředí. Tvoří je 

pozemky rozptýlené zeleně v krajině, izolační a liniové zeleně, plochy zemědělské, lesní a vodohospodářské. 

Přípustné využití:  
- činnosti a zařízení sloužící k zachování ekologické rovnováhy území, rekreační využití bez stavební činnosti, zřizování 

pěších a cyklistických stezek, 
Podmínečně přípustné využití:  
- výstavba objektů obsluhy území (jednotlivé stavby pro vykonávání nezbytné hospodářské činnosti) a dopravní a 

technické obsluhy za předpokladu, že neovlivní hlavní způsob využití území, 
Nepřípustné využití:  
- v plochách smíšených nezastavěného území jsou ostatním zájmům nadřazeny zájmy ochrany přírody. Nepřípustná je 

výstavba ostatních objektů včetně objektů individuální rekreace. Dále je nepřípustné zmenšování ploch přírodních zón 
ve prospěch zón produkčních, nepřípustné jsou činnosti, zařízení, stavby, které by ve volné krajině rušily její ráz. 

 

F.3. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
Výška objektů pro bydlení a administrativu je přípustná maximálně dvoupodlažní.  

Výška objektů u výrobních a skladových hal nepřesáhne 12 m. 
V rámci řešeného území nebudou vytvářeny stavební dominanty.  

Vyšší zástavba je přípustná pouze v odůvodněných případech za předpokladu prokázání nenarušení krajinného rázu 
zpracováním územní studie autorizovanou osobou. 
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G. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ 

Ve výkresech 1. Základní členění území a 2.1. Hlavní výkres jsou vymezeny plochy územních rezerv. 

Plocha územní rezervy je část území vhodná k zastavění pro stanovený účel využití. 

Plochy rezerv je nutno chránit před provedením takových změn, které by vyloučily jejich možný budoucí účel využití. 
Tabulka územních rezerv: 

Označení 
rezervy: 

Popis možného budoucího 
využití: 

Plocha 
(ha) 

Umístění v rámci zastavěného území (z.ú.) obce, 
návaznost na okolní plochy: 

R1(V) plocha pro výrobu a skladování 6,77 severozápadní okraj obce, na z.ú. bezprostředně nenavazuje, 
realizace se předpokládá po naplnění plochy Z12 

R2(P) plocha veřejného prostranství 0,48 severozápadní okraj obce, na z.ú. bezprostředně nenavazuje, 
realizace se předpokládá současně s R1 

R3(S) plocha smíšená obytná 0,95 východní okraj z.ú., navazuje na stabilizované bydlení, je 
podmíněna současnou realizací R5 

R4(S) plocha smíšená obytná 1,75 východní okraj z.ú., navazuje na stabilizované bydlení, je 
podmíněna současnou realizací R5 

R5(P) plocha veřejného prostranství 0,55 východní okraj z.ú., navazuje na stabilizované bydlení, 
současně realizováno s R3 a R4 

R6(Z) plocha veřejného prostranství 
s převahou zeleně 

0,81 východní okraj z.ú., navazuje na rezervy bydlení, předpoklad 
realizace po R3 a R4 

R7(S) plocha smíšená obytná 1,22 jihozápadní okraj z.ú., navazuje na stávající bydlení 

R8(Z) plocha veřejného prostranství 
s převahou zeleně 

0,65 jihozápadní okraj z.ú., navazuje na navrhovanou plochu zeleně 
a rezervu pro bydlení 

R9(S) plocha smíšená obytná 0,58 východní okraj z.ú., navazuje na stabilizované bydlení 

R10(P) plocha veřejného prostranství 0,17 východní okraj z.ú., navazuje na stabilizované bydlení 
současně realizováno s R9 

R11(S) plocha smíšená obytná 3,16 jižní část z.ú. obce, navazuje na stabilizované a navrhované 
bydlení, realizace je možná po naplnění Z24 

R12(P) plocha veřejného prostranství 0,34 jižní část z.ú. obce, navazuje na rezervy bydlení, realizace s 
R11  

R13(V) plocha pro výrobu a skladování 6,17 jižní část řešeného území, na z.ú. nenavazuje, určeno jako 
nová plocha pro živočišnou výrobu  

Plochy jsou vždy vymezeny s návazností na zastavěné území nebo na plochy změn, takže v případě vyčerpání 
návrhových ploch jsou vhodné pro zástavbu. 

H. ÚZEMNÍ STUDIE 
Územní plán vymezuje plochu pro zpracování územní studie (ÚS). Zpracování územní studie je podmínkou pro 
rozhodování změn využití v rámci jejího řešeného území. 

US-01: plocha k prověření U Chromečského náhonu 
Jedná se o plochu v jižní části zastavěného území mezi silnicí III.třídy na Postřelmov a Chromečským 
náhonem o rozloze 7,7 ha. 
Využití plochy je především pro bydlení v rodinných domech. 
Studie má za úkol řešit strukturu zástavby a upřesnit vymezení veřejných prostranství, dle odst. 2 § 7 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb.. 
Do jejího řešení je nutno zahrnout stávající zástavbu a trasy dopravní a technické infrastruktury. 
Lhůta pro pořízení ÚS, schválení a vložení do evidence územně plánovací činnosti: do čtyř let od vydání 
územního plánu. 
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I. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS), VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO) A PLOCH ASANACÍ 

I.1. VPS A VPO S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ PRÁV K POZEMKŮM A STAVBÁM 
Každá veřejně prospěšná stavba nebo opatření je označena kódem podle druhu a pořadovým číslem shodným v tabulce 
a grafické části. U ploch s předkupním právem je uvedeno: 

� kód veřejně prospěšné stavby nebo opatření, 

� druh, stručný popis veřejně prospěšné stavby nebo opatření, 

� v čí prospěch má být předkupní právo vloženo, 

� katastrální území, 
� čísla všech dotčených parcel (mapový podklad je aktuální k červnu 2009). 

 

KÓD POPIS / ÚČEL VE PROSPĚCH DOTČENÁ PARCELNÍ ČÍSLA V KÚ CHROMEČ 

WD-01 silnice I/11, ZÚR D02 České republiky 343/1, 343/2, 353/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 
416/7, 416/8, 416/9, 416/10, 416/11, 416/12, 416/13, 
416/14, 416/15, 419, 420, 429, 430, 431, 432, 436/1, 
436/3, 438/2, 474, 493, 521/2, 535, 536/1, 541, 550/1, 
550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/10, 552/1, 552/2, 
553, 556, 557, 558, 561, 562/1, 563, 567, 568, 569, 571/1, 
573/1, 573/2, 574, 590, 1184/1, 1186, 1205/1, 1209/1, 
1227/1 

WD-02 silnice I/11, ZÚR D02 České republiky 597/1, 605, 624/1, 624/3, 624/4, 641/2, 641/3, 641/4, 
642/1, 642/2, 642/3, 642/5, 642/6, 663/8, 663/14, 663/17, 
667/1, 684/1, 684/8, 702, 721, 746, 1178, 1179, 1182/2, 
1182/3, 1182/4 

WD-31 silnice III. třídy Olomouckého kraje 31, 1108/1, 1106/2, 1095, 1173/15, 1076/3, 1076/2, 
1076/1 

WU-01 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 343/1 

WU-02 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 474 

WU-03 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 597/1, 605 

WU-04 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 753, 1177 

WU-05 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 859/1, 859/2, 804/1, 840/1, 975, 978/1 

Plochy systému ÚSES - biokoridory 
Kódy: WU-07 až WU-19 

Zastávky VHD 
Kódy: VD-01, VD-02 

Trasy vodovodu 
Kódy: VTV-01 až VTV-10 

Trasy kanalizace 
Kódy: VTK-01 až VTK-39 

Trasy plynovodu 
Kódy: VTP-01 až VTP-19 

Trasy a zařízení elektrického vedení 
Kódy: VTE-01 až VTE-08 

Rozšíření tras sítě NN v navržených lokalitách zástavby 
(není součástí grafické části). 
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Rozšíření tras sítí elektronických komunikací v navržených lokalitách zástavby 
(není součástí grafické části). 

Plochy asanací 
Kód: VA-01 stará ekologická zátěž lokalita „V Drážkách“ na parcelách č. 171/3 a 171/28 

 

I.2. VPS A VPO S MOŽNOSTÍ UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

KÓD POPIS / ÚČEL VE PROSPĚCH DOTČENÁ PARCELNÍ ČÍSLA V KÚ CHROMEČ 

WD-01 silnice I/11, ZÚR D02 České republiky 343/1, 343/2, 353/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 
416/7, 416/8, 416/9, 416/10, 416/11, 416/12, 416/13, 
416/14, 416/15, 419, 420, 429, 430, 431, 432, 436/1, 
436/3, 438/2, 474, 493, 521/2, 535, 536/1, 541, 550/1, 
550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/10, 552/1, 552/2, 
553, 556, 557, 558, 561, 562/1, 563, 567, 568, 569, 571/1, 
573/1, 573/2, 574, 590, 1184/1, 1186, 1205/1, 1209/1, 
1227/1 

WD-02 silnice I/11, ZÚR D02 České republiky 597/1, 605, 624/1, 624/3, 624/4, 641/2, 641/3, 641/4, 
642/1, 642/2, 642/3, 642/5, 642/6, 663/8, 663/14, 663/17, 
667/1, 684/1, 684/8, 702, 721, 746, 1178, 1179, 1182/2, 
1182/3, 1182/4 

WD-31 silnice III. třídy Olomouckého 
kraje 

31, 1108/1, 1106/2, 1095, 1173/15, 1076/3, 1076/2, 
1076/1 

PD-03 místní komunikace obce Chromeč 746 

PD-05 místní komunikace obce Chromeč 605, 614, 620/1, 624/1, 626/1, 627/1, 629/2, 632/1, 1182/1 

PD-06 účelová komunikace obce Chromeč 343/1, 343/5, 353/1, 1191/1, 1191/3,  

PD-08 místní komunikace obce Chromeč 609/2, 609/17 

PD-09 místní komunikace obce Chromeč 663/1, 663/2, 664/2 

PD-10 místní komunikace obce Chromeč 667/1, 667/8, 668/2, 670/2, 676/5 

PD-11 místní komunikace obce Chromeč 676/1, 676/2, 676/24,  

PD-12 místní a účelová 
komunikace 

obce Chromeč 676/1, 676/2, 676/4, 676/24,  

PD-13 místní komunikace obce Chromeč 1076/1, 1080/1, 1202/1, 1205/5,  

PD-14 místní komunikace obce Chromeč 978/2, 1036/3, 1076/1, 1076/2, 1080/1, 1080/2, 1106/1, 
1108/1, 1119/1, 1201/1, 1201/2, 1202/1, 1205/2, 1205/4, 
1205/5 

PD-16 místní komunikace obce Chromeč 981, 1036/4, 1205/2, 978/2 

PD-17 místní komunikace obce Chromeč 886/2, 886/3, 1201/1, 1201/2, 987/2 

PD-18 účelová komunikace obce Chromeč 149/1, 149/12, 149/13, 230, 243, 262, 304/1, 337/1, 347/1, 
347/2, 352/4, 352/5, 352/6, 370/1, 370/2, 370/3, 370/7, 
1191/2,  

PD-22 účelová komunikace obce Chromeč 684/1 

PD-23 účelová komunikace obce Chromeč 684/1 

PD-24 účelová komunikace obce Chromeč 684/1 

PD-25 účelová komunikace obce Chromeč 684/1, 702, 1178 

PD-26 účelová komunikace obce Chromeč 930, 985/1, 985/2, 985/3, 1053/1, 1062, 1073/1, 1084, 
1089, 1098, 1103, 1111, 1199, 1200 

PD-27 účelová komunikace obce Chromeč 833, 834/1, 870, 927, 930, 949, 975, 978/1, 985/1, 1199, 
1200, 1206/1, 1241 

PD-28 účelová komunikace obce Chromeč 756/1, 767/1, 771/3, 804/1, 840/1, 859/1, 859/2, 978/1, 
1231 
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KÓD POPIS / ÚČEL VE PROSPĚCH DOTČENÁ PARCELNÍ ČÍSLA V KÚ CHROMEČ 

PD-29 místní komunikace obce Chromeč 1168/2, st.110 

PD-30 místní komunikace obce Chromeč 103 

PP-01 veřejná prostranství zeleň obce Chromeč 609/17 

PP-04 veřejná prostranství zeleň obce Chromeč 663/1, 663/2, 663/3, 684/2, 684/5 

PP-05 veřejná prostranství zeleň obce Chromeč 676/1, 676/2, 676/24, 676/5, 1178 

WU-01 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 343/1 

WU-02 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 474 

WU-03 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 597/1, 605 

WU-04 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 753, 1177 

WU-05 přírodní plochy / ÚSES obce Chromeč 859/1, 859/2, 804/1, 840/1, 975, 978/1 

Plochy systému ÚSES - biokoridory 
Kódy: WU-07 až WU-19 
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J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

TEXTOVÁ ČÁST 
Počet stran: 16 

GRAFICKÁ ČÁST 
Označení 
výkresu 

 
Název výkresu 

 
Měřítko 

1. Základní členění území 1 : 5 000 

2.1. Hlavní výkres 1 : 5 000 

2.2. Dopravní infrastruktura 1 : 5 000 

2.3. Zásobování vodou a odkanalizování území 1 : 5 000 

2.4. Zásobování plynem a elektrickou energií, sítě elektronických komunikací 1 : 5 000 

3. Veřejně prospěšné stavby a opatření 1 : 5 000 
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je znázorněna na výkrese O.1. Širší vztahy, podklad ZÚR 
Olomouckého kraje v měřítku 1 : 100 000. 

Využití území je z hlediska širších vztahů v souladu se záměry okolních obcí i nadřazených územních jednotek. 
Z hlediska regionálních vztahů má pro obec Chromeč význam vztah k okresnímu městu Šumperk, zdroji pracovních 
příležitostí a vyšší občanské vybavenosti. Dále nejbližší obec Bludov, která poskytuje Chromči některé základní služby. 
Obec je sítí komunikací I., II. a III. třídy spojena s ostatními obcemi autobusovou dopravou se zastávkou v obci. Nejbližší 
železniční stanice je Bludov - lázně, která je ze středu obce (Chromečského kostela) vzdálená cca 1,2 km. 

Řešené území leží v říční nivě řeky Moravy, která svému okolí vtiskuje významný krajinný ráz. 
V centrální části zastavěného území se mohou nacházet archeologické nálezy. 

B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
Řešení územního plánu obce Chromeč splňuje hlavní sledovaný cíl a to podporu vyváženého a udržitelného 
demografického rozvoje obce, který je zajištěn stabilizaci osídlení a rozvoj především bytového fondu a s ním spojených 
obslužných funkcí. 
V dokumentaci ÚP jsou pro řešené území stanoveny plošné a prostorové regulativy tak, aby nedocházelo po dokončení 
nové výstavby ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení na stabilizovaných plochách. Jsou řešeny prostorové 
a technické vazby s cílem, aby celé území tvořilo harmonický a funkční celek. 
V rámci dopravní a technické infrastruktury byly vymezeny nové koridory. 

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.  
Vyhodnocení vlivu územního plánu obce Chromeč na životní prostředí nebylo OŽP Olomouckého kraje požadováno. 

Při vymezování ploch bylo posouzeno stávající využití území a vhodnost jeho stabilizace z hlediska celkové urbanistické 
koncepce obce. 
Domov péče o seniory bude umístěn ve stabilizované ploše OV vedle kostela, kde je nyní objekt obecního úřadu. 

V rámci dopravní infrastruktury je vymezena a upřesněna trasa přeložky komunikace I/11, která prochází řešeným 
územím a navrženy nové zastávky VHD. 
V rámci technické infrastruktury je navrženo rozšíření vodovodní sítě a odkanalizování obce včetně ČOV. Je navrženo 
napojení obce na plynovod a rozšíření  zásobování elektrickou energií. 
Návrh územního plánu obce Chromeč splňuje v celém rozsahu požadavky vyplývající ze zadání. 
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C. VYUŽITÍ ÚZEMÍ, VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
V současnosti zastavěné území již nenabízí dostatečnou možnost dalšího rozvoje obce na pozemcích proluk ani 
případných přestaveb. Územní plán proto nabízí dostatek návrhových ploch pro budoucí zástavbu od bydlení přes 
občanské vybavení až po pracovně výrobní aktivity, které pokrývají potřeby obce na dlouhou dobu do budoucna. 
Územní plán splňuje požadavky odst. 2 § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kdy 
se pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře neméně 1000 m2, které jsou obsaženy v 
plochách veřejných prostranství P a v plochách zeleně Z. 
Tabulka bilancí ploch v rámci Územního plánu obce Chromeč: 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV) 

STABILIZOVANÉ 
PLOCHY 

PŘESTAVBOVÉ 
PLOCHY 

ZASTAVITELNÉ 
/ NÁVRHOVÉ 
PLOCHY 

PLOCHY 
CELKEM 

Kód Popis ha % ha % ha % ha % 

S plochy smíšené obytné 26,44 2% 0,00 0% 15,88 8% 18,99 3% 

OV plochy občanského vybavení 
- veřejná infrastruktura 0,50 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,50 0% 

OM plochy občanského vybavení 
- komerce malá a střední 0,06 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,06 0% 

OS plochy občanského vybavení 
- tělovýchova a sport 0,51 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,51 0% 

OH plochy občanského vybavení 
- hřbitovy 0,19 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,19 0% 

P plochy veřejných prostranství 9,50 2% 0,00 0% 7,11 6% 16,61 3% 

D plochy dopravní infrastruktury 4,62 1% 0,00 0% 77,55 69% 82,17 15% 

T plochy technické infrastruktury 0,68 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,68 0% 

V plochy výroby a skladování 5,36 1% 0,00 0% 1,90 2% 7,26 1% 

Plochy zástavby celkem 47,86 11% 0,00 0% 102,44 91% 150,30 27% 

Z plochy veřejných prostranství s převahou zeleně 0,05 0% 0,00 0% 1,67 1% 1,72 0% 

W plochy vodní a vodohospodářské 12,28 3% 0,00 0% 0,00 0% 12,28 2% 

NZ plochy zemědělské 323,13 74% 0,00 0% 0,00 0% 323,13 59% 

NL plochy lesní 22,72 5% 0,00 0% 0,00 0% 22,72 4% 

NP plochy přírodní 15,98 4% 0,00 0% 8,39 7% 24,37 4% 

NS plochy smíšené nezastavěného území 15,64 4% 0,00 0% 0,19 0% 15,83 3% 

Nezastavitelné plochy celkem 389,80 89% 0,00 0% 10,25 9% 400,05 73% 

CELKEM 437,66 100% 0,00 0% 112,69 100% 550,35 100% 
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C.1. BYDLENÍ 
Plochy bydlení jsou v obci dlouhodobě stabilizovány a nová výstavba probíhá postupně v návaznosti na zastavěné území. 
Obec Chromeč se postupně rozrostla z obestavěné ulicovky a její tvar je dán především průběhem komunikace 
z Postřelmova na Klášterec. Na území Chromče se nachází samota při komunikaci na Bludov severovýchodně od 
zástavby. 
Územní plán dává dostatečnou nabídku na rozvoj fondu bydlení s cílovým stavem obložnosti 1 bytové jednotky 3,01 
osob. 
Tabulka bilancí pro plochy bydlení: 

Označení plochy bydlení 
 Výměra (ha)  Počet jednotek 

(RD) 
Počet osob 

v ploše 
Obložnost 

(osob na bytovou jednotku) Označení plochy Typ využití 

Z3 S 0,42 2 5   

Z5 S 2,65 11 30   
Z6 S 0,42 2 5   
Z8 S 1,73 7 19   
Z9 S 1,89 8 21   

Z20 S 0,85 3 10   
Z24 S 2,90 12 32   
Z25 S 1,74 7 19   
Z28 S 2,96 12 33   
Z34 S 0,15 1 2   
Z40 S 0,12 0 1   

Celkem návrh   15,83 63 177 2,80 

Celkem stav   26,25 190 584 3,07 

Celkem obec v návrhu ÚP 42,08 253 761 3,01 

Rozvoj obce pro plochy bydlení je navržen v návaznosti na stávají zástavbu jižním a západním směrem. 

 

C.2. OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
Obec má v současnosti základní plochy občanského vybavení, které odpovídají její velikosti. Jsou to: 

� obecní úřad s mateřskou školkou a zázemím na návsi, 

� plocha pro požární zbrojnici a její zázemí, 

� samostatná plocha pro maloobchod, 
� plocha sportu, 

� plocha hřbitova. 

Územní plán ke stávajícím plochám občanského vybavení navrhuje dostatečné rozvojové plochy pro další období. 
Především pro rozvoj ploch volnočasových aktivit sportu a kultury. 
 

C.3. VÝROBA 
V obci má tradici především zemědělská a živočišná výroba, která zde dnes postupně ustupuje ostatním pracovním 
aktivitám, které nabízejí více pracovních míst. V západní části obce se nachází areál živočišné výroby, který nevhodně 
navazuje na obytnou zástavbu. Tato plocha je navržena k přestavbě na výrobu a skladování, které z hygienických 
důvodů nebudou obtěžovat plochy bydlení. 

Rozvojová plocha pro výrobu a skladování navazuje na návrhové plochy smíšené obytné a sportu a to na západní část 
zástavby obce. 

Menší rozsah výroby a skladování mohou obsahovat i plochy smíšené obytné, které jsou navrženy mezi stabilizovaným 
bydlením a navrhovanou výrobou jako přechodový prvek. 
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C.4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

C.4.1. SILNIČNÍ SÍŤ 
Katastrálním územím obce prochází silnice I.třídy I/11 Praha – Poděbrady - Hradec Králové – Ostrava - 
Jablůnkov – státní hranice ČR/SR. Silnice přichází k severozápadnímu okraji katastru obce Chromeč od obce 
Klášterec, v úseku délky cca 1 km prochází nezastavěným územím obce a poté se odklání východním směrem a 
v tangenciální poloze vůči zastavěnému území obce směřuje k obci Bludov. Úsek, v němž silnice I/11 prochází ve směru 
západ-východ, bude nahrazen trasou v nové poloze, která bude probíhat ve směru sever-jih západně od zastavěného 
území obce a povede k mimoúrovňové křižovatce Postřelmov, kde se napojí na trasu silnice I/44. Původní úsek silnice 
I/11 vedoucí k obci Bludov bude po realizaci nové trasy přeřazen mezi silnice nižší třídy. Nová silnice I/11 bude 
realizována v kategorii S 9,5/80. 

Na západním okraji katastrálního území obce bude upravena průsečná křižovatka nové trasy silnice I/11 s původní trasou 
sil. I.tř. a se silnicí II/369 Dolní Lipová – Hanušovice – Zábřeh na Moravě a přilehlé úseky do křižovatky 
zaústěných silnic. Kategorie upravených úseků bývalé silnice I.tř. a silnice II/369 jsou uvažovány S 9,5/80. 
V severojižním směru prochází přes zastavěné území obce silnice III/0444 Postřelmov – Chromeč. Na severu je tato 
silnice napojena na trasu bývalé silnice I.tř. v úseku Klášterec – Bludov stykovou křižovatkou. Extravilánový úsek je silnicí 
kategorie S 7,5/60, průtah silnice obcí zastává funkci místní komunikace obslužné funkční skupiny C typu MO2 10/7/50. 
Na této komunikaci je v ÚP navržena směrová úprava v části u hřbitova z pro zlepšení přehledu provozu při průjezdu 
zatáčkou. 

Severozápadním výběžkem katastrálního území obce v úseku délky 30 m prochází silnice III/01119 Bludov – Bohutín 
– Klášterec kategorie S 7,5/60. 

Silnice I.třídy je v majetku České republiky a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, silnice II.a III.třídy jsou v majetku 
a správě Olomouckého kraje. 

C.4.2. ŽELEZNICE 
Podél východní hranice katastrálního území obce prochází železniční trať č.292 Šumperk – Krnov. V krátkém úseku délky 
65 m probíhá trať přes katastr obce, jinak je trať vedena za hranicí katastru. V daném úseku se uvažuje s elektrifikací 
trati. 

Ochranné pásmo železnice (60 m od osy krajní koleje) lokálně zasahuje do okrajové části katastru obce. 

C.4.3. LETIŠTĚ 
V katastru obce se letiště nenachází, do území obce nezasahují ani ochranná pásma vzletových a přistávacích drah ani 
ochranná pásma vzletových a přibližovacích prostorů jiných letišť. 

C.4.4. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Stávající místní komunikace jsou v území stabilizovány. Jedná se o obslužné komunikace funkční skupiny C, zpravidla 
jednopruhové. Uvnitř obytné zástavby jsou zařazeny do zóny s dopravním omezením, tzv. "zóny 30". Komunikace budou 
upravovány dle možností daných pozemkovými hranicemi a polohou zástavby dle zásad ČSN 73 6110. S ohledem 
na vytvoření podmínek pro příjezd hasičských vozidel je třeba uvažovat při úpravách těchto komunikací s typem alespoň 
MO1 4/4/30. 
K rekonstrukci je navržena komunikace sloužící pro příjezd k ploše pro výrobu a skladování (V-1, V-2) ze severní části 
průtahu silnice III/0444, která dále pokračuje směrem na jih v trase souběžné s trasou silnice III/0444 směrem 
ke hřbitovu. Jde o komunikaci funkční skupiny C, úprava předpokládá v úsecích prostorově příznivých vytvoření typu 
MO2 -/6,5/30, v pozemkově stísněných úsecích úpravu typu MO1 -/5/30 s výhybnami. 
Nové místní komunikace funkční skupiny C jsou navrženy jednak v severní části zastavěného území pro obsluhu 
navržené plochy smíšené obytné (SV-1), ploch občanského vybavení (OV-1, OV-2, OS-1, OS-2) a plochy bydlení (BI-1), 
jednak v jižní části obce pro obsluhu navržených ploch bydlení (BI-8 – 13, BV-1) a plochy smíšené obytné (SV-2). 
Komunikace budou provedeny typu MO2 12/7/30. 

C.4.5. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ TRASY 
Podél silnice III/0444 v zastavěném území jsou vedeny chodníky pro pěší. S rozvojem nově navržené zástavby v severní 
a v jižní části obce je třeba tyto chodníky adekvátně prodloužit. 
V prostoru nově navržených místních komunikací budou zřízeny podél vozovky chodníky v šířce 2,0 m. 

Obcí procházejí 2 cyklotrasy: č.6230 Drozdovská pila – Chromeč a č.6231 Štíty – Nový Dvůr. Vyjma dvou krátkých úseků 
na trase č.6231 jsou cyklotrasy vedeny po místních a účelových komunikacích. 
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Severozápadním výběžkem katastrálního území obce prochází modře značená turistická trasa v úseku mezi Kláštercem a 
Bohutínem. 

C.4.6. DOPRAVA V KLIDU 
Parkování a odstavení vozidel v obci je řešeno individuálně na soukromých pozemcích. Krátkodobé parkování je 
provozováno v prostoru místních komunikací. 
U navržených ploch výroby, občanského vybavení a smíšených ploch bude řešeno parkování v rámci těchto ploch 
s kapacitou dle konkrétního počtu účelových jednotek. 
U hřbitova je navrženo zřízení 6 parkovacích stání. 

C.4.7. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
Síť účelových komunikací na území obce slouží pro zpřístupnění pozemků a pro provoz vozidel zajišťujících zemědělskou 
výrobu. 
Trasy účelových komunikací směřujících západním směrem k Vyšehoří a k Postřelmůvku budou při realizaci převedení 
silnice I/11 do nové trasy výškově upraveny (budou mimoúrovňově přecházet přes silnici I.tř.). 

Nové účelové komunikace jsou navrženy jednak v západní části obce (komunikace jdoucí v souběhu s novou trasou 
silnice I/11 propojená na stávající komunikační síť), jednak ve východní části obce (komunikace umožňující přístup 
k pozemkům na zemědělských plochách). Navrženo je rovněž propojení dvou stávajících účelových komunikací v severní 
části obce. 
Účelové komunikace budou provedeny v kategorii P 4,0/30 a opatřeny výhybnami. 

C.4.8. HROMADNÁ DOPRAVA 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
Obec je obsluhována 5 autobusovými linkami začleněnými do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje: 

930 206  Šumperk – Olšany – Bušín – Písařov - Štíty 

930 207  Šumperk – Vyšehoří – Postřelmov – Zábřeh 
930 227  Šumperk – Bludov – Olšany – Bušín 

930 383  Zábřeh – Bušín – Písařov – Štíty – Olšany 

930 386  Zábřeh – Štíty – Červená Voda – Králíky 

V obci se nachází jedna autobusová zastávka "Chromeč, náves", která slouží pro potřeby celé obce. Zastávka je 
situována v sousedství plochy veřejného vybavení na veřejném prostranství přilehlém k silnici III/0444, na němž se 
přijíždějící autobusy rovněž otáčejí. Prostor zastávky je třeba upravit v souladu s ČSN 73 6425-1. 
Docházková vzdálenost 500 m není dodržena pouze pro jižní okraj zastavěného území obce, s přesunem zastávky se 
neuvažuje z důvodu absence jiné veřejné plochy ve středu obce, která by umožňovala obdobnou dopravní funkci. 
V oblasti nově navržené obytné zástavby v jižní části obce je navrženo zřízení zastávky na znamení na trase silnice 
III/0444 pro autobusy provozované na lince 930 207. Vzhledem k malé četnosti spojů lze uvažovat s umístěním zastávky 
v blízkosti křižovatky s novými místními komunikacemi obsluhujícími navrženou obytnou zástavbu, z rozhledových 
důvodů je však třeba zastávku situovat mimo jízdní pruhy silnice (v zastávkových zálivech). 

VLAKOVÁ DOPRAVA 
Nejbližší železniční stanice se nachází mimo katastrální území obce na trati č. 292. Jedná se o stanici Bludov lázně 
vzdálenou cca 1,2 km od středu Chromče. Příchod pro pěší je možný pouze po okraji bývalé silnice I/11. Vybudování 
chodníku v souběhu se silnicí by muselo být řešeno na katastrálním území Bludov. 

C.4.9. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 
Na území obce se nenachází čerpací stanice pohonných hmot ani jiné služby po motoristy. 

Nejbližší čerpací stanice jsou v Šumperku (ve vzdálenosti 6 km) a v Zábřehu na Moravě (7 km). 

NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY 
Při zachování původní trasy silnice I/11 lze očekávat překračování hygienických limitů hluku v intravilánu obce. Tato 
hluková zátěž zmizí při vybudování přeložky silnice I/11 do nové polohy, neboť nová trasa silnice I/11 převezme 
významný podíl dopravních intenzit z trasy bývalé silnice I/11 i z trasy silnice III/0444. 
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Výpočet hladin hluku byl proveden v rámci posouzení vlivů přeložky silnice I/11 na životní prostředí a nevyplývá z něj 
nutnost zřizovat protihlukové opatření podél přeložené trasy silnice I/11. 

Protihlukové opatření formou zemního valu je navrženo na severním okraji zastavěného území obce podél části bývalé 
trasy silnice I/11 před návrhovou plochou pro občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení. 
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C.5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

C.5.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Zásobovací systém: 
Obec je od roku 1997 zásobovaná vodou z veřejného vodovodu napojeného  na skupinový vodovod Olšany. Z vodojemu 
u obce Postřelmůvek 2x50 m3 je vedeno přívodní potrubí do přerušovací komory Chromeč. Z VDJ jsou zásobeny obce 
Postřelmůvek, Vyšehoří a Chromeč. Vodovod je ve vlastnictví obce, spravuje jej  firma EKOZIS Zábřeh.  
Navržené rozvojové plochy budou zásobovány vodou z veřejného vodovodu prodloužením stávajících vodovodních řadů. 

Výhledově bude nutné akumulaci ve VDJ Postřelmůvek zvětšit, aby byla dostačující i pro obce Postřelmůvek-Vyšehoří.  

Samostatně je zásobován areál zemědělského družstva vedlejším vodovodním řadem z místního zdroje. 
Podle ZÚR je v západní části katastru obce navržen vodovodní přivaděč propojující vodovod Hanušovice-Moravičany 
s Litovlí a Olomoucí. 
Předpokládaná potřeba vody 

Výhledově je uvažováno se zvýšením počtu obyvatel na 897.  

V roce 2009 byla spotřeba vody v obci 18 044 m3/rok (to je cca 85 l/os .den) 

Výhledová potřeba vody je počítána podle Směrnice č. 9/73. Směrnicí uváděná specifická potřeba vody je snížena na 
hodnotu 120 l/obyv. den (včetně základní vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit. 

Obyvatelstvo: uvažujeme se 100% napojením. Potom předpokládaná potřeba vody bude: 
Průměrná denní potřeba vody  Qp = 107,64 m3/d = 1,25 l/s 

Maximální denní potřeba vody  Q
m
 = 161,46 m3/d = 1,87 l/s 

Maximální hodinová potřeba  Q
h  = 3,36 l/s 

Potřebná akumulace vody: 
potřebná akumulace v rozmezí (0,6 až 0,8) z Q

m
 cca V = 97 - 129 m3  

Výhledově bude třeba akumulaci ve VDJ Postřelmůvek zvětšit aby byla dostačující i pro obce Postřelmůvek-Vyšehoří.  

Tlakové poměry 
Průměrná nadmořská výška zástavby je 297 m.n.m. 

Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou dány kótou v přerušovací komoře a pro zásobení obyvatel jsou vyhovující. 

Podle zákona č.274/2001 Sb. a jeho novel o vodovodech a kanalizacích nesmí maximální přetlak v nejnižších místech 
vodovodní sítě každého tlakového pásma převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 
MPa. 
Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní 
přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa. 
Stávající studny zůstanou zachovány. 

V případě požáru je možno brát vodu z hydrantů osazených na vodovodu nebo stávajících vodních nádrží (rybníků).  

C.5.2. ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
Obec nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci s likvidací odpadních vod. Splaškové vody jsou jímány v jímkách na 
vyvážení, nebo septicích. 
Dešťové vody jsou povrchově nebo krátkými úseky dešťové kanalizace odváděny do vodoteče. 
Obec má zpracovanou dokumentaci k DSŘ Chromeč - kanalizace a ČOV. Je navržena splašková kanalizace, v některých 
úsecích tlaková kanalizace s čistírnou odpadních vod. Vyústění vyčištěných vod bude do řeky Moravy. 
Ze spádových důvodů jsou na kanalizační síti navrženy čerpací stanice.  

Plocha pro čistírnu je navržena jihovýchodně od zástavby. Ochranné pásmo ČOV je navrženo 100 m. 

Dle PRVKOL jsou přes kanalizační sít v řešeném území na navrhovanou ČOV napojeny obce Vyšehoří a Postřelmůvek. 
V nově navrhovaných lokalitách bude budována splašková kanalizace, v jižní části je navržena tlakový systém kanalizace. 

Do kanalizace mohou být zaústěny pouze odpadní vody nezávadné (neobsahující oleje, benzin, metan, chlor, jiné 
chemikálie nebo vysoké znečištění apod.), jinak musí být předčištěny. Manipulace a skladování benzinu a ropných látek 
musí být zajištěny tak, aby nedocházelo k únikům na terén a do kanalizace. 
V posledních 15-20 letech dochází ke klimatickým změnám, ke snižování a změně charakteru srážkových vod. Snižují se 
hladiny spodních vod, srážky se mění v přívalové deště, které se nestačí vsáknout a odtékají po povrchu z území. 
S rostoucím zpevňováním povrchů, jak venkovních tak vnitřních u domků, vede ke zvyšování povrchového odtoku vody 
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a poklesu obnovování podzemních vod. Je třeba, pokud je to možné, dešťovou vodu zachytávat v dešťových nádržích 
u objektů a zpětně využívat, uvádět do vsaků (pokud to dovolí geologické podmínky). Je třeba si uvědomit, že voda je 
vzácná a drahá surovina.  
Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. 

Množství splaškových vod 
Teoreticky odpovídá potřebě vody:   Průměrná denní potřeba vody  Qp = 107,64 m3/d = 1,25 l/s 

Množství znečištění od obyvatel: 

uvažované specifické potřeby pro  897 obyvatel pak bude znečištění 

BSK5 60 g/ob.den 53,82 kg/den 19,64 t/rok 

CHSK 120 g/ob.den 107,64 kg/den 39,29 t/rok 

NL 55 g/ob.den 49,34 kg/den 18,01 t/rok 

Nc 11 g/ob.den 9,87 kg/den  

Pc 2,5 g/ob.den 2,24 kg/den  

 

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 27 jsou vlastníci pozemků povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování 
odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 
Povinnost hospodařit s dešťovou vodou vyplývá z prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. ( o technických požadavcích na 
stavby) §6 odst.4, - stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen "srážkové 
vody"), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto 
vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; 
pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. 
Podle §20 odst.5c - vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se 
neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 
zachycení, není-li možné vsakování, 
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě 
jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.". 

V území je třeba: 

- respektovat ochranu vyhlášených území vodních zdrojů 
- respektovat koncepci zásobování vodou  

- respektovat koncepci oddílné kanalizace  

- hranice negativního vlivu ČOV – 100 m  

- v maximální míře dešťové vody pozdržet v území, u zástavby jímat a zpětně využívat 
- respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu 

- respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace 

C.5.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Obec Chromeč není plynofikovaná. V sousedním katastru, Bludově je přiveden VTL plynovod DN 100 k regulační stanici 
plynu RS 3000. Z této VTL regulační stanice plynu je navržený přívod STL plynovodu do obce Chromeč, kde bude 
proveden rozvod ke spotřebitelům. Regulace na nízkotlak pro napojení obyvatel je přes domovní regulátory. 

Předpokládaná potřeba plynu: 
Výhledově je uvažováno se 100 % napojením na plyn, tj. 302 bytových jednotek. 

Specifickou potřebu plynu uvažujeme pro jednu kategorii - vaření, ohřev TUV, topení - hodnotou 2,0 m3/h, 3000 m3/rok. 

pro obyvatele (51 b.j.)   Q = 604 m3/h,  906 000 m3/rok 

Plynofikací obce se vyloučí dosavadní používání tuhých paliv, které svou koncentrací jsou hlavním znečišťovatelem  
přízemních vrstev - hlavní podíl místních hodnot imisního  zatížení ovzduší.  
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C.5.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
V současné době je obec Chromeč zásobována elektrickou energií z rozvodny R 110/22 kV Zábřeh po venkovním vedení 
22 kV. Z tohoto napájecího vedení VN jsou pak venkovními přípojkami napojeny trafostanice 22/0,4 kV, které zásobují 
rozvodnou síť obce. 
Pro navrhované plochy jsou navrženy nové distribuční trafostanice 22/0,4 kV. 

Územím obce prochází elektrické vedení VVN o napětí 110 kV. Do tohoto vedení návrh územního plánu nezasahuje. 

C.5.5. SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
Řešeným územím prochází dálkový kabel. 

Hlavní zastavěné území obce je zasíťováno kabelem O2. 

Územím obce prochází redioreleové trasy. Navrhované plochy nejsou s těmito trasami v kolizi. 

C.5.6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Zdroje znečištění v řešeném území jsou pouze lokálního významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností 
zejména zemědělská hospodářství. Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější tuhý domovní odpad.  
V rámci návrhu územního plánu nejsou vymezeny plochy pro opatření v oblasti nakládání s odpady. 
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C.6. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, HODNOTY A LIMITY V ÚZEMÍ 
Z hlediska území ochrany přírody se na katastru obce Chromeč nachází přírodní park Březná, který k území přiléhá ze 
severozápadní strany. 
Na toku řeky Moravy se v jihovýchodní části řešeného území nachází evropsky významná lokalita NATURA 2000 Horní 
Morava. 

C.6.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů). 

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou mírou podrobnosti 
řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ ÚSES 
Řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES je koncepčně převzato ze ZÚR Olomouckého kraje.  
Nadregionální úroveň ÚSES není v řešeném území dle ZÚR zastoupená žádnou svou skladebnou částí. 

Regionální úroveň ÚSES je v území dle ZÚR zastoupena částí regionálního biokoridoru RK 892, vedeného ve vazbě na tok 
řeky Moravy po severním až východním okraji správního území obce. Zpřesněné vymezení regionálního biokoridoru 
(RBK) v prvé řadě vychází z jeho schematického zobrazení v grafické části ZÚR a respektuje zásady stanovené v bodě 
71. textové části ZÚR. Vymezení dílčích skladebných částí RBK v ÚP dále zohledňuje především aktuální stav využití 
údolní nivy řeky Moravy, vymezení dílčích skladebných částí RBK v rámci KPÚ Bludov, původní řešení generelu místního 
ÚSES a do určité míry i vlastnické vztahy k pozemkům. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ MÍSTNÍ ÚROVNĚ ÚSES 
Řešení místní úrovně ÚSES je koncepčně převzato z generelu místního ÚSES, s dílčími úpravami zohledňujícími 
především:  

• návaznost na řešení regionální úrovně ÚSES, 

• aktuální stav využití území; 

• jiné územně plánovací záměry na využití území; 

• vymezení ÚSES v navazujících partiích správních území sousedních obcí (v rámci ÚPD obcí nebo KPÚ); 

• metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé typy skladebných částí 
ÚSES. 

CELKOVÉ SROVNÁNÍ S PŮVODNÍM ŘEŠENÍM GENERELU MÍSTNÍHO ÚSES 
Ve srovnání s původním generelem místního ÚSES jsou podstatné především následující dílčí změny řešení: 

• propojení původně dvou samostatných lokálních biocenter (v generelu místního ÚSES označených LBC 93 a LBC 94) 
vložených do trasy RK 892 do jednoho rozsáhlého biocentra (v ÚP LBC 2) – důvodem je především aktuální stav 
využití území – rozsáhlé podmáčené nevyužívané plochy v daném prostoru; 

• vymezení nového LBC 3 vloženého do trasy RK 892 ze severovýchodní strany zastavěného území a nahrazujícího 
původní LBC 92 situované v jihovýchodnější poloze – hlavními důvody jsou vlastnické vztahy (umístění na obecních 
pozemcích), nevhodný původní tvar LBC a nedávno proběhlé rekultivace ploch nivy v prostoru původně vymezeného 
LBC; 

• vymezení nového LBC 6 v jihovýchodní části správního území obce namísto původního LBC 426 umístěného 
v generelu místního ÚSES do k. ú. Postřelmov (tedy mimo správní území obce Chromeč i ORP Šumperk) – hlavními 
důvody jsou zkrácení původní přílišné délky navazujícího LBK směrem ke Chromči (v ÚP LBK 2, v generelu místního 
ÚSES LBK 296) a řešení KPÚ Postřelmov, které s existencí tohoto LBC ve svém území nepočítá; 

• vymezení nového LBC 7 v severozápadní části správního území obce spojené se změnami tras některých lokálních 
biokoridorů (v ÚP LBK 3 a LBK 6, v generelu místního ÚSES části LBK 295) – hlavními důvody jsou zkrácení 
původní přílišné délky LBK a zvýraznění ekologické funkce biokoridorů odsunutím od frekventované komunikace; 

• posun trasy LBK 7 v severozápadní části správního území obce (v generelu místního ÚSES LBK bez označení) od 
okraje lesního celku do jeho vnitřní části – hlavním důvodem je zvýraznění ekologické funkce biokoridoru přesunutím 
od frekventované komunikace do stávajících ekologicky cennějších partií lesního celku (bučiny). 

Řešení ÚSES je převážně provázáno s platnými či navrženými řešeními ÚSES v ÚPD navazujících obcí či KPÚ. 
Podstatnější výjimku tvoří pouze LBK 1, jehož pokračování v k. ú. Postřelmov zatím není zajištěno. 
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PŘEHLED SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES 

Označení Charakter Funkčnost Současný stav Cílový stav 

RK 892/1 úsek regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

funkční přirozené koryto Moravy, 
břehové porosty, 
mokřadní lada 

přirozené koryto Moravy, břehové 
porosty, mokřadní lada 

LBC 1 lokální biocentrum vložené 
do regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

částečně 
funkční 

přirozené koryto Moravy, 
břehové porosty, 
mokřadní lada, kulturní 
louky 

přirozené koryto Moravy, břehové 
porosty, mokřadní lada, květnaté 
louky, příp. drobné lužní porosty 

RK 892/2 úsek regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

částečně 
funkční 

napřímené koryto Moravy, 
břehové porosty, kulturní 
louky 

přirozeně revitalizované koryto 
Moravy, doprovodné porosty, příp. 
mokřadní lada či květnaté louky 

LBC 2  lokální biocentrum vložené 
do regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

funkční přirozené koryto Moravy, 
břehové a lužní porosty, 
mokřadní lada 

přirozené koryto Moravy, břehové a 
lužní porosty, mokřadní lada 

RK 892/3 úsek regionálního 
biokoridoru RK 892 

funkční přirozené koryto Moravy, 
doprovodné porosty 

přirozené koryto Moravy, 
doprovodné porosty 

LBC 3 lokální biocentrum vložené 
do regionálního 
biokoridoru RK 892 

částečně 
funkční 

upravené koryto Moravy, 
břehové porosty, 
mokřadní lada, kulturní 
louky 

přirozeně revitalizované koryto 
Moravy, doprovodné porosty, 
mokřadní lada, květnaté louky, 
příp. lužní porosty 

RK 892/4 úsek regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

funkční přirozené koryto Moravy, 
doprovodné porosty 

přirozené koryto Moravy, 
doprovodné porosty 

LBC 4 lokální biocentrum vložené 
do regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

částečně 
funkční 

břehové porosty, 
mokřadní lada, kulturní 
louky 

břehové porosty, mokřadní lada, 
květnaté louky, příp. drobné lužní 
porosty 

RK 892/5 úsek regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

částečně 
funkční 

břehové porosty, kulturní 
louky 

břehové porosty, květnaté louky, 
příp. mokřadní lada či souvislé 
doprovodné porosty 

LBC 5 lokální biocentrum vložené 
do regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

funkční lužní porost lužní porost 

RK 892/6 úsek regionálního 
biokoridoru RK 892 - část 

částečně 
funkční 

břehové porosty, kulturní 
louky 

břehové porosty, květnaté louky, 
příp. mokřadní lada či souvislé 
doprovodné porosty 

LBK 1 lokální biokoridor – část částečně 
funkční až 
nefunkční 

odvodňovací příkop, orná 
půda 

přirozeně revitalizované koryto 
vodního toku, břehové porosty 

LBC 6 lokální biocentrum nefunkční odvodňovací příkop, orná 
půda 

přirozeně revitalizované koryto 
vodního toku, lužní porost, příp. 
mokřadní lada a květnaté louky 

LBK 2 lokální biokoridor částečně 
funkční až 
nefunkční 

odvodňovací příkop, orná 
půda, ruderalizovaná lada 

přirozeně revitalizované koryto 
vodního toku s břehovými porosty, 
pás lužních dřevin, příp. 
mokřadních lad 

LBK 3 lokální biokoridor částečně 
funkční až 
nefunkční 

odvodňovací příkopy, 
břehové porosty, orná 
půda, drobný lužní lesík 

přirozeně revitalizovaná koryta 
vodních toků s břehovými porosty, 
pás lužních dřevin, příp. 
mokřadních lad 

LBC 7 lokální biocentrum nefunkční odvodňovací příkop, orná 
půda 

přirozeně revitalizované koryto 
vodního toku, lužní porost, příp. 
mokřadní lada a květnaté louky 

LBK 4 úsek NRBK K 161 v 
prostoru jeho mezofilní 
hájové osy 

částečně 
funkční 

odvodňovací příkop, 
břehové porosty 

přirozeně revitalizované koryto 
vodního toku, břehové porosty 
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Označení Charakter Funkčnost Současný stav Cílový stav 

LBK 5 lokální biokoridor funkční upravené koryto Hraniční 
strouhy, břehové porosty 

přirozeně revitalizované koryto 
vodního toku, břehové porosty 

LBK 6 lokální biokoridor nefunkční orná půda pás lužních dřevin 

LBK 7 lokální biokoridor funkční lesní porosty (bučiny a 
smíšené) 

lesní porosty (bučiny a smíšené) 

LBC 8 lokální biocentrum – část nefunkční orná půda, silnice lužní porost, příp. mokřadní lada a 
květnaté louky 

LBC 9 lokální biocentrum – část částečně 
funkční 

upravené koryto 
Postřelmovského potoka, 
břehové porosty, kulturní 
louka 

přirozeně revitalizované koryto 
vodního toku, lužní porost, příp. 
mokřadní lada a květnaté louky 

PODKLADOVÉ DOKUMENTACE 
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou: 

• Zásady územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje (Ing. arch. Jaroslav Haluza, 2008), obsahující koncepční 
řešení nadregionálního a regionálního ÚSES; 

• Územně analytické podklady ORP Šumperk (EKOTOXA s.r.o, 2008); 

• Dopracování územních systémů ekologické stability zpracovaných pro jednotlivé obce šumperského 
okresu (EKOSERVIS Jeseníky, RNDr. Leo Bureš, 2005) – dále jen generel místního ÚSES; 

• Řešení ÚSES v rámci dokončených komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v k. ú. Bludov a Postřelmov; 

• Řešení ÚSES v platné nebo rozpracované územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních obcí. 

C.6.2. VODA V KRAJINĚ 
Obec leží v oblasti ochrany vod CHOPAV a ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů. 

POVODÍ 
Území spadá do povodí Moravy (číslo hydrologického pořadí 4-10-01-054). Zastavěná část obce je odvodňována 
Chromečským náhonem (číslo hydrologického pořadí 4-10-01-055).  

HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Síť vodních toků a náhonů je hustá a členitá. Hydrologickou páteří řešeného území je řeka Morava, katastrální území 
Chromeč leží v její údolní nivě. V pravobřežní části nivy jsou tyto drobné vodní toky a náhony: 

• Chromečský náhon 

• Hraniční strouha 

• Postřelmovský potok 

Nenavrhují se žádné zásahy do systému. Bude pouze prováděna běžná údržba toků a podporována opatření za účelem 
zlepšení jakosti vod související s řešením odkanalizování.  

Nepřipouští se zatrubňování vodních toků. 

ZÁVLAHY 
Závlahy v řešeném území nejsou vybudovány. 

ODVODNĚNÍ 
V řešeném území se vyskytují odvodněné plochy.  

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Nejsou navrhována žádná speciální protierozní opatření. 
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C.6.3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při 
výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku 
vodoprávní úřad. 
Stávající rozsah záplavového území n k. ú. Chromeč byl stanoven Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 4. 5. 2010 
(KÚOK/7785/2010/OŽPZ/7443). Aktualizace byla provedena pro úsek vodního toku Morava v km v km 276,540 – 
296,255 (dle TPE 289,520 – 309,147) na základě provedených protipovodňových opatření – realizovaných ochranných 
hrází. 

OCHRANNÉ HRÁZE 
Systém ochranných hrází zajišťuje dostatečnou ochranu obce před rozlivem stoletého průtoku Moravy. 

• Pravobřežní hráz Bohutín – Chromeč s provedenou přeložkou hráze na jejím konci přiléhajícím k silnici I./11  
s odlehčovacím objektem (provedeno 2006) 

• Pravobřežní hráz Chromeč – Postřelmov (dobudována 1997) 

• Ochranná betonová hráz na severovýchodní straně obce (dobudována 2006) 

ZACHOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY 
Prostor mezi korytem Moravy a protipovodňovými hrázemi slouží k umožnění rozlivu povodňových vod a podílí se na 
neškodném provedení a transformaci povodňových průtoků. 

C.6.4. LIMITY V ÚZEMÍ 
V řešeném území se nachází území archeologického zájmu. 

Hranice negativního vlivu ČOV 
Okolo ČOV je stanovena hranice ochranného pásma (negativního vlivu) ČOV 100 m. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 
V řešeném území jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů. 

Ochranná pásma silniční dopravy 
Ochranné pásmo mimo souvisle zastavěné území obce zasahuje u silnice I.třídy do vzdálenosti 50 m od osy vozovky, 
u silnic II. a III.třídy do vzdálenosti 15 m od osy vozovky mimo průjezdní úsek obce. 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací 
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením vymezují ochranná pásma na každou 
stranu od stěny potrubí nebo stoky: 

� u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně    1,5 m 

� u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500     2,5 m 

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, se shora uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Ochranná pásma plynovodů 
Pásmy se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho 
obrys. 
Ochranné pásmo  

- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěné části obce na obě strany os půdorysu 1 m 

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek:     4 m 
Bezpečnostní pásmo: VTL do DN 100 - 15 m, do DN 250 - 20 m, nad DN 250 - 40 m, VTL RS - 10 m 

Ochranné pásmo elektrického vedení 
VVN 220 kV má OP 20 m od svislice z krajních vodičů po obou stranách kolmo na osu vedení. 
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D. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Zadání územního plánu Chromeč nepožaduje vyhodnocení Návrhu ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství z 26.10.2009 
KÚOK91845/2009/137: koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti 

 

E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) je znázorněn 
na výkrese číslo: O.3. Zábor ZPF a PUPFL, v měřítku 1 : 5 000. 

E.1. VYHODNOCENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
V rámci vymezení návrhových ploch Územním plánem Chromeč nedochází k záborům pozemků určených k plnění funkce 
lesa. 

E.2. VYHODNOCENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

E.2.1. POUŽITÁ METODIKA 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní fond (ZPF) je 
provedeno ve smyslu: 

• Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů; 

• Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění pozdějších právních 
předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky; 

• Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. 

E.2.2. STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ÚZEMÍ 
Struktura půdního fondu v řešeném území je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka s výměrami pozemků dle jejich druhu. Data Českého statistického úřadu, platná k 31. 12. 2008: 

Druh pozemku Výměra v hektarech 

Orná půda 425 
Chmelnice / Vinice / Ovocné sady 0 

Zahrady 18 

Trvalé travní porosty 38 

Zemědělská půda celkem 481 

Lesní půda 23 

Vodní plochy 10 

Zastavěné plochy 10 

Ostatní plochy 25 

Celková výměra pozemků v obci 549 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělská půda zaujímá téměř 88 % výměry katastru. V zastoupení jednotlivých 
druhů pozemků zemědělské půdy jednoznačně převládá orná půda – procento zornění činní cca 77,5 % výměry katastru. 
Trvalé travní porosty pokrývají 7 % území katastru a zahrady mírně přes 3 %. 
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E.2.3. AGRONOMICKÁ KVALITA PŮD 
VVýýcchhoozzíímm  ppooddkkllaaddeemm  pprroo  oocchhrraannuu  zzeemměědděěllsskkééhhoo  ppůůddnnííhhoo  ffoonndduu  ppřřii  úúzzeemmnněě  pplláánnoovvaaccíí  ččiinnnnoossttii  jjssoouu  bboonniittoovvaannéé  ppůůddnněě  
eekkoollooggiicckkéé  jjeeddnnoottkkyy  ((BBPPEEJJ))..  PPěěttiimmííssttnnýý  kkóódd  ppůůddnněě  eekkoollooggiicckkýýcchh  jjeeddnnootteekk  vvyyjjaaddřřuujjee::  

11..  mmííssttoo  --  KKlliimmaattiicckkýý  rreeggiioonn..  

22..  aa  33..  mmííssttoo  --  HHllaavvnníí  ppůůddnníí  jjeeddnnoottkkaa  --  jjee  ssyynntteettiicckkáá  aaggrroonnoommiicckkáá  jjeeddnnoottkkaa  cchhaarraakktteerriizzoovvaannáá  ppůůddnníímm  ttyyppeemm,,  ssuubbttyyppeemm,,  
ssuubbssttrráátteemm  aa  zzrrnniittoossttíí  vvččeettnněě  cchhaarraakktteerruu  sskkeelleettoovviittoossttii,,  hhlloouubbkkyy  ppůůddnnííhhoo  pprrooffiilluu  aa  vvllááhhoovvééhhoo  rreežžiimmuu  vv  ppůůdděě..  

44..  mmííssttoo  --  KKóódd  kkoommbbiinnaaccee  sskklloonniittoossttii  aa  eexxppoozziiccee..  

55..  mmííssttoo  --  KKóódd  kkoommbbiinnaaccee  sskkeelleettoovviittoossttii  aa  hhlloouubbkkyy  ppůůddyy..  

PPoommooccíí  ttoohhoottoo  ppěěttiimmííssttnnééhhoo  kkóódduu  ssee  ppřřiiřřaazzuujjee  jjeeddnnoottlliivvýýmm  BBPPEEJJ  ttřřííddaa  oocchhrraannyy  zzeemměědděěllsskkéé  ppůůddyy  ((II..  ––  VV..))  ddllee  
MMeettooddiicckkééhhoo  ppookkyynnuu  ooddbboorruu  oocchhrraannyy  lleessaa  aa  ppůůddyy  MMŽŽPP  ČČRR  zzee  ddnnee  11..  1100..  11999966  čč..  jj..  OOOOLLPP//11006677//9966  kk  ooddnníímmáánníí  ppůůddyy  zzee  
zzeemměědděěllsskkééhhoo  ppůůddnnííhhoo  ffoonndduu  ppooddllee  zzáákkoonnaa  čč..  333344//11999922  SSbb..,,  oo  oocchhrraanněě  zzeemměědděěllsskkééhhoo  ppůůddnnííhhoo  ffoonndduu  vvee  zznněěnníí  zzáákkoonnaa  
ČČNNRR  čč..  111100//11999933  SSbb..  PPooddllee  kklliimmaattiicckkééhhoo  rreeggiioonnuu  aa  hhllaavvnníí  ppůůddnníí  jjeeddnnoottkkyy  jjee  rroovvnněěžž  ssttaannoovveennaa  zzáákkllaaddnníí  ssaazzbbaa  ooddvvooddůů  ppřřii  
zzáábboorruu  zzeemměědděěllsskkéé  ppůůddyy  vvee  ssmmyysslluu  ppřříílloohhyy  AA  zzáákkoonnaa  ČČNNRR  čč..  333344//11999922  SSbb..  

KLIMATICKÉ REGIONY 
Celé řešené území leží v klimatickém regionu MT2 – mírně teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ označeném číslicí 5. 

HLAVNÍ PŮDNÍ JEDNOTKY 
V řešeném území jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky (HPJ): 
14 - Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s eolickou příměsí, středně 

těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením. V řešeném území se 
nachází v jedné souvislé ploše v jeho západní až jižní části (zasahuje do západní až jižní části zastavěného území). 

21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, 
silně výsušných substrátech. V řešeném území se nachází ve třech různě velkých plochách severně a jihovýchodně 
od zastavěného území. 

22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem 
poněkud příznivějším než předcházející. V řešeném území se nachází v jedné rozsáhlejší ploše v severní až 
severozápadní části a v jedné menší ploše při jihovýchodním okraji. 

32 -  Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých 
substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, 
vláhově příznivější ve vlhčím klimatu. V řešeném území v jedné nepatrné ploše v severozápadní části. 

43 -  Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez 
skeletu nebo jen s příměsi, se sklonem k převlhčení. V řešeném území ve dvou větších plochách při západním 
a jihozápadním okraji katastru. 

47 -  Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně 
těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. V řešeném území v jedné 
nepatrné ploše v severozápadní části. 

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. V řešeném 
území se nachází ve třech různě velkých plochách v severní, střední (nejrozsáhlejší plocha, do které spadá i většina 
zastavěného území) a jižní části. 

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. V řešeném území se 
nachází jednak v souvislém pásu podél řeky Moravy v severní až jihovýchodní části, jednak na menší ploše 
v jihozápadní části. 

TŘÍDY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD  

I. třída: Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a 
to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. V řešeném území plošně jednoznačně převažující třída (v zastavěném území a 
nejbližším okolí, dále k západnímu a jižnímu okraji území a v širokém pásu podél řeky Moravy). 

II. třída: Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. V řešeném 
území nezastoupená. 
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III. třída: Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním 
plánování využít eventuálně pro výstavbu. V řešeném území zastoupená v severozápadní a jihovýchodní 
části. 

IV. třída: Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 
V řešeném území se nachází ve třech různě velkých plochách severně a jihovýchodně od zastavěného 
území. 

V. třída: Půdy jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. V řešeném území v jedné nepatrné ploše v severozápadní části. 

E.2.4. INVESTICE DO PŮDY 
Část zemědělské půdy řešeného území je odvodněna (v severozápadní části katastru, severně od zastavěné území a 
stávající silnice I/11 a v jihovýchodní části). Celkem je v k. ú. Chromeč evidováno cca 90 ha odvodněných ploch, což činí 
necelou jednu pětinu z celkové výměry zemědělské půdy. 
Zastavitelné plochy jsou situovány výhradně mimo odvodněné plochy. 

E.2.5. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 
Hlavní hospodařícím subjektem v území je Bludovská a. s., s rozsáhlým areálem na západním okraji zastavěného území. 

E.2.6. USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
Zemědělská půda mimo zastavěné území je z velké části tvořena ornou půdou, převážně sloučenou do velkých celků. 
Trvalé travní porosty jsou soustředěny převážně do pásu podél řeky Moravy, převážně odděleného od okolní krajiny 
protipovodňovými hrázemi. 
Komplexní pozemkové úpravy dosud nebyly zpracovány. 

E.2.7. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 
Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability s plošným vymezením 
jednotlivých skladebných částí (biocenter a biokoridorů) obou zastoupených úrovní (regionální a místní). 
Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují některá ustanovení o 
ochraně zemědělského půdního fondu. 

E.2.8. PŘEHLED LOKALIT PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF A ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI 
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Přehled lokalit záboru zemědělské půdy se zdůvodněním je obsažen v následující tabulce: 
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Tabulka vyhodnocení záboru ZPF: 
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Tabulka vyhodnocení záboru ZPF: 

 


