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1) - 9)

V˝sledek p¯ezkoumání ÚP dle §53 STZ

1)

Postup p¯i po¯ízení ÚP Protivanov

MÏstys Protivanov má platn˝ územní plán sídelního útvaru Protivanov schválen˝ usnesením
Obecního zastupitelstva Protivanov v roce 1995 (autor - autorsk˝ kolektiv, Urbanistické st¯edisko Brno,
spol. s r.o.). Územní plán sídelního útvaru Protivanov je v grafické Ëásti zpracován pouze v rozsahu
zastavÏného území MÏstyse Protivanov. Územní plán byl zmÏnÏn schválen˝mi zmÏnami Ë. 1. - 6. z let
1998, 2002, 2004, 2005, 2008, 2011.
Zastupitelstvo MÏstyse Protivanov sv˝m usnesením ze dne 25. 2. 2010 rozhodlo o po¯ízení
nového územního plánu tj. Územního plánu Protivanov.
O po¯ízení územního plánu poûádal MÏstys Protivanov v souladu s §6, odst. 1 písmeno c)
zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu obecní ú¯ad s rozöí¯enou p˘sobností
(MÏstsk˝ ú¯ad ProstÏjov), ú¯ad územního plánování, kter˝ zpracoval a projednal návrh zadání.
Po¯izovatel ve spolupráci s urËen˝m zastupitelem zpracoval a následnÏ zve¯ejnil (i zp˘sobem
umoûÚující dálkov˝ p¯ístup) návrh zadání, coû po¯izovatel v souladu s ustanovením§20 a §47 odst. 2
platného stavebního zákona oznámil ve¯ejnou vyhláökou. V souladu s ustanovením §47 odst. 2
stavebního zákona byl rozeslán návrh zadání spoleËnÏ s v˝kresem zámÏr˘ (nepovinná p¯íloha) vöem
dotËen˝m orgán˘m a nad¯ízenému orgánu územního plánovaní. Podle §47 odst. 2 stavebního zákona
byly s návrhem zadání seznámeny rovnÏû orgány územního plánování sousedních územních obvod˘.
Usnesením Ë. 6/2011 z ve¯ejného zasedání Zastupitelstva MÏstyse Protivanov konaného dne 20.
10. 2011 bylo schváleno Zadání územního plánu Protivanov.
Dle Zadání zhotovitel ÚP (Ing. arch. Pejpek, Olomouc) provedl vypracování Návrhu ÚP, jehoû
spoleËné projednání se uskuteËnilo dne 8. 8. 2013. Projednání Návrhu ÚP se uskuteËnilo ve smyslu § 50
odst. 2 stavebního zákona. Návrh ÚP byl na základÏ vyhodnocení v˝sledk˘ spoleËného jednání
zhotovitelem upraven podle pokyn˘ po¯izovatele a spolu se zprávou o jeho projednání p¯edloûen
k posouzení Krajskému ú¯adu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, kter˝ vydal dne 29.
10. 2013 souhlasné stanovisko Ë.j. KUOK/90731/2013.
Ve¯ejné projednání upraveného a posouzeného návrhu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona
s v˝kladem projektanta bylo oznámeno ve¯ejnou vyhláökou a uskuteËnilo se dne 31. 10. 2014 v zasedací
místnosti ÚM Protivanov. Po¯izovatel ve spolupráci s urËen˝m zastupitelem vyhodnotil v˝sledky ve¯ejného
projednání a konstatoval, ûe do jeho skonËení nebyly uplatnÏny ûádné námitky a byly uplatnÏny dvÏ
p¯ipomínky (blíûe viz – Vyhodnocení p¯ipomínek).
Vzhledem k návrhu na kladné vyhodnocení uplatnÏné p¯ipomínky, t˝kající se novÏ navrûené
plochy pro smíöené bydlení, bylo provedeno její projednání s dotËen˝mi orgány, následnÏ zapracování do
Návrhu ÚP a na¯ízeno opakované ve¯ejnoprávní projednání na den 8. 4. 2014, které bylo oznámeno
ve¯ejnou vyhláökou p¯ísluön˝m dotËen˝m orgán˘m, obcím, ostatním orgán˘m a ve¯ejnosti. UplatnÏné
p¯ipomínky a stanoviska k uvedenému opakovanému projednávání (viz dokladová Ëást ÚP) byly obsahovÏ
obdobného charakteru jako v p¯edcházejícím období a proto jiû nebylo zapot¯ebí provést novou úpravu
Návrhu ÚP. Námitky uplatnÏny nebyly.

2)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územnÏ
plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi
problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a
podmínky pro rozhodování.
ÿeöené území - správní obvod MÏstyse Protivanov - není souËástí rozvojové oblasti, osy nebo
specifické oblasti.
Vyhodnocení: Územní plán respektuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní
udrûitelného rozvoje území a to zejména ochranu a rozvoj p¯írodních, kulturních a civilizaËních hodnot
území. Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání zastavÏného území a zajistit
ochranu nezastavÏného území. Územním plánem jsou vytvo¯eny podmínky pro rozvoj bydlení, pro rozvoj
obËanské a technické vybavenosti, pro rozvoj cestovního ruchu a pro rozvoj forem v˝roby. Územním
1

plánem jsou vytvo¯eny podmínky pro transformaci podvyuûit˝ch objekt˘ a ploch. Jsou vytvo¯eny
podmínky pro preventivní ochranu öiröího území p¯ed záplavami, podmínky pro zv˝öení ekologické
stability a retence vody v krajinÏ vËetnÏ protierozních opat¯ení.

2.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané Olomouck˝m krajem
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Olomouckého kraje
dne 22. 2. 2008, Aktualizace zásad územního rozvoje Olomouckého kraje byla vydána dne 22. 4. 2011.
ÿeöené území, dle koncepce uspo¯ádání kraje, se nenachází v rozvojové oblasti a není ani
souËástí rozvojové osy.
Území obce je, dle Aktualizace ZÚR, souËástí specifické oblasti, ve které se projevují z hlediska
vzájemného srovnání obcí olomouckého kraje problémy z hlediska udrûitelného rozvoje - západní Ëást
území ORP ProstÏjov (obce - Bousín, Buková, Drahany, Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov,
Rozstání, Krumsín, Myslejovice, Plumlov, ProstÏjoviËky, Ptení, Stínava, Vícov) - území s v˝razn˝mi rozdíly
v socio-ekonomickém v˝voji dané 'p¯enosem problém˘' z území Vojenského újezdu B¯ezina do okolí
(samotn˝ okres ProstÏjov je ovöem v rámci kraje charakterizován nadpr˘mÏrn˝mi parametry
ekonomického rozvoje - zamÏstnanost, intenzita bytové v˝stavby).
V tomto kontextu vypl˝vají z hlediska priorit ZÚR Olomouckého kraje úkoly pro zpracování do ÚP:
zabezpeËit optimální lokalizaci podnikatelsk˝ch aktivit v území, opírající se o vyuûití místních podmínek
rozvoje, smÏ¯ující k posílení soudrûnosti obyvatel území; posilovat osídlení nabídkou voln˝ch ploch pro
p¯imÏ¯en˝ rozvoj bydlení; vytvá¯et územní podmínky pro vyööí vyuûití rekreaËního potenciálu oblasti,
zejména pro krátkodobou rekreaci obyvatel Olomouce a Brna.
Dále vypl˝vají z Aktualizace ZÚR poûadavky na podpou hospodá¯ského rozvoje a sociální
soudrûnosti: vytvá¯et podmínky pro p¯imÏ¯enou lokalizaci zastaviteln˝ch ploch pro bydlení; zkvalitnÏní
dopravní, technické a obËanské infrastruktury; vytvá¯et územní p¯edpoklady pro rozvoj podnikatelsk˝ch
aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemÏdÏlství a tradiËních ¯emesel vymezením vhodn˝ch
rozvojov˝ch území a pravidel pro umísùování tÏchto aktivit v obcích i v krajinÏ v koordinaci s ochranou
p¯írody a krajiny; podpo¯it optimální vyuûívání zejména stávajících areál˘ a zastavÏn˝ch ploch, tj.
up¯ednostÚovat intenzifikaci a funkËní optimalizaci vyuûití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby
v krajinÏ.
Vyhodnocení: Tyto poûadavky jsou v ÚP Protivanov splnÏny p¯edevöím návrhem podmínek pro
vyuûití ploch, návrhem zastaviteln˝ch ploch a vymezením poûadavk˘ na zajiötÏní rekreaËních funkcí
krajiny.
Z hlediska vymezení ploch a koridor˘ dopravní infrastruktury nadmístního v˝znamu sledují ZÚR
v území:
Na území kraje a dotËen˝ch obcí akceptovat tahy základní komunikaËní sítÏ:
II/150 (Valaöské Mezi¯íËí – Byst¯ice p. H.) – P¯erov – ProstÏjov – Protivanov – (Boskovice)
Na území obcí hájit koridory pro návrhy p¯eloûek na komunikaËních tazích nadregionálního
v˝znamu:
II/150 – P¯erov, éelatovice – K¯tomil, Dub nad M., Brodek u P., ProstÏjov, Ohrozim, Vícov, Malé
Hradisko, Protivanov
V ÚP obcí akceptovat vedení cyklistick˝ch tras základní sítÏ, které jsou ZÚR OK definovány pouze
textovÏ koridory:
cyklistická trasy I. t¯ídy Ë. 5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru Lipník nad BeËvou - P¯erov Olomouc - ProstÏjov – Protivanov
Tyto poûadavky jsou v ÚP Protivanov splnÏny. Je vymezena a zp¯esnÏna plocha koridoru p¯eloûky
silnice II/150 a navrûena její trasa v blízkosti zastavÏného území sídla; dále je vymezena trasa cyklistické
trasy I. t¯ídy Ë. 5.
-

Z hlediska vymezení ploch a koridor˘ technické infrastruktury nadmístního v˝znamu sledují ZÚR
v území:
Respektovat koncepci zásobování pitnou vodou.... : zásobovací vodovodní ¯ad (stav)
Respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území plynem.... :
VTL plynovod (stav) - Respektovat koridory a plochy pro novÏ navrûená za¯ízení a liniové stavby
nadmístního v˝znamu elektrizaËní soustavy s jejich ochrann˝mi pásmy:
E.08 - Vedení 110 kV Konice – Rozstání vËetnÏ transformaËní stanice 110/22 kV Rozstání
(koridorem se rozumí území 200 m od osy liniov˝ch vedení)
Vyhodnocení: Tyto poûadavky jsou v ÚP Protivanov splnÏny. Vöechny stávající prvky
infrastruktury nadmístního v˝znamu jsou v územním plánu respektovány. Územním plánem je vymezena
a zp¯esnÏna osa koridoru a plocha koridoru pro v˝stavbu p¯eloûky silnice II/150 - obchvatu obce.
Územním plánem je vymezena a zp¯esnÏna osa koridoru a plocha koridoru pro v˝stavbu vedení 110 kV
Konice - Rozstání. Dále se navrhuje dílËí zmÏna vymezení koridoru (odklon Ëásti p¯edpokládané trasy
vedení v˝chodním smÏrem) oproti vymezení v ZÚR Olomouckého kraje z d˘vodu ochrany krajinného
rázu a sídla Protivanov viz ad b.3) Ochrana hodnot území, Údaje ke vztahu návrhu ÚP k ochranÏ
krajinného rázu.
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Z hlediska vymezení ploch regionálního a nadregionálního územního systému ekologické
stability (ÚSES) sledují ZÚR v území:
nadregionální biokoridor (NRBK K92 , mezofilní buËinná osa), vËetnÏ ochranné zóny
regionální biocentrum (RBC 264, mezofilní buËinné) Skály a louka
regionální biocentrum (RBC 1887, mezofilní buËinné, mok¯adní a luËní) Skelná huù
regionální biocentrum (RBC OK241, hydrofilní) PreË
regionální biokoridor (RBK 1444, vodní nivní mok¯adní)
regionální biokoridor (RBK OK551, vodní nivní mok¯adní)
Vyhodnocení: Uvedené prvky ÚSES jsou v ÚP zapracovány - zp¯esnÏny a vymezeny, je
provedena koordinace s ÚSES sousedních správních území.
Vymezení Ve¯ejnÏ ProspÏön˝ch Staveb, Ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení, staveb a opat¯ení
k zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu a vymezen˝ch asanaËních území nadmístního v˝znamu, pro které
lze práva k pozemk˘m a stavbám vyvlastnit
D039 - II/150 Protivanov - Malé Hradisko, obchvat
E.08 - Vedení 110 kV Konice - Rozstání vËetnÏ transformaËní stanice 110/22 kV Rozstání
Vyhodnocení: Tyto navrûené stavby jsou v ÚP Protivanov vymezeny jako stavby, pro které lze dle
§ 170 STZ práva k pozemk˘m a stavbám vyvlastnit.

3)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s poûadavky na ochranu architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v území a poûadavky na
ochranu nezastavÏného území

Územní plánování ve ve¯ejném zájmu chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty
území vËetnÏ urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. P¯itom chrání krajinu jako
podstatnou sloûku prost¯edí ûivota obyvatel a základ jejich totoûnosti. S ohledem na to urËuje podmínky
pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajiöùuje ochranu nezastavÏného uzemí a nezastaviteln˝ch
pozemk˘. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyuûití
zastavÏného území.
Územní plán se zpracovává pro pot¯eby ¯eöení aktuálních problém˘ obce tak, aby byl umoûnÏn
územní rozvoj v souladu s deklarovan˝m zájmem o v˝stavbu rodinn˝ch dom˘, v˝robních a rekreaËních
za¯ízení, a zájmem o zdokonalování ¯eöení technické obsluhy území. Územní plán zËásti navazuje na
koncepci p¯edchozího územního plánu, vËetnÏ zapracování rozvojov˝ch ploch dle jeho zmÏn (dosud
v území nerealizovan˝ch).
V˝sledkem po¯ízení územního plánu je závazn˝ dokument vytvá¯ející p¯edpoklady pro vyváûen˝
rozvoj vöech funkËních sloûek v ¯eöeném území a regulaci jejich optimálních územních vztah˘. Návrh je
zamÏ¯en na ¯eöení územnÏ-technick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch podmínek vyuûití území,
stanoví p¯ípustné, nep¯ípustné, p¯ípadnÏ podmíneËné funkËní vyuûití a uspo¯ádání území a ploch a jejich
základní prostorovou regulaci.

4)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích p¯edpis˘

Územní plán Protivanov je zpracován v souladu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích vyhláöek Ë. 500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací
dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti a Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích
na vyuûívání území.
Územní plán Protivanov je sv˝m úËelem, obsahem, procesním pr˘bÏhem po¯ízení a zp˘sobem
zpracování v souladu s poûadavky Stavebního zákona Ë.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
rádu ve znÏní pozdÏjöích p¯edpisu (stavební zákon) a jeho provádÏcích vyhláöek Ë.500/2006 Sb. a Ë.
501/2006 Sb.

5)

V˝sledek p¯ezkoumání návrhu územního plánu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a
se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘, pop¯ípadÏ s v˝sledkem
¯eöení rozpor˘

Stavební ú¯ad Magistrátu mÏsta ProstÏjova, po¯izovatel ÚP, zajistil spoleËné projednání této
územnÏ plánovací dokumentace. Po¯izovatel oznámil místo a dobu spoleËného jednání o návrhu ÚP
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona dotËen˝m orgán˘m, krajskému ú¯adu, mÏstysi Protivanov a
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sousedním obcím dne 13. 2. 2013 dopisem Ë. j. PVMU 18643/2013 61. Obsahem oznámení byla i v˝zva
dotËen˝m orgán˘m k uplatnÏní stanovisek a sousedním obcím k uplatnÏní p¯ipomínek ve lh˘tÏ do 30-ti
dní ode dne jednání. ZároveÚ dotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad, mÏstys Protivanov a sousední obce
po¯izovatel vyrozumÏl o vystavení návrhu ÚP. SpoleËné jednání se konalo dne 7. 3. 2013 na Magistrátu
mÏsta ProstÏjova. V˝klad územnÏ plánovací dokumentace byl proveden ve spolupráci s oprávnÏnou
osobou - autorizovan˝m architektem na úseku územního plánování Ing. arch. Tomáöem Pejpkem.
-

V rámci spoleËného jednání byly jednotlivÏ obeslány tyto dotËené orgány:
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, IDDS: qiabfmf
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství, IDDS: qiabfmf
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviötÏ ProstÏjov, IDDS: 7zyai4b
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor Olomouckého kraje, územní odbor ProstÏjov, IDDS: ufiaa6d
Krajská veterinární správa, inspektorát v ProstÏjovÏ, IDDS: 4jhaimr
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad v OstravÏ, IDDS: da5adv2
Ministerstvo zemÏdÏlství, »R, Pozemkov˝ ú¯ad ProstÏjov, IDDS: yphaax8
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, OVSS VIII v Olomouci, IDDS: 9gsaax4
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk
»R - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomouck˝ kraj, IDDS: hq2aev4
Magistrát mÏsta ProstÏjova, odbor ûivotního prost¯edí
Magistrát mÏsta ProstÏjova, odbor dopravy
Magistrát mÏsta ProstÏjova, stavební ú¯ad, oddÏlení památkové péËe

-

O spoleËném jednání byly informovány sousední obce:
Obec Buková, IDDS: ax7aw3t
Obec Malé Hradisko, IDDS: juvawam
Vojensk˝ újezd B¯ezina, IDDS: 7q2b3ka
Obec Bousín, IDDS: kiva8q3
Obec Niva, IDDS: 5ffawac
Obec VysoËany, IDDS: dkaa2zc
Obec Such˝, IDDS: gvhbj6i
Obec éÔárná, IDDS: hu2bacy

V procesnÏ stanovené lh˘tÏ uplatnily svá stanoviska bez p¯ipomínek a poûadavk˘ tyto dotËené
orgány:
1)
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc,
2)
Ministerstvo ûivotního prost¯edí »R, Odbor v˝konu státní správy VIII, Krapkova 3, 772 00
Olomouc
3)
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviötÏ ProstÏjov, äafa¯íkova 49,
797 20 ProstÏjov
4)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy, pro Olomouck˝ kraj, t¯ída Míru 563/101,
779 00 Olomouc
5)
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor Olomouckého kraje, územní odbor ProstÏjov, Wolkerova 6,
796 01 ProstÏjov,
6)
Magistrát mÏsta ProstÏjova, stavební ú¯ad, oddÏlení památkové péËe, námÏstí T.G.Masaryka
130/14, 796 01 ProstÏjov
7)
Státní pozemkov˝ ú¯ad, Krajsk˝ pozemkov˝ ú¯ad pro Olomouck˝ kraj, ul. A. Krále 4, 796 01
ProstÏjov
V procesnÏ stanovené lh˘tÏ uplatnily svá stanoviska s podmínkami a poûadavky tyto dotËené
orgány:
1)
Ministerstvo obrany »R, zastoupené Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno, Svatoplukova
84, 615 00 Brno.
DotËen˝ orgán uplatnil ve svém souhlasném stanovisku podmínku, citace: „Do správního území
obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
Zájmové území Vojenského újezdu B¯ezina. Jedná se o zájmové území v öí¯ce 1 000 m kopírující
hranici Vojenského újezdu B¯ezina. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a
povolit stavbu jen na základÏ stanoviska »R - Ministerstva obrany, jehoû jménem jedná VUSS
Brno (dle § 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu) – viz
mapov˝ podklad ÚAP – jev 108:
v˝stavba, rekonstrukce a opravy dálniËní sítÏ, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. t¯ídy;
v˝stavba a rekonstrukce ûelezniËních tratí a jejich objekt˘;
v˝stavba a rekonstrukce letiöù vöech druh˘, vËetnÏ za¯ízení;
v˝stavba a rekonstrukce vedení vn a vvn;
v˝stavba vÏtrn˝ch elektráren, bioplynov˝ch stanic, fotovoltaick˝ch elektráren a objekt˘ dalöích
zdroj˘ energií;
v˝stavba radioelektronick˝ch za¯ízení (radiové, radiolokaËní, radionavigaËní, telemetrická) vËetnÏ
anténních systém˘ a opÏrn˝ch konstrukcí (nap¯. základnové stanice apod.);
v˝stavba objekt˘ a za¯ízení vysok˝ch 30 m a více nad terénem;
v˝stavba staveb tvo¯ící dominanty v terénu;
v˝sadba vzrostlé zelenÏ (vÏtrolam˘ apod.);
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-

v˝stavba vodních dÏl (p¯ehrady, rybníky, poldry apod.);
v˝stavba souvisl˝ch kovov˝ch p¯ekáûek, pr˘myslov˝ch hal, objekt˘ pro v˝robu a sluûby;
v˝stavby staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického ruöení;
v˝stavba »OV;
v˝stavba hlavních ¯ad˘ technické infrastruktury regionálního a nadregionálního v˝znamu;
stavby, p¯i nichû by doölo k dotËení vlastnick˝ch práv »R – MO;
budování nov˝ch nebo rozöi¯ování stávajících skládek odpad˘.

V˝öe uvedené zájmové území Ministerstva obrany je v textové Ëásti návrhu územního plánu
uvedeno. Upravte prosím textovou Ëást dle p¯edloûeného znÏní. Uvedené zájmové území MO je v grafické
Ëásti (v koordinaËním v˝krese) návrhu územního plánu zapracováno.
-

Do správního území obce zasahuje:
Zájmové území elektronického komunikaËního za¯ízení Ministerstva obrany na stanoviöti Skalky
(dle ust. § 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘), které je nutno respektovat podle zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování
obrany »R, zákona Ë. 127/2005 Sb.,
o elektronick˝ch komunikacích, zákona Ë. 222/1997 Sb., o civilním letectví a o zmÏnÏ a doplnÏní
zákona Ë. 455/1991 Sb., o ûivnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit do 5 km od stanoviötÏ stavby v˝konn˝ch vysílaË˘, p¯evadÏË˘,
základnov˝ch stanic mobilních operátor˘ a podobn˝ch technologií v pásmu 1090 MHz., jen na
základÏ stanoviska »R - Ministerstva obrany, jehoû jménem jedná VUSS Brno (dle § 175 odst. 1
zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu) – viz mapov˝ podklad ÚAP –
jev 81.
V˝stavba v˝öe urËen˝ch typ˘ skladeb m˘ûe b˝t v uvedeném zájmovém území Ministerstva
obrany omezena nebo vylouËena.

V˝öe uvedené zájmové území Ministerstva obrany je v textové Ëásti územního plánu uvedeno.
Upravte prosím textovou Ëást dle p¯edloûeného znÏní. Zájmové území MO je v grafické Ëásti
(v koordinaËním v˝krese) návrhu územního plánu zapracováno. Ve v˝krese koncepce technické
infrastruktury je zájmové území zakresleno, popis není uveden v legendÏ. DoplÚte legendu v˝kresu
koncepce technické infrastruktury.
-

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
Koridor RR smÏr˘ (zájmové území pro nadzemní stavby (dle ust. § 175 odst. 1 zákona
Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘), které je
nutno respektovat podle zákona podle zákona Ë. 222/1999 Sb.,
o zajiöùování obrany »R a zákona Ë. 127/2005 Sb., o elektronick˝ch komunikacích. V tomto
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veökerou nadzemní v˝stavbu je n na
základÏ stanoviska »R – Ministerstva obrany, jehoû jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení
§ 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘) – viz mapov˝ podklad, ÚAP – jev 82. V p¯ípadÏ kolize m˘ûe b˝t v˝stavba
omezena.

V˝öe uvedené zájmové území Ministerstva obrany je v textové Ëásti plánu uvedeno. Upravte
prosím textovou Ëást dle p¯edloûeného znÏní. Zájmové území MO je v grafické Ëásti (v koordinaËním
v˝kresu) návrhu územního plánu zapracováno. Ve v˝krese koncepce technické infrastruktury je zájmové
území zakresleno, popis není uveden v legendÏ. DoplÚte legendu v˝kresu koncepce technické
infrastruktury.
Popis v˝öe uveden˝ch údaj˘ o území je specifikován v pasportech, které byly p¯edány v rámci
úplné aktualizace územnÏ analytick˝ch podklad˘ ú¯adu územního plánování ORP.
V textové Ëásti návrhu územního plánu ponechte uveden˝ text:
„ – na celém ¯eöeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níûe uvedené druhy staveb vûdy jen
na základÏ závazného stanoviska MO »R, VUSS Brno: v˝stavba rekonstrukce a opravy dálniËní sítÏ,
rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. t¯ídy; v˝stavba a rekonstrukce ûelezniËních tratí a jejich objekt˘;
v˝stavba a rekonstrukce letiöù vöech druh˘, vËetnÏ za¯ízení; v˝stavba a rekonstrukce vedení vn a vvn;
v˝stavba vÏtrn˝ch elektráren, radioelektronick˝ch za¯ízení (radiové, radiolokaËní, radionavigaËní,
telemetrická) vËetnÏ anténních systém˘ a opÏrn˝ch konstrukcí (nap¯. základnové stanice apod.); v˝stavba
objekt˘ a za¯ízení vysok˝ch 30 m a více nad terénem; v˝stavba staveb tvo¯ící dominanty v území (nap¯.
rozhledny), v˝stavba vodních nádrûí (rybníky, p¯ehrady)“.
Popis v˝öe uveden˝ch údaj˘ o území je specifikován v pasportech, které byly p¯edány v rámci úplné
aktualizace územnÏ analytick˝ch podklad˘ ú¯adu územního plánování ORP.
Dohodnut˝ návrh ¯eöení stanoviska:
Bereme na vÏdomí, poûadavky jsou respektovány upraven˝m Návrhem ÚP.
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2)

Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, odbor ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství, oddÏlení ochrany ZPF,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
DotËen˝ orgán uplatnil ve svém souhlasném stanovisku podmínku, citace:

„Ochrana zemÏdÏlského p˘dního fondu:
U navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch Z7, Z9 a Z10 poûadujeme vzhledem k jejich rozloze stanovit etapizaci
zástavby. V ostatním bez p¯ipomínek.
Od˘vodnÏní: Krajsk˝ ú¯ad stanovil podmínku etapizace zástavby v zájmu efektivního vyuûití zemÏdÏlské
p˘dy pro nezemÏdÏlské úËely v souladu s ust. § 4 zákona Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ ZPF, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘.
Lesní hospodá¯ství:
KÚOK upozorÚuje na nesoulad grafické a textové Ëásti Návrhu ÚP Protivanov a to nap¯., ûe v grafické
Ëásti je na pozemku urËeném k plnÏní funkcí lesa (dále jen PUPFL) umístÏna zastavitelná plocha Z12
(funkËní vyuûití – ploch obËanského vybavení – sport a rekreace (OS) , plochy vodní a vodohospodá¯ské
(VV), která není v Od˘vodnÏní textové Ëásti, kapitola g) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘
navrhovaného ¯eöení na PUPFL, vyjmenovaná, vyhodnocena, zd˘vodnÏna, uveden konkrétní úËel vyuûití
v souladu s ust. § 14 lesního zákona. Jsou také povinni navrhnout a zd˘vodnit taková ¯eöení, která jsou
z hlediska zachování lesa ochrany ûivotního prost¯edí a ostatních celospoleËensk˝ch zájm˘ nejvhodnÏjöí.
KUOK upozorÚuje i na ust. § 13 lesního zákona, kde je uvedeno, ûe veökeré PUPFL musí b˝t úËelnÏ
obhospoda-¯ovány, jejich vyuûití k jin˝m úËel˘m je zakázáno.
KÚOK poûaduje dát do souladu v˝öe uvedené.
Ochrana ovzduöí:
P¯i zpracování územnÏ plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatÚovat poûadavky a
opat¯ení ke zlepöení kvality ovzduöí, uvedené v Integrovaném programu sniûování emisí Olomouckého
kraje. V p¯ípadÏ Programu ke zlepöení kvality ovzduöí na úrovni zóny Olomouckého kraje upozorÚujeme,
ûe byla zpracována jiû jeho t¯etí aktualizace.
UpozorÚujeme zpracovatele ÚP, ûe dnem 1. zá¯í 2012 nabyl úËinnosti s v˝jimkou nÏkter˝ch ustanovení,
nov˝ zákon Ë. 201/2012 Sb., o ochranÏ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch dalöích zákon˘, ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘ a p¯edpisy vydané k jeho provádÏní. NÏkterá terminologie pouûívá p¯edevöím v p¯edloûeném
souboru nazvaném :“protivanov oduvod navrh.pdf“, jiû tudíû není aktuální (viz. str. 10).
Dále upozorÚujeme zpracovatele, na skuteËnost, ûe nová data o oblastech se zhoröenou kvalitou ovzduöí
jsou vedeny ve VÏstníku MéP Ë. 2/2012 (údaje zde publikované jsou Ëerpány na základÏ hodnot za rok
2010).
Návrh ¯eöení stanoviska:
P¯ipomínky byly opraveny v upraveném Návrhu ÚP.
3)

Magistrát mÏsta ProstÏjova, odbor ûivotního prost¯edí, nám. T.G.Masaryka 130/14,
796 01 ProstÏjov

DotËen˝ orgán uplatnil ve svém souhlasném stanovisku pp¯ipomínky, citace:
“p¯i ¯eöení územního plánu je t¯eba zachovat a zapracovat stávající funkËní prvky ÚSES (lokální,
regionální i nadregionální) vËetnÏ interaktivních prvk˘ (liniov˝ch i ploön˝ch) a zohlednit jejich
návaznost na prvky ÚSES okolních katastr˘ obcí
poûadujeme, aby problematiku ÚSES zpracoval architekt s autorizací pro ¯eöené ÚSES,
lokality s vysokou ekologickou hodnotou a krajinotvornou funkcí je nutno zachovat a nep¯evádÏt
je na plochy s niûöí ekologickou stabilitou,
v rámci koncepce uspo¯ádání krajiny v ¯eöeném území posoudit stav d¯evin podél stávajících
polních cest a vodních tok˘,
územní plán musí b˝t ¯eöen tak, aby byly zachovány a zhodnoceny p¯írodní a krajinné hodnoty
v území.
poûadujeme posoudit návrh vedení VVN z hlediska krajinného rázu,
éádáme uvést do textové Ëásti ÚP informaci, ûe p¯i novém projednání ZÚR Olomouckého kraje
bude uplatnÏn poûadavek na zmÏnu vedení VVN – posun ze souËasného umístÏní na horizontu smÏrem
od obce mimo horizont.“
Návrh ¯eöení stanoviska:
P¯ipomínky byly doplnÏny a opraveny v Návrhu ÚP.
Upraven˝ návrh ÚP, urËen˝ k ve¯ejnému projednávání, je v souladu s poûadavky zvláötních
právních p¯edpis˘ a se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ zodpovídajících za tyto zvláötní právní p¯edpisy.
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6)

Vyhodnocení úËelného vyuûití zastavÏného území a vyhodnocení pot¯eby vymezení
zastaviteln˝ch ploch

Nejstaröí zástavbu v sídle p¯edstavují prostorovÏ uzav¯ené areály statk˘ podél protáhlé návsi.
Jednotlivé usedlosti jsou tvo¯eny obvykle Ëtvercov˝m uspo¯ádáním obytné a hospodá¯ské Ëásti kolem
dvora, v hloubi pozemku b˝vá umístÏna stodola p¯ístupná také ze záhumenní cesty.
Velikost zastavÏn˝ch Ëástí (vËetnÏ dvor˘ a dalöích manipulaËních prostor˘) statk˘ se pohybuje mezi 1200
- 2000 m2. SouËástí p˘vodní zástavby je dále domká¯ská zástavba v severní Ëásti návsi. Pozemky jsou
vyuûívány pro bydlení a v malé mí¯e i pro doprovodné hospodá¯ské sluûby vËetnÏ zajiöùování základního
stavebního fondu pro podnikání. V malé mí¯e je zastoupeno i rekreaËní vyuûívání objekt˘.
V první polovinÏ 20. století zaloûená obytná zástavba (p¯edevöím podél radiálních komunikací a
na severov˝chodním okraji sídla) dosahuje niûöího ploöného standardu. Domy mají charakter rodinn˝ch
domk˘ (Ëasto ¯adov˝ch), obytná stavení mají orientaci p¯eváûnÏ podél komunikace, hospodá¯ská stavení
mají menöí rozsah a charakter k˘len a sklad˘. Plocha zastavÏné Ëásti budov v tomto území dosahuje
pouze 600 – 800 m2. Jde tedy o velmi koncentrovanou zástavbu.
Novodobá zástavba soust¯edÏná na západním okraji sídla. P¯eváûnÏ jde o zástavbu ¯adov˝ch a
izolovan˝ch rodinn˝ch dom˘ podél stávajících a nov˝ch úsek˘ komunikací uvnit¯ uzav¯eného tvaru sídla, v
menöí mí¯e jde o dostavby proluk. Ploön˝ standard je odpovídající charakteru zástavby (cca 800 m2 na
stavební parcelu).
Demografick˝ v˝voj:
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem v období konce
II. svÏtové války. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pomÏrnÏ vysok˝mi stavy
obyvatelstva, které vöak v pr˘bÏhu celého období stoupají.
Druhá etapa vymezená obdobím 1945 - 1991 se vyznaËuje postupn˝m poklesem poËtu
obyvatel, kter˝ vöak není tak v˝razn˝, jako v mnoha jin˝ch sídlech. Mírn˝ úbytek obyvatelstva pokraËuje i
p¯es probíhající v˝stavbu nov˝ch rodinn˝ch dom˘ i v posledních dvou desetiletích.
rok

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2012
1227 1306 1381 1361 1402 1340 1406 1293 1323 1210 1123 1142 1052

V ¯eöeném území existuje vzhledem k dobrému dopravnímu napojení a kvalitnímu prost¯edí
poptávka po stavebních pozemcích a probíhá v˝stavba nov˝ch rodinn˝ch dom˘ na d¯íve schválen˝ch
zastaviteln˝ch plochách.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky
dostateËného poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou demografického v˝voje.
P¯i posouzení moûnosti rozöí¯ení zastaviteln˝ch ploch tak, aby byl naplnÏn § 55 stavebního
zákona, se vycházelo z pohledu, kter˝ umoûÚuje zohlednit odhad pot¯eby zastaviteln˝ch ploch pro bydlení
vypl˝vající z nechtÏného souûití (pro vytvo¯ení podmínek pro mladé rodiny mající zájem si postavit
samostatné bydlení v obci) a zohledÚuje moûn˝ p¯ír˘stek obyvatel vlivem p¯istÏhování. Územní plán
provÏ¯il jednotlivé zámÏry právÏ s ohledem na poûadavky obce na zmÏny v území a s ohledem specifické
místní podmínky.
Stávající plochy pro bydlení:
plochy obytné a smíöené obytné 38,79 ha/1052 obyvatel
(cca 369 m2 na obyvatele)
Vymezené zastavitelné plochy a plochy p¯estavby:
plochy obytné a smíöené obytné 8,53 ha
(odhadovan˝ poËet obyvatel pro lokality Z1-Z5, Z8, Z9, P2, P3 Ëiní 213 obyvatel - tedy
cca 387 m2 na obyvatele)
Navrûen˝ v˝voj p¯edstavuje co do plochy vymezen˝ch lokalit nár˘st ploch urËen˝ch pro bydlení o
cca 8,25 ha (s moûn˝m odhadovan˝m umístÏním cca 63 rodinn˝ch dom˘ a dvou bytov˝ch dom˘ s
celkem 8 byty), coû Ëiní 21 % stávajících ploch pro bydlení.
Z uveden˝ch ploch byla zhruba polovina vymezena jiû v p¯edeölé platné územnÏ plánovací
dokumentaci. V souËasnosti jsou plochy Z1, Z4, P2 jiû zastavovány infrastrukturou i rodinn˝mi domy a
p¯edpokládá se vyËerpání kapacity tÏchto ploch bÏhem cca 2 let. Plochy Z2, Z3, Z8, Z9 jsou vymezeny v
ÚP Protivanov novÏ. Nabídka ploch pro v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ zohledÚuje i moûnou budoucí
nedostupnost Ëásti vymezen˝ch ploch z hlediska majetkov˝ch vztah˘.
Pro rozvoj v˝stavby rodinn˝ch dom˘ je v ÚP zakotvena etapizace vyuûití zastaviteln˝ch ploch Z7,
Z9, Z10 na základÏ poûadavku obsaûeném ve stanovisku orgánu ochrany ZPF - KÚ Olomouckého kraje,
Odboru ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství viz odstavec ad m) stanovení po¯adí zmÏn v území.
Vyuûití smíöené obytné plochy Z13 se uvaûuje pro drobnou podnikatelskou Ëinnost.
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P¯ehled navrûen˝ch lokalit:
plocha

uvaûováno
RD

uvaûováno
byt˘

obyvatel
(odhad)

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z8
Z9
Z13
P2
P3
celkem

19
21
4
4
2
2
9
1
1
63

8
8

81
63
12
12
6
6
27
3
3
213

schváleno
v p¯edeölé
platné ÚPD
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano

Vymezení ploch pro v˝robu a skladování
ÚP Protivanov p¯eváûnÏ zapracovává navrûené plochy pro v˝robu a skladování z p¯edchozí platné
ÚPD. Jedná se o plochy Z7, Z10, Z11 a P5-VS.2). Z toho plocha Z7 byla schválena pro rozvoj areálu
zemÏdÏlské farny a plocha Z11 pro rozvoj areálu firmy VPO Protivanov. Plocha Z10 byla v p¯edeölé
dokumentaci vymezena na základÏ poûadavku obce na rozsáhlejöí plochu umoûÚující umístit
v ProtivanovÏ nové komerËní subjekty a posílit tak zamÏstnanost a hospodá¯sk˝ rozvoj obce.
V pásu mezi navrûenou trasou p¯eloûky silnice II/150 a intravilánem obce je vymezena novÏ
plocha s vyuûitím smíöená v˝robní navrûená pro umístÏní staveb a za¯ízení ve vazbÏ i na intravilán, a
zároveÚ na obchvat obce (Z9). Na této ploöe eviduje obec zájem o v˝stavbu vlastníkem pozemku.
Pro plochy Z7, Z9 a Z10 je v ÚP zakotvena etapizace na základÏ poûadavku obsaûeném ve
stanovisku orgánu ochrany ZPF (viz v˝öe). »ást ploch leûících mezi obchvatem obce a intravilánem je
z d˘vodu ochrany ZPF vymezena jako územní rezerva (R4).

7)

Zpráva o vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území obsahující základní informace o
v˝sledcích tohoto vyhodnocení vËetnÏ v˝sledk˘ vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Vliv na stav a v˝voj hodnot ¯eöeného území
Vliv na hospodá¯sk˝ rozvoj území
Vliv na soudrûnost spoleËenství obyvatel
vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území

Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní. Poûadavky na vyhodnocení vliv˘ na
udrûiteln˝ rozvoj území nejsou p¯edbÏûnÏ stanoveny (poûadavek po ve¯ejném projednání návrhu zadání
nebyl uplatnÏn).
Vliv na stav a v˝voj hodnot ¯eöeného území
Koncepce územního plánu jsou zamÏ¯eny na zmírnÏní a ostranÏní znám˝ch hrozeb pro trvale
udrûiteln˝ rozvoj území aù uû se jedná o faktory které omezují rozvoj obce (vymezené zastavitelné plochy
jiû nedostaËují pot¯ebám, pot¯eba vymístit z obce tranzitní dopravu), a zároveÚ na zmírnÏní negativních
d˘sledk˘ plynoucích i z navrûen˝ch koncepcí (sniûování míry vyuûití smíöené obytné zástavby v obci
v d˘sledku v˝stavby bydlení na nov˝ch plochách, negativní vliv na hospodá¯ství vyvolan˝ odklonÏním
tranzitní dopravy mimo obec).
Koncepce obsaûené v ÚP Protivanov jsou zamÏ¯eny na ochrany hlavních hodnot území
(uveden˝ch ve zpracovaném Rozboru udrûitelného rozvoje území): ochranu p¯írodních hodnot v území
(PP p¯írodní památka Louky pod Skalami a U ûlíbku, p¯írodní rezervace Skály a Skelná huù, EVL StráÚ nad
Huùsk˝m potokem, EVL Protivanov, VKP U Protivanovského rybníka), p¯ítomnost kulturních hodnot
v území, dopravní napojení (silnice II. t¯ídy), ve¯ejné sítÏ vodovodu a kanalizace, »OV, ploöná plynofikace
obce, existence základní a mate¯ské ökoly, sportovního areálu a dalöích za¯ízení obËanského vybavení.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním
funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch
p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s p¯ípustn˝mi
zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi). Je navrûeno ËlenÏní nep¯imÏ¯enÏ velk˝ch blok˘ zemÏdÏlské p˘dy na menöí
liniovou zelení.
Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability zahrnující nadregionální,
regionální i lokální prvky - biokoridory a biocentra. Prvky ÚSES v území jsou existující, ËásteËnÏ existující,
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i navrûené k zaloûení (zejména RBC PreË). Prvky ÚSES Ëi jejich Ëásti navrûené k zaloûení jsou vymezeny
jako ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení.
ÚP Protivanov je v oblasti koncepcí rozvoje dopravní a technické infrastruktury zamÏ¯en na
ochranu stávajících tras a sítí. V˝znamnou dopravní stavbou pro zlepöení prost¯edí v obci je návrh
obchvatu obce. Koncepce obsluhy vlastního sídla se vlivem navrûeného rozvoje nebude mÏnit, s v˝jimkou
nového dopravního napojení stávajících i navrûen˝ch ploch bydlení v západní Ëásti obce. Návrhem jsou
vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro rozvoj technické a dopravní obsluhy vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch.
Vliv na hospodá¯sk˝ rozvoj území
Návrhem funkËního ËlenÏní území, které vymezuje ve stávajících Ëástech zastavÏného území
rozsáhlé plochy smíöen˝ch obytn˝ch území a vymezuje stávající a nové plochy pro v˝robu, jsou vytvo¯eny
dobré p¯edpoklady pro umísùování staveb a za¯ízení obËanského vybavení, neruöící v˝roby i v˝roby a
skladování.
Vliv na soudrûnost spoleËenství obyvatel
Koncepce rozvoje sídla je zamÏ¯ená na stabilizaci a rozvoj obytné funkce sídla.

8)

Stanovisko krajského ú¯adu podle § 50 odst. 5 (vËetnÏ sdÏlení jak bylo stanovisko podle §
50 odst. 5 zohlednÏno, s uvedením závaûn˝ch d˘vod˘, pokud nÏkteré poûadavky nebo
podmínky zohlednÏny nebyly)

Stanovisko Krajského ú¯adu nebylo vydáno - nebylo zpracováno vyhodnocení územního plánu na
udrûiteln˝ rozvoj území.

9)

Rozhodnutí o námitkách a jejich od˘vodnÏní

V pr˘bÏhu ve¯ejného projednávání a opakovaného projednávání ÚP Protivanov nebyly uplatnÏny
ûádné námitky.
Vyhodnocení p¯ipomínek
V pr˘bÏhu spoleËného, ve¯ejného a opakovaného ve¯ejného projednávání ÚP Protivanov byly
uplatnÏny následnÏ uvedené p¯ipomínky:
1)

Povodí Moravy, s. p. D¯eva¯ská 11, 601 75 Brno
„Pod zn. PM041919/2011-203/Je ze dne 30. 8. 2011 jsme poskytli stanovisko z hlediska správce
povodí a správce v˝znamného vodního toku (VVT) Punkva k návrhu zadání ÚP Protivanov.
Obsah uvedeného stanoviska z˘stává v platnosti i pro „Návrh“ ÚP.
Citace uvedeného stanoviska:
Vydáváme z hlediska správce povodí a správce v˝znamného vodního toku (VVT) Punkva
následující stanovisko:
Západním okrajem k. ú. Protivanov protéká VVT Punkva – p¯ím˝m správcem je Povodí Moravy,
s.p., závod Dyje, provoz Blansko. Pro VVT Punkva není zpracováno zájmové území.
Ostatní vodní toky v ¯eöeném k. ú. nejsou ve správÏ povodí Moravy, s.p.
U vöech vodních tok˘ v zájmovém území budou respektová-na ochranná pásma v souladu
s vodním zákonem – zák. Ë. 254/2001 Sb., ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, § 49 – OprávnÏní p¯i správÏ
vodních tok˘.
Kanalizace u novÏ navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch bude ¯eöena jako oddílná.
Splaökové odpadní vody ze stávající i novÏ navrûené zástavby budou ËiötÏny na »OV Protivanov,
pouze ve zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech lze akceptovat nepropustné bez-odtokové jímky na vyváûení.
V souvislosti s návrhem nov˝ch zastaviteln˝ch ploch bude provÏ¯ena kapacita »OV Protivanov.
Trasy splaökové kanalizace v souvislosti s novÏ navrûen˝mi zastaviteln˝mi plochami budou
za¯azeny do seznamu ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb.
NezneËiötÏné vody deöùové poûadujeme likvidovat v souladu s platnou legislativou:
Vyhláöka Ë. 501/2006 Sb., Ëást t¯etí, hlava I, § 20, odst. (5), písm. c), § 21, odst. (3)
Vodní zákon, v platném znÏní z kvÏtna 2010 – zák. Ë. 254/2001 Sb., Hlava II, Díl 1,
§ 5, odst. (3) s odkazem na zákon Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu,
(stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘.
Preferujeme vsak, akumulaci za úËelem dalöího vyuûití, resp. retenci s ¯ízen˝m vypouötÏním.
Odpady z ¯eöeného území budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.
Konec stanoviska.
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Stávající »OV a stoková síù budou zachovány. Kanalizace u novÏ navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch
bude ¯eöena jako oddílná. Splaökové odpadní vody ze stávající i z novÏ navrûené zástavby budou ËiötÏny
na »V Protivanov, pouze ve zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech lze akceptovat nepropustné bezodtokové
jímky na vyváûení. V souvislosti s návrhem nov˝ch zastaviteln˝ch ploch a dále v souvislosti s napojením
sítÏ splaökové kanalizace Malé Hradisko na »OV Protivanov (ve¯ejnÏ prospÏöné stavby – plocha VT4)
bude provÏ¯ena kapacita »OV Protivanov.
Deöùovou kanalizaci budou odvádÏny pouze deöùové vody a to zejména z komunikace a
p¯ilehl˝ch zpevnÏn˝ch ploch. Deöùové vody z jednotliv˝ch stavebních parcel (plochy st¯ech, zpevnÏné
plochy) budou pokud moûno zachycovány a vsakovány na tÏchto parcelách.
ZávÏr: Uvedená p¯ipomínka je respektována Návrhem ÚP.
2)

ÿeditelství silnic a dálnic »R, äumavská 33, 612 54 Brno
„ Územím obce jsou vedeny následující silnice:
II/150
Vodice – HavlíËk˘v Brod – Sebranice – ProstÏjov – Valaöské Mezi¯íËí
III/37357 Protivanov – Buková – Pavlov
III/37727 Niva – ProstÏjov
III/37742 Protivanov – Bousín - Drahany

Z rozvojov˝ch zámÏr˘ silniËní infrastruktury zasahuje do správního území obce koridor pro
p¯eloûku silnice II/150 Protivanov – Malé Hradisko, obchvat, kter˝ je vymezen v nad¯azené ÚPD – ZÚR
Olomouckého kraje jako dopravní ve¯ejnÏ prospÏöná stavba D039.
Silnice jsou v ¯eöené území stabilizovány a jejich p¯ípadné úpravy se budou t˝kat pouze zlepöení
technického stavu stávajících tras a odstranÏní bodov˝ch dopravních závad.
Úpravy silnic mimo zastavÏné území je nutné provádÏt dle »SN 73 6101 „Projektování silnic a
dálnic“ a »SN 73 6102 „Projektování k¯iûovatek na pozemních komunikacích“, v aktuálním znÏní.
Úpravy silnic v zastavÏném a zastavitelném území je nutné provádÏt v odpovídající funkËní
skupinÏ a typu dle zásad »SN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.
Silnice vedoucí územím obce jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, ûe
územím obce Protivanov nejsou vedeny stávající ani v˝hledové trasy dálnic nebo silnic I. t¯ídy,
projednávaná ÚPD se nedot˝ká zájm˘ ÿSD »R.
K p¯edloûenému Návrhu územního plánu Protivanov proto nemáme p¯ipomínky.
ZávÏr: Uvedená p¯ipomínka je respektována Návrhem ÚP.
3)

GREDOS TRANS, s.r.o., Boskovická 20, 798 48 Protivanov
„Vznáöíme p¯ipomínku k projednávání upraveného Návrhu územního plánu Protivanov, která
spoËívá v zahrnutí pozemku parc. Ë. 704 do ÚP. Jedná se o pozemek, kter˝ vlastníme a v p¯íötím roce zde
hodláme vybudovat parkovací plochu pro naöe automobily. Jsme vlastníky tohoto pozemku a ûádáme
zahrnout tuto plochu do ploch urËen˝ch pro podnikatelské aktivity a ve¯ejné sluûby.“
ZávÏr: Uvedená p¯ipomínka je respektována upraven˝m Návrhem ÚP.

10)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R a vyhodnocení souladu s poûadavky
vypl˝vajícími z ÚPD vydané Olomouck˝m krajem jsou obsahem kapitoly 2.

-

10.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP ProstÏjov
(vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k rozboru udrûitelného rozvoje území)
ÚAP ORP ProstÏjov stanovují povinnost respektovat limity vyuûití území.
K ¯eöení v ÚPD je navrûeno:
R-B-08 up¯esnÏní rozvojového zámÏru - v˝stavba (rekonstrukce) sportovního za¯ízení, v˝stavba
penziónu v ProtivanovÏ
S-B-03 chybÏjící sociální za¯ízení - vybudování DPS, p¯ípadnÏ jin˝ch za¯ízení v okolí Protivanova
I-B-01 ve¯ejnÏ prospÏöná stavba ze ZÚR, E08 - vedení VVN 110 kV
I-B-03 ve¯ejnÏ prospÏöná stavba ze ZÚR, D039 p¯eloûka II/150 na území obcí Malé Hradisko
a Protivanov
I-B-17 chyba v ÚPD - koridor p¯eloûky II/150 navrûen ËásteËnÏ v rozporu s koridorem ze ZÚR a
pouze v Ëásti sídelního útvaru
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-

Z-B-03 území ekologick˝ch rizik - stará skládka Protivanov
Z-B-04 negativní dominanta - soubor vÏtrn˝ch elektráren naruöující krajinn˝ ráz
E-B-02 chyba v ÚSES - lokální ÚSES pouze p¯ebrán z generelu ÚSES, nutno komplexnÏ ¯eöit
v ÚPD
E-B-06 koordinace ÚSES - zajiötÏní koordinace prvk˘ ÚSES na hranicích SO ORP Boskovice
(chybÏjící údaje)

Vyhodnocení - známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové
Ëásti od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ p¯izp˘soben. Poûadavky
ÚAP ORP ProstÏjov k ¯eöenív ÚPD jsou v ÚP Protivanov p¯eváûnÏ splnÏny:
R-B-08 up¯esnÏní rozvojového zámÏru - v˝stavba (rekonstrukce) sportovního za¯ízení, v˝stavba
penziónu v ProtivanovÏ - poûadavek je v ÚP Protivanov splnÏn ochranou stávajících sportovních
za¯ízení a vymezením plochy p¯estavby P4 (plochy obËanského vybavení - sport a rekreace),
v˝stavbu penzión˘ umoûÚují podmínky vyuûití stávajících i navrûen˝ch ploch smíöen˝ch obytn˝ch
- historická venkovská zástavba (SH) a ploch smíöen˝ch obytn˝ch - venkovsk˝ch (SV),
S-B-03 chybÏjící sociální za¯ízení - vybudování DPS, p¯ípadnÏ jin˝ch za¯ízení v okolí Protivanova
- v souËasnosti neexistuje zámÏr v˝stavby tokového sociálního za¯ízení; podmínky vyuûití ploch
umoûÚují umístit za¯ízení obËanské vybavenosti p¯imÏ¯eného rozsahu v stávajících i navrûen˝ch
plochách smíöen˝ch obytn˝ch - historické venkovské zástavbÏ (SH) a plochách smíöen˝ch
obytn˝ch - venkovsk˝ch (SV) v rámci zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch,
I-B-01 VPS ze ZÚR - E08 vedení VVN 110kV na území obce Protivanov - územním plánem je
vymezena a zp¯esnÏna osa koridoru a plocha koridoru pro v˝stavbu vedení 110 kV Konice Rozstání, a je navrûena úprava trasy a koridoru viz níûe,
I-B-03 ve¯ejnÏ prospÏöná stavba ze ZÚR, D039 p¯eloûka II/150 na území obcí Malé Hradisko
a Protivanov a
I-B-17 chyba v ÚPD - koridor p¯eloûky II/150 navrûen ËásteËnÏ v rozporu s koridorem ze ZÚR a
pouze v Ëásti sídelního útvaru - návrh p¯eloûky komunikace II/150 je v ÚP splnÏn
vymezením osy ( p¯edpokládané trasy), vymezením koridoru komunikace a vymezením
poûadavku na zpracování územní studie,
Z-B-03 území ekologick˝ch rizik - stará skládka Protivanov - existence evidované staré
ekologické zátÏûe je v ÚP zanesena a má povahu limitu vyuûití území,
Z-B-04 negativní dominanta - soubor VE naruöující krajinn˝ ráz - existence VE je územním
plánem respektována; navrûená opat¯ení s vlivem na krajinn˝ ráz (zejména realizace liniové
zelenÏ a ËásteËná obnova obrazu lesní lánové pluûiny) nemají takovou povahu, aby mohly
eliminovat vliv VE v blízk˝ch i v dálkov˝ch pohledech,
E-B-02 chyba v ÚSES - lokální ÚSES pouze p¯ebrán z generelu ÚSES, nutno komplexnÏ ¯eöit
v ÚPD - je proveden komplexní návrh ÚSES autorizovan˝m projektantem ÚSES a zapracován
v ÚP,
E-B-06 koordinace ÚSES - zajiötÏní koordinace prvk˘ ÚSES na hranicích SO ORP Boskovice
(chybÏjící údaje) - návrh prvk˘ ÚSES je v ÚP koordinován s ¯eöením ÚSES sousedních správních
území.
Pro udrûiteln˝ rozvoj území ORP ProstÏjov jsou z hlediska územního plánování stanoveny tyto
dlouhodobé cíle a poûadavky:
zajistit vymezení, stabilizaci a ochranu prvk˘ územních systém˘ ekologické stability
zajistit vymezení nezastaviteln˝ch ploch (s p¯evaûující funkcí ve¯ejné zelenÏ) uvnit¯ zastavÏného
území a zastaviteln˝ch ploch,
zajistit obnovu zanikl˝ch nebo regulací postiûen˝ch souËástí p¯írodního prost¯edí vodních tok˘,
p¯irozen˝ch nebo umÏl˝ch vodních nádrûí, remízk˘ a ploch rozpt˝lené zelenÏ,
zajistit zp¯ístupnÏní krajiny obyvatel˘m sídel,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn kvalitních zemÏdÏlsk˝ch ploch na plochy zastavitelné,
zajistit moûnosti ochrany produktivních ploch proti vÏtrné a deöùové erozi,
navrhovat organizaci funkËního vyuûití území, umoûÚujícího vytvá¯et obhospoda¯ovatelné plochy
a moûnosti realizace rodinn˝ch farem pro klasické i ekologické zemÏdÏlství a agroturistiku,
vymezit zastavitelné plochy pro bydlení,
podpo¯it zájem o cykloturistiku, hipoturistiku, vodáctví, bezmotorové létání a rekreaËní sporty.
Vyhodnocení - vöechny uvedené po¯adavky jsou v ÚP Protivanov ¯eöeny a p¯imÏ¯enÏ místním
podmínkám splnÏny.

10.2) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z hlediska navrûen˝ch koncepcí vypl˝vají tyto poûadavky na koordinaci a zapracování do ÚPD
sousedních obcí:
1)
Vymezení koridoru p¯eloûky (obchvatu) silnice II/150 umoûÚuje návrh trasy v ¯eöeném území a
na území obce Malé Hradisko. Limity pro ¯eöení trasy spoËívají p¯edevöím v ¯eöeném území existence vÏtrn˝ch elektráren a pot¯eba optimalizace polohového a v˝ökového ¯eöení silnice
podél intravilánu Protivanova. Je navrûeno provÏ¯it trasu p¯eloûky územní studií v ¯eöeném
území. Navrhuje se, aby pot¯eba provÏ¯ení územní studií byla zváûena i na navazující Ëásti trasy
na správním území Malé Hradisko.
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2)

3)
4)

5)
6)

Vymezení koridoru vedení 110 kV Konice - Rozstání je koordinováno v˘Ëi správním územím obcí
Bousín a Buková. Je navrûena zmÏna Ëásti koridoru oproti vymezení v ZÚR Olomouckého kraje
z d˘vodu ochrany krajinného rázu a sídla Protivanov tak, ûe p¯edpokládaná trasa vedení a koridor
jsou zËásti navrûeny na správním území obce Malé Hradisko. Tato zmÏna se navrhuje pro
zapracování do ZÚR Olomouckého kraje a ÚP Malé Hradisko.
Vedení v˝tlaËného kanalizaËního ¯adu z Malého Hradiska na »OV Protivanov z Malého Hradiska
na »OV Protivanov je navrûeno na základÏ provÏ¯ení trasy podrobnÏjöí dokumentací. Nejsou dalöí
poûadavky na koordinaci..
Cyklotrasy Ë. 5 a Ë. 5029 jsou vedeny v trasách stávajících silnic II. a III. t¯ídy. U cyklotrasy Ë. 5
v úseku Protivanov - Malé Hradisko se doporuËuje vyuûít pro vedení cyklotrasy stávající
komunikaci po provedení p¯eloûky silnice Ë. 150 - toto se navrhuje zapracovat do ÚP Malé
Hradisko.
V územním plánu je provedena koordinace s aktuálním stavem ÚSES sousedících správních
území - nejsou dalöí poûadavky na koordinaci.
Poûadavek na obnovu náhonu u protivanovského ml˝na se navrhuje pro zapracování do ÚP
Buková.

Z hlediska navrûen˝ch koncepcí nevypl˝vají dalöí poûadavky na koordinaci a zapracování do ÚPD
sousedních obcí. V územním plánu je provedena koordinace s aktuálním stavem ÚSES sousedících
správních území, p¯i zpracování nové ÚPD nebo zmÏnách ÚP sousedních obcí je nutné návaznosti
lokálních biokoridor˘ dodrûet.

11)

Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ zadání

Usnesením Ë. 6/2011 z jednání Zastupitelstva mÏstyse Protivanov konaného dne 20. 10. 2011
bylo schváleno Zadání územního plánu. Poûadavky vypl˝vající ze Zadání územního plánu, doplnÏného o
uplatnÏné poûadavky dotËen˝ch orgán˘ a p¯ipomínky s návrhem na jejich ¯eöení jsou v ÚP Protivanov dle
v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
Návrh byl doplnÏn o známé poûadavky obce, vlastník˘ nemovitostí a dalöích organizací sdÏlené
projektantovi v pr˘bÏhu zpracování návrhu územního plánu, p¯edevöím:
poûadavek MÏstyse Protivanov na vymezení plochy pro parkoviötÏ u h¯bitova (plocha Z6),
poûadavek spoleËnosti Taurus, druûstvo na omezení rozsahu zastaviteln˝ch ploch, na zajiötÏní
podpory vyuûívání stávajícího intravilánu a omezení navrûen˝ch zábor˘ ZPF,
poûadavek pana Tomáöe Zapletala na úpravu vymezení plochy pro revitalizaci krajiny - z¯ízení
rybník˘ a t˘ní v lokalitÏ U protivanovského ml˝na (plocha N5).
Lze konstatovat, ûe poûadavky vypl˝vající ze zadání ÚP byly dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi
respektovány. V zadání ÚP nebyly stanoveny situace, které by vyûadovaly rozhodnutí o v˝bÏru jedné
varianty nebo alternativy ¯eöení. Rozsah poûadovan˝ch ploch byl provÏ¯en a p¯ípadnÏ upraven vzhledem
k místním podmínkám, potenciálu rozvoje sídla a urbanistické koncepci - toto se t˝ká p¯edevöím
stanovení racionálního rozsahu navrûen˝ch ploch pro bydlení na severozápadním okraji sídla a ploch
smíöen˝ch v˝robních na jiûním okraji sídla vzhledem k poûadavku na ochranu zemÏdÏlského p˘dního
fondu.
Pro vöechny navrhované plochy je navrûeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, a
návrhem jsou rovnÏû respektovány hodnoty v území a limity vyuûití území. Územní plán nezahrnuje
ne¯eöené v˝znamné st¯ety Ëi problémy v území.
Oproti zadání ÚP je upravena skladba v˝kres˘ grafické Ëásti ÚP v souladu s p¯ílohou Ëís. 7
vyhláöky Ë. 500/2006 Sb.
Z v˝öe uvedeného lze konstatovat, ûe Zadání územního plánu Protivanov bylo splnÏno.

12)

V˝Ëet záleûitostí nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v ZÚR

Záleûitosti nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1
stavebního zákona), nejsou ÚP Protivanov vymezeny.
Navrhuje se zapracovat do ZÚR navrûenou dílËí zmÏnu vymezení osy koridoru a plochy koridoru
pro v˝stavbu p¯eloûky silnice II/150 - obchvatu obce (D039; odklon Ëásti p¯edpokládané trasy vedení
v˝chodním smÏrem) oproti vymezení v ZÚR Olomouckého kraje z d˘vodu ochrany krajinného rázu a sídla
Protivanov viz ad b.3) Ochrana hodnot území, Údaje ke vztahu návrhu ÚP k ochranÏ krajinného rázu.
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13)

komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení
13.1) Základní údaje o ¯eöeném území

ÿeöené území se rozkládá na jihozápadním okraji Olomouckého kraje, ve vrcholové Ëásti
Drahanské vrchoviny. Nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností jsou Boskovice (16km),
Plumlov (17 km) a ProstÏjov (25 km).
ÿeöen˝m územím prochází ve smÏru západ - v˝chod komunikace nadregionálního v˝znamu
silnice II. t¯ídy Ë. 150 (Votice - SvÏtlá nad Sázavou - HavlíËk˘v Brod - éÔár nad Sázavou - Nové MÏsto na
MoravÏ - Byst¯ice nad Pernötejnem - Boskovice - Protivanov - ProstÏjov - P¯erov - Byst¯ice pod Host˝nem
LouËka - Valaöské Mezi¯íËí). Kvalitní dopravní spojení má v˝znamn˝ vliv na stabilizaci stávajícího
stavebního fondu (bydlení, rekreace, obËanská vybavenost) a na rozvojové tendence zejména v oblasti
bydlení. ZastavÏné území plní p¯edevöím obytnou funkci vËetnÏ za¯ízení obËanské vybavenosti, p¯ítomná
je i pr˘myslová a zemÏdÏlská v˝roba.
Velkoploöné a intenzivní zemÏdÏlské hospoda¯ení na orné p˘dÏ je charakteristické pro vyuûití
lesní lánové pluûiny obklopující sídlo, okraj katastrálního území je tvo¯en p¯eváûnÏ lesními masívy a
nivami vodních tok˘. V˝znamn˝ prvek utvá¯ející krajinn˝ ráz je skupina t¯í vÏtrn˝ch elektráren.
Úhrnné hodnoty druh˘ pozemk˘ (údaje v ha)
Katastrální území
Protivanov
zemÏdÏlská p˘da:
956
lesní p˘da:
835
vodní plochy:
9
zastavÏné plochy:
16
ostatní plochy:
66
celkem:
1883
Sousední územní obvody
obec
katastrální území
Buková
Buková
Malé Hradisko
Malé Hradisko
Bousín
Repechy
Niva
Niva
VysoËany
Molenburk
Such˝
Such˝
éÔárná
éÔárná
B¯ezina
ébánov

POÚ/ORP
ProstÏjov/ProstÏjov
ProstÏjov/ProstÏjov
ProstÏjov/ProstÏjov
ProstÏjov/ProstÏjov
Blansko/Blansko
Boskovice/Boskovice
Boskovice/Boskovice
Ivanovice na Hané/Vyökov

P¯ísluönost k vybran˝m ú¯ad˘m státní správy
PovÏ¯en˝ obecní ú¯ad
Obec s rozöí¯enou p˘sobností
Stavební ú¯ad
MatriËní ú¯ad

ProstÏjov
ProstÏjov
MÏstsk˝ ú¯ad Plumlov - Stavební ú¯ad
Ú¯ad mÏstyse Protivanov

kraj
Olomouck˝
Olomouck˝
Olomouck˝
Olomouck˝
Jihomoravsk˝
Jihomoravsk˝
Jihomoravsk˝
Jihomoravsk˝

ÚËast ve sdruûení obcí
MÏstys Protivanov je úËastníkem Mikroregionu Protivanovsko

13.2) Obyvatelstvo
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem v období konce
II. svÏtové války. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pomÏrnÏ vysok˝mi stavy
obyvatelstva, které vöak v pr˘bÏhu celého období stoupají.
Druhá etapa vymezená obdobím 1945 - 1991 se vyznaËuje postupn˝m poklesem poËtu
obyvatel, kter˝ vöak není tak v˝razn˝, jako v mnoha jin˝ch sídlech. Pokles poËtu obyvatelstva pokraËuje i
v období posledních 20. let.
rok

1869 1880 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
1227 1306 1361 1402 1340 1406 1293 1323 1210 1123 1142 1087 1028
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Údaje za rok 2011:
PoËet bydlících obyvatel
éivÏ narození
Zem¯elí
P¯irozen˝ p¯ír˘stek
P¯istÏhovalí
VystÏhovalí
Saldo migrace
P¯ír˘stek/úbytek
PoËet obyvatel ve vÏku 0-14 let
PoËet obyvatel ve vÏku 15-64 let
PoËet obyvatel ve vÏku 65 a více let
Ekonomicky aktivní
Návrhová velikost
SouËasn˝ poËet obyvatel:
poËet obyvatel v zastaviteln˝ch plochách
(odhad nár˘st cca 63RD a 8 byt. jednotek)
návrhová velikost

celkem
1028
7
14
-7
17
13
4
-3
155
730
146
522

muûi
513
5

ûeny
526
2

10
6
4
2
85
373
53
296

7
7
-5
70
357
93
226

1028
213
1241 obyvatel

13.3) Stavební a bytov˝ fond
V obci byly provedeny pr˘zkumy zachycující aktuální stav objekt˘, co se t˝Ëe jejich funkËního
vyuûití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr˘zkumy byly vyuûity zejména pro stanovení
zastavÏného území obce a dále pak jako podklad pro urËení p¯evaûujícího funkËního vyuûití území a
ploch.
ObecnÏ lze konstatovat, ûe technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti i
v˝roby je velmi dobr˝. Stavební fond v˝raznÏ p¯evaûuje mladöí 50ti let. Obytná zástavba je p¯eváûnÏ
1-2 podlaûní (NP). Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle poËet trvale obydlen˝ch dom˘ dlouhodobÏ
nar˘stá, navíc je Ëást dom˘ vyuûívána k rekreaËním úËel˘m.
rok

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
2011
151 165 168 176 185 190 211 251 255 261 271 329 348 358
Domovní a bytov˝ fond k roku 2001:
PoËet trvale obydlen˝ch dom˘
PoËet trvale obydlen˝ch byt˘ (TOB)
podíl v rodinn˝ch domech (%)
Podíl neobydlen˝ch byt˘ z celkového poËtu byt˘ (%)
PoËet byt˘ slouûících k rekreaci v neobydlen˝ch domech

294
330
95,8
15,2
30

Rodinné domy podle doby v˝stavby:
podíl postaven˝ch do roku 1945 (%)
podíl postaven˝ch mezi roky 1946 - 1990 (%)
podíl postaven˝ch mezi roky 1991 - 2001 (%)

16
77
7

Domovní a bytov˝ fond k roku 2011
Domy úhrnem
Domy obydlené
Byty obydlené

358
290
332

13.4) Ekonomická základna
RozdÏlení ekonomicky Ëinného obyvatelstva
ekonomicky aktivní
z toho:
zamÏstnaní
nezamÏstnaní

522 osob (50,8%)
481 osob
41 osob

V˝roba
V˝robní za¯ízení jsou v území p¯eváûnÏ soust¯edÏny do dvou ploch - areálu firmy VPO Protivanov,
a.s. na jihozápadním okraji a areálu farmy TAURUS, druûstvo na jihov˝chodním okraji sídla (územním
plánem za¯azeno do smíöen˝ch v˝robních ploch a ploch v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba).
VPO Protivanov, a.s., v˝roba plastov˝ch oken a dve¯í, poËet zamÏstnanc˘: 82
14

TAURUS, druûstvo, zemÏdÏlská v˝roba (chov ~820 krav, ~800 telat), poËet zamÏstnanc˘: 45
Pro rozöí¯ení obou areál˘ byly jiû v minulosti navrûeny v platné územnÏ plánovací dokumentaci rozvojové
plochy (plochy Z7 a Z11).

-

Obchod, sluûby nev˝robního charakteru a drobná v˝roba
(územním plánem za¯azeno do ploch smíöen˝ch obytn˝ch)
MONTÁéE INéEN›RSK›CH SÍTÍ spol. s r.o.-poboËka, poËet zamÏstnanc˘: 82
KH Klima - v˝roba a montáû klimatizaËních za¯ízení, poËet zamÏstnanc˘: 20
HAJP s.r.o., v˝roba - koûená galanterie, poËet zamÏstnanc˘: 9
KINETIC - v˝roba galanterie - plátÏné a koûené v˝robky, poËet zamÏstnanc˘: 9
DÿEVO-MÁLEK s. r. o., Lesnictví, tÏûba d¯eva, obchod se d¯evem
Kolá¯ová Eva, prodej - keramika
Koudelka Vladimír, tÏûba - d¯evo - lesnictví
Dana Nejedlá, kovoobrábÏcí práce
Josef Marek, zámeËnické a kovoobrábÏcí práce
Jaroslav Marek, elektroinstalaËní sluûby
Frantiöek Soldán, provádÏní fasádních izolací
Plynoservis - Josef Marek
Stolá¯ství - Jaroslav KrejËí

13.5) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Protivanov)
ad a) vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území v k.ú. ProtivanovŘ bylo p¯ed zpracováním ÚP stanoveno územním plánem
sídelního útvaru Protivanov schváleném usnesením Obecního zastupitelstva Protivanov v roce 1995 a
jeho schválen˝mi zmÏnami Ë. 1. - 6. z let 1998, 2002, 2004, 2005, 2008, 2011. ÚPNSÚ Protivanov byl
v grafické Ëásti zpracován pouze v rozsahu zastavÏného území MÏstyse Protivanov, t.j. bez p¯idruûen˝ch
Ëástí a samot.
Územním plánem je zastavÏné území aktualizováno v rozsahu celého správního území MÏstyse
Protivanov.

ad b.3) Ochrana hodnot území
kulturnÏ-historické hodnoty
Historick˝ v˝voj, první písmená zmínka:
První písemná zmínka o Protivanovu je z roku 1505, kdy Ladislav z Boskovic daruje obci odúmrù.
Zaloûení obce je staröí, z¯ejmÏ z doby st¯edovÏké kolonizace Drahanské vrchoviny z p¯elomu 13. a 14.stol..
Ve VlastivÏdÏ moravské, je první písemná zpráva aû z roku 1547, kdy se Protivanov objevuje jako
souËást boskovického panství. Z tohoto roku také pochází první zpráva o protivanovském kostele
Narození Panny Marie, kter˝ byl po poûáru na náklady Leopolda z Dietrichsteina p¯estavÏn v roce 1772.
Pod faru z roku 1771 spadají dalöí obce jako Buková, Repechy, Malé Hradisko, Sk¯ivánkov, Okluky,
Molenburk, Housko, Lipová, SeË a Such˝. Na fa¯e se také od roku 1706 vedla matrika, tedy jeötÏ d¯íve, neû
byla fara v˘bec vystavÏna. PozdÏji fara v ProtivanovÏ zaniká a farníci náleûejí do Boskovic, kam také
museli platit desátek. Podle zápisu ve farní matrice je první zmínka o ökole z roku 1767, nová ökola se
dvÏma t¯ídami byla postavena v roce 1863 a v roce 1896 byla p¯istavÏna dalöí t¯ída, jednalo se tedy o
ökolu se t¯emi t¯ídami.
Boskovické panství vlastnili m.j. páni z Boskovic, Dietrichötejnové, Mitrovötí. Posledními
aristokratick˝mi drûiteli Protivanova byli Mensdorfové, kte¯í zdejöí region ovládali aû do zruöení
patrimoniální správy v roce 1848. Na mÏsteËko byl Protivanov pov˝öen aû roku 1873.
V nejstaröí gruntovní knize obce z roku 1571 jsou záznamy o prvních statcích - v té dobÏ zde bylo
36 grunt˘. V roce 1749 mÏla obec 64 dom˘, v roce 1820 117 dom˘, v roce 1840 145 dom˘. Nejstaröí
záznam o poËtu obyvatel je z r. 1745 - 485 osob. V roce 1840 1204 obyvatel.
V údolí potoka Luha mez éÔárnou a Protivanovem byla osada Skelná huù. Sklárna byla zaloûená
roku 1760, v roce 1912 vyho¯ela.
Benátky - zaniklá ves tohoto jména leûela mezi obcemi Buková a Protivanov. První zachovaná
písemná zmínka o osadÏ pochází z roku 1567 a uvádí Benátky jako pusté. Po vsi se dochovalo místní
jméno polní trati „Benátky“. Málo Ëetné relikty staveb se v luËním terénu jeví jako nízké vyv˝öeniny.
Nalezené keramick˝mi st¯epy byly datovány do 15. století. P¯íËina a doba zániku nejsou známy.
Oborsk˝ dv˘r - loveck˝ zámeËek boskovického panství v údolí Luhy (Punkvy) ze 17. stol.,
p¯estavÏn˝ v 18. stol. na hospodá¯sk˝ dv˘r. Na jeho místÏ leûela zaniklá vesnice Hoöperk. První písemná
zmínka o vsi pochází z roku 1569 a Hoöperk je zde uvádÏn jako pust˝. Osada byla lokalizována na pravé
stranÏ údolí ¯íËky Luhy. Podle »erného (1992), kter˝ usuzuje z povrchového sbÏru keramiky, ölo o
jedno¯adou vesnici, dlouhou asi 350 metr˘. P¯íËina zániku vesnice Hoöperk není známa, stalo se tak
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nÏkdy v období od 13. do poËátku 16. století.
Jesenec - zaniklá ves asi1,9 km JZ od Protivanova. Mezi obyvateli blízk˝ch obcí je zachována
povÏst, ûe vesnice stávala v blízkosti „Jesenské louky“ a „Jesenské boudy“. P¯esné místo lokalizace je vöak
vzdálené 600 m SZ. První a poslední písemná informace o vesnici pochází z roku 1569 a popisuje ji jako
jiû pustou. Dle relikt˘ staveb se jednalo se o krátkou dvou¯adou lesní lánovou ves, s osmi usedlostmi v
kaûdé ¯adÏ, dlouhou 200 metr˘. Podle Kniese (1904) se zde nacházela i tvrz, coû dosud provedené
povrchové v˝zkumy nepotvrdily. Jesenec pravdÏpodobÏ zanikl bÏhem nÏkter˝ch válek v 15. století.

-

Archeologické nálezy
Jako archeologická naleziötÏ jsou vymezeny (na vöechny typy území s archeologick˝mi nálezy
mimo UAN IV se vztahuje povinnost vypl˝vající z § 21-24 zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní
památkové péËi v platném znÏní):
24-23-08/1 Protivanov - obec, kategorie UAN II.
24-23-08/2 Protivanov - zaniklá st¯edovÏká osada Benátky, kategorie UAN I.
24-23-08/3 Buková - Bouchenec (Bouchence, Bauhenice), kategorie UAN I.
ostatní plocha katastrálního území - kategorie UAN III.

Kulturní památky
V ¯eöeném území jsou do Úst¯edního seznamu kulturních památek zapsány (dle zákona
Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
kostel Narození P. Marie (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 28811 / 7-5761, umístÏní parc. Ë. 79)
Klasicistní kostel z r. 1772, jednolodní, orientovan˝, obdélného p˘dorysu, s uûöím pravoúhl˝m knÏûiötÏm
a p¯edstupujícím pr˘Ëelním rizalitem s osovÏ umístÏnou hranolovou vÏûí. Památková ochrana zahrnuje
kostel (Ëásti viz evidenËní listy: kostel, hlavní oltá¯, boËní oltá¯, kazatelna, varhany) a pozemek parc. Ë. 79;
nezahrnuje jiné stavby na parcele a k¯íû u hlavního vstupu do kostela.
v˝klenková kapliËka (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 25429 / 7-5762, umístÏní: pole u silnice smÏr na
Nivu, parc. Ë. 697/1) ZdÏná omítaná v˝klenková kapliËka z 19. stol., lidová architektura
krucifix (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 28924 / 7-5763, umístÏní: Protivanov, u silnice smÏr Boskovice,
,p¯ed Ë.p. 257, na pozemku p.Ë. 709/1) Litinov˝ k¯íû na kamenném podstavci s barevn˝m nátÏrem,
podstavec 1798 barokní, k¯íû z¯ejmÏ pozdÏjöí, autor neznám˝
krucifix (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 38078 / 7-5764, umístÏní: Protivanov, p¯i silnici k Bukové, parc.
Ë. 8/3) Barokní kamenn˝ k¯íû z r. 1803 s barevn˝m nátÏrem, autor neznám˝
venkovská usedlost (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 20964 / 7-5765, Ë.p.10, umístÏní: parc. Ë. 29)
ÿadové obytné p¯ízemní stavení leûící v nároûní poloze, s kolm˝m hospodá¯sk˝m k¯ídlem, a samostatnÏ
stojící stodola, obojí lidová architektura z 19. stol. Památková ochrana zahrnuje plochu pozemku parc.
Ë. 29 a na pozemku stojící budovy.
fara (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 101926, Ë.p.30, umístÏní: parc. Ë. 80)
ZdÏná omítaná patrová budova obdélného p˘dorysu, z let 1772-73 s moûn˝m staröím jádrem, barokní,
autor neznám˝. Památková ochrana zahrnuje budovu fary a dv˘r a Ëást zahrady (pozemek parc.Ë. 80);
hospodá¯ské stavení a novodobá garáû na pozemku Ë. 80 a Ëást farní zahrady s ohradní zdí na pozemku Ë.
87 nejsou p¯edmÏtem ochrany.
venkovská usedlost (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 15008 / 7-5767, d¯íve Ë.p.161, parc. Ë. 19)
Objekt byl zbo¯en - památková ochrana v d˘sledku toho nyní zahrnuje jen pozemek parc. Ë. 19. Byl
podan˝ návrh na zruöení památkové ochrany.
Ochrana tradiËních urbanistick˝ch a architektonick˝ch hodnot
Urbanisticky i architektonicky je v ProtivanovÏ nejhodnotnÏjöí prostor návsi v celém jejím
historickém rozsahu (vËetnÏ její severní Ëásti s rozpt˝lenou domká¯skou zástavbou v prostoru návsi), se
zachovanou a témÏ¯ nepoökozenou urbanistickou strukturou. Dále je z kompoziËního hlediska hodnotn˝
soubor kostela Narození P. Marie s farou a p¯ilehl˝mi prostory.
P¯i p¯estavbách objekt˘ ve staröí zástavbÏ musí b˝t respektováno tradiËní hmotové ¯eöení
vesnick˝ch dom˘, jejich poloha v˘Ëi ve¯ejné komunikaci apod.
Architektonicky v˝znamné stavby, objekty drobné architektury, stavební dominanty
Jako architektonicky v˝znamné stavby je t¯eba hodnotit vöechny v objemovém a materiálovém
¯eöení zachovalé historické stavby, zejména pak:
nemovité kulturní památky (seznam viz níûe)
ml˝n, parcela Ë. 150/2, Ë. 343705
venkovsk˝ statek, parcela Ë. 146, Ë. 343706
k¯íû, parcela Ë. 960/1, Ë. 343707
k¯íû, parcela Ë. 1106/5, Ë. 343708
k¯íû, parcela Ë. 260/4, Ë. 343709
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k¯íû, parcela Ë. 1106/10, Ë. 343710
k¯íû, parcela Ë. 110, Ë. 343711
k¯íû, parcela Ë. 1266, Ë. 343712
socha sv. Jana, parcela Ë. 1106/4, Ë. 343713
k¯íû, parcela Ë. 1129/2, Ë. 343714

Stavební dominantou p¯esahující hranice ¯eöeného správního území je skupina t¯í vÏtrn˝ch
elektráren v lokalitÏ U javora ve v˝chodní Ëásti katastrálního území. Elektrárny realizované v letech 20022006 jsou Ëástí zam˝öleného souboru cca 5 elektráren; severnÏ leûící VE má v˝öku 45,5 m, zbylé dvÏ VE
123,5 m.
Stavební dominantou obce je vÏû kostela Narození P. Marie, v nÏkter˝ch dálkov˝ch pohledech se
uplatÚují také skladové objety zemÏdÏlského areálu. V˝öková úroveÚ ostatní zástavby je vyrovnaná,
ûádnou ze staveb obytn˝ch nebo dalöích staveb obËanského vybavení není moûno povaûovat za stavební
dominantu.
ûivotní prost¯edí - ochrana ovzduöí
ochrana ovzduöí
ÿeöené území není zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí (dle informací vypl˝vajících
z vÏstníku MéP »R Ë. 02/2012).
ÿeöené území dle údaj˘ »HMÚ za rok 2011 není zahrnuto ve vyznaËení oblastí se zhoröenou
kvalitou ovzduöí vhledem k:
imisním limit˘m pro ochranu zdraví
cílov˝m imisním limit˘m pro ochranu zdraví bez zahrnutí p¯ízemního ozonu.
ÿeöené území dle údaj˘ »HMÚ za rok 2011 je zahrnuto ve vyznaËení oblastí se zhoröenou
kvalitou ovzduöí vhledem k cílov˝m imisním limit˘m pro ochranu zdraví se zahrnutím p¯ízemního ozonu.
V ¯eöeném území se nachází vyjmenované stacionární zdroje:
VENA-TRADE, s.r.o. - Ëerpací stanice PHM Protivanov
TAURUS, druûstvo - kravín Milk Protivanov (emise amoniaku nad 5 t vËetnÏ)
TAURUS, druûstvo - OMD Protivanov (emise amoniaku nad 5 t vËetnÏ)
V ¯eöeném území se nachází dále nevyjmenované stacionární zdroje, zejména:
TAURUS, druûstvo - kotelna Protivanov (jm. tepeln˝ p¯íkon 0,218 MW)
TAURUS, druûstvo - Ëerpací stanice PHM (nafta)
Zä Protivanov - plynová kotelna.
.
Dalöím zdroji zneËiötÏní ovzduöí je silniËní automobilová doprava a uûívání lokálních topeniöù na
tuhá paliva.
Z regionálního hlediska je zdrojem zneËiötÏní mÏsto ProstÏjov (slévárna Anah ProstÏjov, s. r. o., a
dalöí).
Nejbliûöí stanicí automatického imisního monitoringu je stanice »HMÚ AMS v ProstÏjovÏ 25 km
v˝chodnÏ od ¯eöeného území.
Ze statistick˝ch dat »eského hydrometeorologického ústavu vypl˝vají pro ¯eöené území tyto
hodnoty mÏrn˝ch emisí (údaje za rok 2009):
látka:
mÏrné emise (t x km2/rok):
oxidy dusíku NOx
0,5 - 1
oxid si¯iËit˝ SO2
ménÏ neû 0,5
oxid uhelnat˝ CO
1-5
tuhé látky (TZL)
ménÏ neû 0,5
Poûadavky a opat¯ení vypl˝vající z program˘ zlepöování kvality ovzduöí Olomouckého kraje:
Program ke zlepöení kvality ovzduöí na úrovni zóny Olomouck˝ kraj 08/2012 (aktualizace
koncepce vydané na¯ízením Olomouckého kraje Ë.3/2009 ze dne 5. 11. 2009) stanovuje opat¯ení a
projekty na regionální úrovni, na lokální úrovni (úrovni obcí) a na úrovni nejv˝znamnÏjöích zdroj˘
zneËiöùování ovzduöí; program dále hodnotí úËinnost uveden˝ch opat¯ení.
-

-

V ¯eöeném území byla na lokální úrovni aplikována opat¯ení:
Rozvoj environmentálnÏ p¯íznivé infrastruktury - plynofikace
Úspory tepla a ekologizace zdroj˘ zneËiöùování ovzduöí - zateplení budov ve svém majetku a
rovnÏû rekonstrukci nebo v˝mÏnu energetick˝ch zdroj˘ v tÏchto budovách
Plánovaná opat¯ení ke zlepöení kvality ovzduöí na úrovni obce obsaûená v ÚP:
OLK_HM4 Budování silniËních obchvat˘ mÏst a obcí - zapracování koridoru p¯eloûky
silnice II/150 (VD1)
OLK_HM16 Rozvoj environmentálnÏ p¯íznivé infrastruktury - rozöí¯ení plynovodní sítÏ
v zastaviteln˝ch plochách
OLK_HM19 Opat¯ení proti praönosti z ploön˝ch a liniov˝ch zdroj˘ v˝sadbou izolaËní zelenÏ izolaËní zeleÚ kolem areálu zemÏdÏlské farmy (plocha N7)
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Program sniûování emisí a imisí zneËiöùujících látek v ovzduöí Olomouckého kraje, 2003
m.j. obsahuje katalog navrûen˝ch opat¯ení.
V ¯eöeném území byla na lokální úrovni aplikována opat¯ení:
D 2.10 V˝roba elekt¯iny z obnoviteln˝ch zdroju - farma vÏtrn˝ch elektráren
-

Plánovaná opat¯ení na úrovni obce obsaûená v ÚP:
D 2.9 ZahuötÏní a rozvoj síùov˝ch energii - rozöí¯ení plynovodní sítÏ v zastaviteln˝ch plochách
D 3.2 Aktivní regulace automobilové dopravy, II. Obchvaty obci - zapracování koridoru p¯eloûky
silnice II/150 (VD1)
D 3.4 Vytvo¯ení kvalitních alternativ automobilové dopravy, I. Budování cyklistické infrastruktury,
III. Vytvo¯ení kvalitních podmínek pro pÏöí ch˘zi - zapracování sítÏ cyklostezek, stanovení
podmínek pro ve¯ejná prostranství v zastaviteln˝ch plochách
D 3.5 Ostatni, I. DoplnÏní komunikací o zeleÚ - návrh interakËních prvk˘ a liniové zelenÏ

V lokalitÏ Skalky je umístÏn Meteorologick˝ radiolokátor »HMÚ urËen˝ k detekci v˝razné sráûkové
oblaËnosti a automatická klimatologická stanice »HMÚ.
Radonové riziko
ZastavÏné území sídla Protivanov se nachází ve st¯edním stupni rizika v˝skytu radonu, lokálnÏ
(severov˝chodní a jihov˝chodní okraj) v p¯echodném stupni rizika. RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je
vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách
atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.
ûivotní prost¯edí - ochrana p¯írody a krajiny - ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a
dalöích podmínek území
Geomorfologické podmínky
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do celku II.D-3 Drahanská vrchovina (podcelek: II.D-3C
Konická vrchovina, okrsek: II.D-3C-1 Protivanovská planina
Okrsek v z. Ëásti Konické vrchoviny, plochá vrchovina, 162,78 km2; sloûená ze
spodnokarbonsk˝ch drob a b¯idlic, na JZ s pruhem devonsk˝ch vápenc˘; s ploöinat˝m, k centru se
postupnÏ zvedajícím povrchem rozdÏlen˝m na ploché h¯bety a öiroká úvalovitá údolí jako souËástí
modifikovaného zvlnÏného zarovnaného povrchu z období paleogénu, s v. a z. okraji klenbovitÏ
prohnut˝mi a na JZ ovlivnÏná zlomy Valchovského prolomu, s vÏjí¯ovitÏ uspo¯ádanou údolní sítí a s
izolovan˝mi skalisky místy vystupujícími nad povrch h¯bet˘; pramenná oblast Velké Hané, BÏlé a zdrojnic
Punkvy (Sloupsk˝ potok a Bílá voda); nejv. bod Skalky 734,7 m; v˝zn. body Brusná 607,3 m, BuËí 653,3
m, Heliöova skála 613,3 m, Kudlinka 638,1 m, PaprË 721,0 m, 4.-5. v.s., p¯eváûnÏ zalesnÏná smrkov˝mi
porosty se zbytky buËin, kolem obcí rozlehlá pole a pastviny se zbytky vlhk˝ch kvÏtnat˝ch luk.
Geologické podmínky - geologické podloûí ¯eöeného území tvo¯í paleozoické horniny (spodní
perm) - droby. Nivy vodních tok˘ jsou tvo¯eny p¯edevöím kvartérními deluviálními sedimenty
(hlinitopísËité, kamenitopísËité, kamenitohlinité, hlinitokamenité místy s bloky) a fluviálními písËit˝mi aû
písËitojílovit˝mi hlínami a hlinit˝mi písky.
Pedologické podmínky - p¯evaûujícím p˘dním typem jsou jednoduché r˘znÏ kyselé hnÏdé p˘dy,
p¯echázející do oglejen˝ch hnÏd˝ch p˘d, v nivách glejové p˘dy. Na zemÏdÏlsk˝ch pozemcích jsou p˘dy
dle pot¯eby odvodnÏné systematickou drenáûí a v souËasné dobÏ nejsou proto zpravidla p¯íliö
p¯evlhËovány (neplatí bezv˝hradnÏ).
Hydrogeologické podmínky - ¯eöené území spadá do povodí 3. ¯ádu 4-15-02 Svitava
(dílËí povodí Bílá voda 4-15-02-081/0, Huùsk˝ p. 4-15-02-075/0, Punkva 4-15-02-074/0, 4-15-02-076/0)
a do povodí 3. ¯ádu 4-12-01 Morava od BeËvy pod Hanou (dílËí povodí Repeösk˝ p. 4-12-01-048/0 a
Zábrana 4-12-01-046/0).
Po západním okraji ¯eöeného území vede údolí krasové ¯íËky Punkvy (v˝znamn˝ vodní tok, ve
správÏ Povodí Moravy, jiné oznaËení: Luha), která pramení západnÏ od vrcholu Skály ve v˝öce 695 m n.m.
a teËe smÏrem k jihu; na toku leûí rybníky Ve t¯ech krátk˝ch a V Obo¯e. Levostrann˝m p¯ítokem Punkvy je
Huùsk˝ potok (ve správÏ Lesy »R), pramenící v˝chodnÏ od vrcholu Skály a stékající se s Punkvou pod
rybníkem V Obo¯e. Lesní masívy na jiûním okraji ¯eöeného území odvodÚuje potok Bílá Voda - rovnÏû
zdrojnice Punkvy (pramení 2,5 km JZ od obce Protivanov ve v˝öce 638 m.n.m). Uvedené toky leûí v
povodí Svitavy, Svratky a Dyje.
Severní okraj ¯eöeného území tvo¯í niva Zábrany (ve správÏ ZVHS-RK Brno), pramenící rovnÏû pod
vrcholem Skály a tekoucí k v˝chodu; Zábrana je pravostrann˝m p¯ítokem HlouËely v povodí Moravy.
V souËasnosti v lokalitÏ U ml˝na probíhá revitalizace zahrnující obnovu ml˝nského náhonu a v˝stavbu
série 8 t˘ní na pozemku p.Ë. 225. Celková v˝mÏra vodních nádrûí v ¯eöeném území Ëiní 3,7883 ha.
Biogeografie
Celé zájmové území se nachází v Drahanském bioregionu. Zájmové území je charakterizované
následujícími biochorami:
Biochora 4BM – Erodované ploöiny na drobách 4. v.s. – jihov˝chodní a severov˝chodní Ëást
Biochora 5BM – Erodované ploöiny na drobách 5. v.s. – vÏtöina území
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Drahansk˝ bioregin (1.52) se rozkládá p¯eváûnÏ v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 71.
Drahanská vrchovina, dále zabírá v˝chodní okraj fytogeografického okresu 68. Moravské podh˘¯í VysoËiny
a západní okraj fytogeografického podokresu 21a. Hanácká pahorkatina, která jiû náleûí termofytiku.
VegetaËní stupnÏ (Skalick˝): (kolinní-) suprakolinní aû submontánní.
VegetaËní stupÚovitosti odpovídá mozaika potenciálních spoleËenstev. Ve vyööích polohách se
velkoploönÏ st¯ídají bikové buËiny (Luzulo-Fagetum) a kvÏtnaté buËiny (Melico- Fagetum). Zejména na
svazích údolních zá¯ez˘ jsou zastoupena spoleËenstva suùov˝ch les˘ (Aceri-Carpinetum). Mozaiku
potenciálních spoleËenstev doplÚuje lineární síù mok¯adních biocenóz luh˘ a olöin (Stellario-Alnetum
gutinosae a Carici remotae-Fraxinetum). Primární bezlesí je velmi ojedinÏlé, vázané na velmi vzácné skalní
útvary.
V p¯irozené náhradní vegetaci hrají v˝znamnou roli vlhké louky svazu Calthion, typická je
zejména asociace Trollio-Cirsetum salisburgensis. V nejvyööích polohách se vyskytovala vegetace
raöelinn˝ch luk svazu Caricion fuscae a snad i dalöích jednotek vegetace raöeliniöù. Na suööích místech
p¯echázejí vlhké louky ve vegetaci svaz˘ Cynosurioa Vilion caninae, na tepl˝ch v˝chodních okrajích jsou
p¯ítomny i zbytky vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Lemy náleûejí p¯eváûnÏ vegetaci svazu
Trifolion medii, v okolí Kosí¯e se dá p¯edpokládat i p¯ítomnost ochuzen˝ch lem˘ svazu Geranion
sanguinei. K¯oviny p¯eváûnÏ náleûejí k vegetaci svazu Prunion spinosae.
Recentní flóra je st¯ednÏ bohatá, tvo¯ená rozmanit˝mi fytochorotypy. P¯evládají druhy st¯edoevropsk˝ch
listnat˝ch les˘. V nejvyööích polohách a v inverzích údolních zá¯ez˘ jsou vöak zastoupeny i submontánní
druhy. Exklávní lokalitu zde mají nÏkteré raöeliötní druhy.
V bioregionu je relativnÏ zachovaná fauna p¯irozen˝ch buËin, ojedinÏle se vyskytují raöelinné louky
s fragmenty raöeliötní fauny. Potoky a ¯íËky pat¯í p¯eváûnÏ do pstruhového pásma.
• 4BM Erodované ploöiny na drobách 4. v.s.
Vyskytují se v bioregionech: 1.20, 1.22, 1.39, 1.49, 1.52, 1.54, 3.4.
Jedná se typ pahorkatin a vrchovin st¯edních a v˝chodních »ech, ale p¯edevöím st¯ední a severní Moravy.
Typ tvo¯í jádro bioregionu Drahanského (1.52) s 437 km2.
Reliéf je tvo¯en ploöinami tektonicky zdviûen˝mi do v˝öe cca 500 – 650 m. Ploöiny mají vÏtöinou vyklenut˝
tvar a nenápadnÏ se svaûují k okraj˘m. Do ploöin se za¯ezaly vodní toky a rozËlenily je v menöí ploöiny.
Vzniklá údolí jsou hluboká aû 80 m, hluböí a vÏtöí jsou jiû samostatn˝mi biochorami.
Substrátem v moravsk˝ch bioregionech jsou slabÏ zvrásnÏné kulmské droby, b¯idlice, vzácnÏji i slepence.
Rozdíly mezi tÏmito horninami se p¯íliö neprojevují. P˘dy jsou p¯eváûnÏ hlinité s kamenitou p¯ímÏsí.
P¯evaûují kyselé kambizemÏ, na ploöinách slabÏ oglejené, vzácnÏji se objevují pseudogleje. P˘dy mají
svÏtle okrovou nazelenalou barvu.
Klima je mírnÏ teplé a sráûkovÏ slabÏ nadpr˘mÏrné (MT9, MT7, p¯eváûnÏ MT3). Na vÏtöích ploöinách jsou
podmínky pro v˝voj p¯ízemních teplotních inverzí. Regionální teplotní inverze sem zpravidla nezasahují,
nejsilnÏjöí inverze jsou na dnech údolí.
Varianta v˝chodohercynská: Základním typem potenciální p¯irozené vegetace je mozaika buËin
kvÏtnat˝ch, a to strdivkov˝ch (Melico-Fagetum) nebo kost¯avov˝ch (Festuco-Fagetum), a acidofilních
bikov˝ch (Luzulo-Fagetum), které na obohacen˝ch místech doplÚují ost¯icové buËiny (Carici pilosaeFagetum). Na svazích severního kvadrantu se ostr˘vkovitÏ objevují i horské kvÏtnaté buËiny (Dentario
enneaphylli-Fagetum).
Druh similární, v 1.49 kontrastnÏ-similární.
D: 3B3 (9), *4AB3 (36), *4B3 (40), 4BC3 (4), 4B4 (5)
K: 3AB-B1-2, 4AB-B1-2, 4BC5a (2).
Náhradní typy: Cílové ekosystémy: P¯irozené: BUKD, BUAD; náhradní: -. Biocentrum nemusí zahrnovat údolí.
• 5BM Erodované ploöiny na drobách 5. v.s.
Typ se nachází na vrcholov˝ch ploöinách niûöích poho¯í v severov˝chodní Ëásti Hercynika.
Monotónnost reliéfu je dána jednotvárn˝m podloûím. Jedná se o tektonicky zdviûené zarovnané povrchy
eroznÏ rozËlenÏné, s p¯ev˝öením vÏtöinou do 120 m. Charakteristické jsou mírné táhlé svahy, zaoblené
h¯bety, öiroké úpady. St¯ednÏ sklonité jsou pouze svahy nehluboko (p¯eváûnÏ do 50 m) za¯ezan˝ch údolí.
Na h¯betech, na nev˝razn˝ch pahorcích a ve sníûeninách mezi pahorky se nacházejí ploöiny. Skály nejsou
vzhledem k vlastnostem hornin vytvo¯eny.
Geologické podloûí tvo¯í z naprosté vÏtöiny slabÏ zvrásnÏné mo¯ské sedimenty spodního karbonu
(kulmu). St¯ídají se zde tedy b¯idlice (místy fylitové), prachovce (místy fylitové) a droby (p¯eváûnÏ
jemnozrnné); ojedinÏle se vyskytují vloûky slepenc˘. V segmentu v Drahanském bioregionu droby zcela
dominují. Kulmské horniny jsou st¯ednÏ ûivné a z hlediska trofnosti minimálnÏ variabilní. Jsou pouze
st¯ednÏ odolné a zvÏtrávají nejprve do podoby kamenit˝ch aû kamenito-hlinit˝ch materiál˘, snadno vöak
pokraËuje dále a p¯evaûující zrnitost zvÏtralin je hlinito-písËitá. V Drahanském bioregionu se z pokryvn˝ch
útvar˘ kromÏ svahovin a fluviálních sediment˘ uplatÚují vzácnÏ i nehluboké raöeliny.
P˘dy tvo¯í dystrické kambizemÏ, níûe jsou rozöí¯eny typické kyselé kambizemÏ. Tyto p˘dy jsou vesmÏs
lehËí, na b¯idlicích st¯ednÏ tÏûké. Na tÏûöích polygenetick˝ch, p¯eváûnÏ deluviálních, sedimentech
v plochém nebo depresním reliéfu, jsou kambizemÏ charakteristicky pod vlivem r˘znÏ silného
pseudoglejového procesu; ojedinÏle se zde vyskytují aû primární pseudogleje. Podél potok˘ se nacházejí
typické gleje.
Klima je mírnÏ chladné a pomÏrnÏ vlhké (CH7). OvlivnÏní klimatu reliéfem se projevuje zejména na
delöích odlesnÏn˝ch svazích (aË jsou pouze mírnÏ sklonité), kde m˘ûe docházet k noËnímu odtékání
chladného vzduchu, k jeho hromadÏní p¯edevöím v údolních zá¯ezech a ménÏ na ploöinách a ke vzniku
tepl˝ch svahov˝ch zón a teplotních inverzí ve sníûeninách.
Vegetace: Základním typem potenciální p¯irozené vegetace jsou na ploöinách asi bikové buËiny (LuzuloFagetum), ale vlhká místa by z¯ejmÏ hostila podmáËené jedliny (Equiseto-Abietetum) a olöiny. Na p¯íkr˝ch
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svazích p¯echázejí v kvÏtnaté buËiny, které nejËastÏji reprezentují buËiny s kyËelnicí devítilistou (Dentario
enneaphylli-Fagetum), na ménÏ ûivn˝ch místech strdivkové buËiny (Melico-Fagetum) nebo kost¯avové
buËiny (Festuco-Fagetum). Podél pramenn˝ch úsek˘ potok˘ z¯ejmÏ jsou smrkové olöiny (Piceo-Alnetum),
na b¯ezích vysokobylinná vegetace svazu Petasition officinalis. Na loukách i pastvinách se v minulosti
vyvinula vegetace náleûející pravdÏpodobnÏ do svazu Violion caninae. Dnes je zachovaná v mizejících
fragmentech; vlivem eutrofizace a dosévání nahrazená kulturními porosty, blíûícími se svazu
Arrhenatherion. Na vlhk˝ch místech se setkáváme s vegetací svazu Calthion, na kterou na prameniötích
navazuje vegetace raöelinn˝ch luk svazu Caricion fuscae a raöelinn˝ch prameniöù svazu Caricion rostratae,
v˝jimeËnÏ i raöelinná vegetace svazu Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion.
Druh similární.
D: 4B3 (10), *5AB3 (45), *5B3 (35).
K: *5B5b (1), *5BC5a (2).
Náhradní typy: Cílové ekosystémy: P¯irozené: BUAS, BUKK, BUKJ, LONS, LONO; náhradní: P¯irozená vegetace - v ¯eöeném území se vyskytují jednotky potenciální p¯irozené vegetace
(základní soubor druhovÏ podobn˝ch porost˘ a zároveÚ i soubor stanoviöù s podobn˝mi r˘stov˝mi
podmínkami) Strdivková buËina a Biková buËina.
Charakter krajinné vegetace - p¯evaûujícím vyuûitím ploch v ¯eöeném území je intenzivní
zemÏdÏlské vyuûití (centrální Ëást), okrajové Ëásti katastrálního území tvo¯í lesní komplexy a nivy vodních
tok˘.
K naruöení harmonického p˘sobení sídel v krajinÏ p¯ispÏlo p¯edevöím zcelování zemÏdÏlsk˝ch
hon˘. V okolí sídla p¯evaûují rozsáhlé nedÏlené plochy orné p˘dy. Rozlehlé a nedÏlené plochy
zemÏdÏlské p˘dy mají velmi nízkou druhovou diverzitu i ekologickou hodnotu, protoûe tvo¯í rozsáhlou
kulturní step na Ëasto odvodnÏn˝ch plochách bez dÏlicích prvk˘ (meze, vÏtrolamy, polní cesty, remízy,
solitérní stromy ap.). Lesní porosty tvo¯í p¯eváûnÏ smrkové monokultury. Z tÏchto d˘vod˘ jsou lesní
porosty, zvláötÏ ve vrcholov˝ch partiích, ËastÏji ohroûeny vÏtrem, snÏhem a námrazou.
Polop¯irozené a p¯írodÏ blízké biotopy se v ¯eöeném území na souvisl˝ch plochách vyskytují
jen na nivách vodoteËí nebo v zamok¯en˝ch pramenn˝ch depresích. Koryta menöích vodoteËí p¯eváûnÏ
nemají regulovan˝ charakter; místy jsou do nich zaústÏny melioraËní svody, které mohou lokálnÏ p˘sobit
eutrofizaci akvatick˝ch ekosystém˘.
Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu) - z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je
¯eöené území zahrnuto v typech 5M2 (charakter osídlení krajiny: pozdnÏ st¯edovÏká sídelní krajina
Hercynica, charakter vyuûití krajiny: lesozemÏdÏlská krajina, charakter reliéfu krajiny: krajina vrchovin
Hercynica) a 5L2 (charakter osídlení krajiny: pozdnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica, charakter vyuûití
krajiny: lesní krajina, charakter reliéfu krajiny: krajina vrchovin Hercynica)
-

umístÏní sídla v terénu:
krajinn˝ rámec:
ËlenÏní okolního prostoru:
mÏ¯ítko okolního prostoru:

terénní deprese
otev¯en˝ prostor
ploöné (p¯evládá orná p˘da)
st¯ední aû velké

Krajinn˝ ráz je dán zejména p¯írodní, kulturní a historickou charakteristikou urËitého místa Ëi
oblasti, je chránÏn p¯ed Ëinností sniûující jeho estetickou a p¯írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umísùování a povolování staveb, mohou b˝t provádÏny pouze s ohledem na zachování
v˝znamn˝ch krajinn˝ch prvk˘, zvláötÏ chránÏn˝ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického
mÏ¯ítka a vztah˘ v krajinÏ.
Obecná charakteristika krajinného prostoru Protivanov:
Harmonická kulturní krajina mimo V a JV Ëást s v˝znamn˝m antropogenním ovlivnÏním
»etné p¯írodní hodnoty
Technické objekty – vÏtrné elektrárny, vysílaËe
Sídlo Protivanov je typickou kolonizaËní lesní lánovou vsí, zaloûenou kolem obdélné svaûující se
návsi. PozdÏjöí rozöí¯ení zástavby probíhalo uliËní zástavbou podél radiálních komunikací. V dominantní
poloze poblíû návsi se nachází kostel Narození P. Marie. Areál zemÏdÏlské farmy, zamÏ¯en˝ na ûivoËiönou
v˝robu, je umístÏn na v˝chodním okraji sídla, provozní p¯ístup k nÏmu není veden p¯es zastavÏné území.
Dominantou p¯esahující hranice ¯eöeného území je skupina t¯í vÏtrn˝ch elektráren v lokalitÏ U javora.
Krajina k.ú. Protivanov zahrnuje v˝raznÏ odliöné krajinné prostory (místa krajinného rázu). P¯i hranici
katastru se nachází p¯eváûnÏ malebná, harmonická kulturní krajina s velmi hodnotn˝mi druhovÏ bohat˝mi
travními porosty, p¯írodÏ blízk˝mi vodoteËemi, studánkami a mok¯inami. »lenit˝ lem lesa a bohatá
krajinná zeleÚ zde vytvá¯í malebná interiérová zátiöí. RekreaËní za¯ízení a chatová osada jsou pomÏrnÏ
dob¯e zapojeny do krajiny a nep¯edstavují ruöiv˝ prvek. Nacházejí se zde i stopy historického vyuûití území
(Skelná huù, Oborsk˝ dv˘r, Protivanovsk˝ ml˝n), které p¯edstavují celkov˝ krajinn˝ potenciál.
Jádrová Ëást se sídlem je tvo¯ena zemÏdÏlskou krajinou s dominantním zastoupením orné p˘dy v hrubé
krajinné mozaice, p¯iËemû ve v˝chodním segmentu krajiny jsou koncentrovány objekty (areál farmy,
vÏtrné elektrárny), které svou velikostí v˝znamnÏ p¯esahují stávající mÏ¯ítko krajiny. Tento krajinn˝
segment reprezentuje antropogenní krajinu se sníûenou hodnotou krajinného rázu. Vzhledem k lokalizaci
v pohledovÏ exponované poloze je impakt tÏchto negativních dominant velmi v˝razn˝. Krajina je
vyprázdnÏná, s mal˝m podílem zelenÏ.
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Kulturní a historické hodnoty území: Kostel narození Panny Marie, v˝klenková kapliËka,
Protivanovsk˝ ml˝n – historická stavba vË. náhonu, k¯íûe a dalöí drobné církevní památky, dochované
venkovské stavby, aleje v krajinÏ.
P¯írodní hodnoty: z hlediska ploöného zastoupení biochor se jedná o krajinn˝ prostor
reprezentovan˝ biochorami - Erodovan˝ch ploöin na drobách ve 4. a 5. vegetaËním stupni, plochy
náleûející do soustavy Natura 2000, p¯írodní rezervace a p¯írodní památky, druhovÏ bohaté travní porosty
s rozpt˝lenou zelení, les a jeho Ëlenitá hranice, vzrostlé stromy charakteru památn˝ch strom˘, p¯írodÏ
blízk˝ charakter vodoteËí, drobné mok¯ady a prameniötÏ na travních porostech, rybníky.
Dominanty: vÏtrné elektrárny, vysílaË, areál farmy, kostel narození p. Marie, k¯íû na cestÏ do
Boskovic vË. doprovodné zelenÏ.
Estetické (percepËní) charakteristiky: vizuálnÏ vnímané prostorové uspo¯ádání krajiny je silnÏ
kontrastní – do tradiËní a harmonické kulturní krajiny je vËlenÏna krajina antropogenní a tento kontrast
dále zesiluje p¯ítomnost dominant – vÏtrn˝ch elektráren i velkého objemu areálu farmy. Vzhledem
k tomu, ûe krajinná scéna je otev¯ená, p¯ehledná, s mal˝m podílem zelenÏ, je tento kontrast jeötÏ
umocnÏn. Z pohledu uspo¯ádání krajiny je tato vlídnÏjöí k doËasn˝m obyvatel˘m (chata¯i, turisté), neboù
rekreaËní objekty jsou dob¯e zaËlenÏny do krajiny a pohyb v krajinÏ umoûÚuje ¯adu atraktivních v˝hled˘.
Z hlediska uspo¯ádání krajiny se doporuËuje p¯ijmout tento kontrast, vymezit antropogenní krajinu nap¯.
voln˝m rámcem zelenÏ a propojit sídlo s harmonickou krajinou nap¯. formou alejí.
Údaje ke vztahu ÚP k ochranÏ krajinného rázu
ÚP Protivanov obsahuje zapracování koncepcí dvou liniov˝ch infrastrukturních staveb, které
budou po své realizaci ovlivÚovat lokálnÏ krajinn˝ ráz ¯eöeného území. Jedná se o zapracování dvou
zámÏr˘ ze ZÚR Olomouckého kraje - p¯eloûky silnice II/150 (obchvatu obce) a vedení 110kV Konice Rozstání. Koncepce obou staveb je zapracovaná do ÚP p¯edevöím zp¯esnÏn˝m vymezením koridor˘,
v p¯ípadÏ silnice II/150 p¯estavuje osa koridoru vyznaËená v grafické Ëásti ÚP doporuËen˝ návrh trasy
komunikace.
P¯eloûka silnice II/150 - obchvat obce je navrûena tak, ûe nová komunikace obchází zastavÏné
území sídla Protivanov z jihu. V˝ökovÏ komunikace bude leûet na terénu, s v˝jimkou p¯emostÏní lokální
terénní deprese jiûnÏ od areálu zemÏdÏlské farmy. Vzhledem k mírnÏ zvlnÏnému terénu a mimobÏûnÏ
orientovan˝m hlavním pohledov˝m smÏr˘m (zejm. v trasách silnic) nebude stavba obchvatu p¯edstavovat
dominantní Ëi v˝raznÏ negativní zásah do uspo¯ádání otev¯ené planiny obklopující sídlo Protivanov.
Trasa vedení 110kV Konice - Rozstání, vymezená dle ZÚR Olomouckého kraje, vede po
v˝chodním kraji ¯eöeného území v severojiûním smÏru. Do ¯eöeného území vstupuje ze severu p¯es nivu
Zábrany a vede otev¯en˝m prostorem podél lesního masívu. K¯íûí lokalitu NATURA 2000 Protivanov, a
poté stoupá smÏrem k silnici II/150; p¯itom vede teËnÏ podél SV okraje sídla Protivanov a poté p¯es pole
Za Kostelem. Silnici II/150 trasa k¯íûí západnÏ od malé VE Protivanov I. , vede dál jiûnÏ mezi obÏma VE
Protivanov II., a poté JV smÏrem podél silnice na Bousín. Co se t˝ká v˝ökového ¯eöení, od sníûeniny u
vodoteËe za »OV (cca 610 m.n.m.) vedení stoupá ‚po horizontu‘ aû na návröí U Javora (vrch Babylón 686
m.n.m. ) se skupinou vÏtrn˝ch elektráren, poté návröí velmi mírnÏ klesá k jihu.
Vedení 110kV se realizuje vzduön˝m vedením, vzdálenosti stoûár˘ jsou obvykle cca 300 m od
sebe, v˝öky stoûár˘ se pohybují mezi 25~45 m. Vedení VVN je díky tomu v˝razn˝ technicistní liniov˝
prvek, v otev¯ené krajinÏ ploöin Drahanské vrchoviny dob¯e Ëiteln˝.
Zpracovatel ÚP Protivanov vyhodnotil tyto negativa trasy (koridoru) navrûeného dle ZÚR:
vedení VVN se dostává do tÏsné blízkosti zastavÏného území sídla Protivanov
situování znaËné Ëásti trasy VVN po temeni návröí s vrcholem Babylón, v˘Ëi sídlu Protivanov je
je vedení situováno ‚na horizontu‘
vedení prochází vÏtrn˝m parkem a zahuöùuje tak krajinÏ dominující technické prvky.
Pro ËásteËnou eliminaci tÏchto negativních vliv˘ se v ÚP Protivanov navrhuje odklonit trasu
vedení VVN mírnÏ v˝chodnÏ od vrchu Babylon tak, aby vedení VVN nebylo p¯i pohledech z intravilánu
Protivanova v nejvíce exponované poloze (‚na horizontu‘), a aby nedocházelo ke kumulaci stoûár˘ VE a
stoûár˘ VVN na vrcholu Babylón. ZároveÚ se navrhuje alespoÚ mírn˝ odklon trasy od zastavÏného území
mÏstyse.
Vzhledem k tomu, ûe koridor VVN je závaznÏ vymezen v ZÚR Olomouckého kraje, navrhuje se,
aby p¯i novém projednání ZÚR Olomouckého kraje byl uplatnÏn poûadavek na zmÏnu vedení VVN (posun
ze souËasného umístÏní ‚na horizontu‘ smÏrem od obce mimo ‚horizont‘). Návrh úpravy koridoru je
vyznaËen v koordinaËním v˝krese a je nutné jej povaûovat za limitu vyuûití území. SouËástí poûadavku na
zmÏnu ZÚR je poûadavek, aby p¯i úpravÏ trasy byla posouzena a zohlednÏna ochrana krajinného rázu.
K návrhu ÚP uplatnil Magistrát mÏsta ProstÏjova, odbor éP stanovisko Ë.j. PVMU 38586/2013
40 ze dne 25.03. 2013, kde se m.j. uvádí poûadavky:
poûadujeme posoudit návrh vedení VVN z hlediska krajinného rázu, ûádáme uvést do textové
Ëásti ÚP informaci, ûe p¯i novém projednání ZÚR Olomouckého kraje bude uplatnÏn poûadavek
na zmÏnu vedení VVN – posun ze souËasného umístÏní na horizontu smÏrem od obce mimo
horizont.
ûádáme uvést do textové Ëásti ÚP informaci, ûe p¯i novém projednání ZÚR Olomouckého kraje
bude uplatnÏn poûadavek na zmÏnu vedení VVN – posun ze souËasného umístÏní na horizontu
smÏrem od obce mimo horizont.
Tyto poûadavky jsou v ÚP Protivanov splnÏny.
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ûivotní prost¯edí - ochrana p¯írody a krajiny
ZvláötÏ chránÏná území p¯írody
kód ZCHÚ:
Rozloha:
Kategorie ochrany:
Kategorie IUCN:
P¯edmÏt ochrany:
Ochranné pásmo:
Pozemky:
Vyhláöení:
Charakteristika území
P¯ísluön˝ orgán ochrany p¯írody:
Odb. pracoviötÏ ochrany p¯írody:

kód ZCHÚ:
Rozloha:
Kategorie ochrany:
Kategorie IUCN:
P¯edmÏt ochrany:
Ochranné pásmo:
Pozemky:
Vyhláöení:
Povolení v˝jimek a souhlasy
k Ëinnostem:
Plán péËe:
Charakteristika území
P¯ísluön˝ orgán ochrany p¯írody:
Odb. pracoviötÏ ochrany p¯írody:

kód ZCHÚ:
Rozloha:
Kategorie ochrany:
Kategorie IUCN:
P¯edmÏt ochrany:
Ochranné pásmo:
Popis:

Pozemky:

Vyhláöení:

PP Louky pod Skalami
1202
2.5513 ha
PP p¯írodní památka
¯ízená rezervace
mok¯adní ost¯icové louky s bohatou kvÏtenou
50 m
827/1 (5445 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
840/8 (20068 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
vyhláöka Okresního nár. v˝boru ProstÏjov, datum úËinnosti 01.08.1990
Bioregion Drahansk˝, Fytogeografické ËlenÏní Drahanská ploöina,
Geomorfologická jednotka Drahanská vrchovina, Klimatická oblast
CH7, P¯írodní lesní oblast Drahanská vrchovina
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje
Agentura ochrany p¯írody a krajiny »R
PR Skály
1200
4,85 ha
PR p¯írodní rezervace
¯ízená rezervace
Lesní porost sloûením velmi blízk˝ lesním porost˘m tohoto
vegetaËního stupnÏ. Území je rovnÏû biocentrem regionálního
v˝znamu.
50 m
1066 (48500 m2, Ëást parcely, druh pozemku - lesní pozemek)
vyhláöka Okresního nár. v˝boru ProstÏjov, datum úËinnosti
01.08.1990; vyhláöka MéP »R 395/1992 Sb., datum úËinnosti
13.08.1992
rozhodnutí vlády »R Ë. 1473/2009 a Ë. 1483/2009
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, Ë.j. KUOK 83850/2007
Bioregion Drahansk˝, Fytogeografické ËlenÏní Drahanská ploöina,
Geomorfologická jednotka Drahanská vrchovina, Klimatická oblast
CH7, P¯írodní lesní oblast Drahanská vrchovina
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje
Agentura ochrany p¯írody a krajiny »R
PR Skelná huù
1079
19.0375 ha
PR p¯írodní rezervace
¯ízená rezervace
mokré louky se vzácnou kvÏtenou
50 m
V chránÏném území "Skelná huù" se na vlhk˝ch loukách, kter˝mi
protéká neregulovan˝ tok ¯íËky Luhy, dochovala vzácná a chránÏná
kvÏtena se zastoupením vstavaËe májového, prvosenky vyööí.
V území se vyskytují Ëetné druhy chránÏn˝ch ûivoËich˘, p¯edevöím
obojûivelník˘. SouËástí d¯evinné sloûky vegetace je grafiozou ohroûen˝
jilm vaz.
JZD "Vrchovina" se sídlem v BeneöovÏ a Jihomoravské státní lesy, lesní
závod v ProstÏjovÏ, budou louky vyuûívat dosavadním zp˘sobem, tzn.
kosením, nebudou pozemky odvodÚovat, regulovat tok Luhy.
Pozemky, které jsou uvedeny jako ostatní plocha a les z˘stanou beze
zmÏny.
1069/24 (7082 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
1069/25 (4853 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
1069/3 (26581 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
1069/4 (15320 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
1069/7 (31568 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
1072/4 (2617 m2, druh pozemku - lesní pozemek)
1079/1 (1800 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
1080/2 (94324 m2, druh pozemku - trvalé travní porosty)
1080/3 (6250 m2, druh pozemku - ostatní plocha)
usnesení Okresního nár. v˝boru ProstÏjov, datum vydání 07.07.1988;
vyhláöka MéP »R 395/1992 Sb., datum úËinnosti 13.08.1992
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Povolení v˝jimek a souhlasy
k Ëinnostem:
Plán péËe:
Bliûöí ochranné podmínky:
Charakteristika území
P¯ísluön˝ orgán ochrany p¯írody:
Odb. pracoviötÏ ochrany p¯írody:

kód ZCHÚ:
Rozloha:
Kategorie ochrany:
Kategorie IUCN:
P¯edmÏt ochrany:
Ochranné pásmo:
Pozemky:
P¯ekryv s jin˝m objektem:
Vyhláöení:
Plán péËe:
Bliûöí ochranné podmínky:

Charakteristika území:
P¯ísluön˝ orgán ochrany p¯írody:
Odb. pracoviötÏ ochrany p¯írody:

kód ZCHÚ:
kód NATURA:
Rozloha:
Navrhovaná kategorie ochrany:
P¯edmÏt ochrany:
Ochranné pásmo:
Vyhláöení:
Poloha:
Ekotop:

Biota:

Kvalita a v˝znam:

rozhodnutí vlády »R Ë. 1473/2009 a Ë. 1483/2009
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje, autor Karel, Poprach - TYFO, platnost
01.01.2006 - 31.12.2015
viz uvedené usnesení ONV z r. 1988
Bioregion Drahansk˝, Fytogeografické ËlenÏní Drahanská ploöina,
Geomorfologická jednotka Drahanská vrchovina, Klimatická oblast
CH7, P¯írodní lesní oblast Drahanská vrchovina
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje
Agentura ochrany p¯írody a krajiny »R
PP U ûlíbku
2171
1.5843 ha
PP p¯írodní památka
¯ízená rezervace
Ochrana louky s cenn˝m spoleËenstvem ho¯eËku Ëeského (Gentianella
bohemica) na acidofilních such˝ch trávnicích svazu Violion caninae.
50 m
736/2 (evidence pozemkové b˝valého PK,15843 m2)
Evropsky v˝znamná lokalita StráÚ nad Huùsk˝m potokem
na¯ízení Okresního ú¯adu ProstÏjov Ë.1/2002, datum úËinnosti
05.07.2002
autor neuveden, platnost 01.01.2002 - 31.12.2011
jen se souhlasem Okresního ú¯adu v ProstÏjovÏ je moûné provádÏt
zásahy na území p¯írodní památky, pouûívat chemikálie, vjíûdÏt
tÏûk˝mi mechanizaËními prost¯edky, provádÏt stavební Ëinnost, terénní
a vodohospodá¯ské úpravy, provádÏt zmÏny kultury pozemku nebo
zmÏny vyuûití pozemku
Bioregion Drahansk˝, Fytogeografické ËlenÏní Drahanská ploöina,
Geomorfologická jednotka Drahanská vrchovina, Klimatická oblast
CH7, P¯írodní lesní oblast Drahanská vrchovina
Krajsk˝ ú¯ad Olomouckého kraje
Agentura ochrany p¯írody a krajiny »R
EVL StráÚ nad Huùsk˝m potokem
3249
CZ0712191
0,8037 ha
PP p¯írodní památka
lokalita ho¯eËku Ëeského
na¯ízení vlády 132/2005 Sb., dat. úËinnosti 22.12.2004
PP Ve élíbku u obce Protivanov, cca 150 m severoseverov˝chodnÏ od
rekreaËního st¯ediska Tábor Protivanov, cca 1 km v˝chodnÏ od osady
Skelná Huù.
Geologie: Souvrství mo¯ského spodního karbonu (b¯idlice, droby,
slepence). Geomorfologie: Drahanská vrchovina. Pedologie:
Kambizem dystrická. Krajinná charakteristika, reliéf: SZ orientovaná
svaûitá louka v mÏlkém údolí, cca 630 m n.m., od jihu a západu
stínÏná vzrostl˝m smrkov˝m lesem. Sklon louky cca 1 aû 10 stupÚ˘.
Svaûitá louka se spoleËenstvy svazu Violion caninae (T2.3 Podhorské a
horské smilkové trávníky) s dominující smilkou tuhou (Nardus stricta)
a v˝razn˝m zastoupením t¯ezalky skvrnité (Hypericum maculatum). V
minulosti pravdÏpodobnÏ pastvina. V 80. letech 20. století bez
obhospoda¯ování, poËátkem 90. let 20. století (pravdÏpodobnÏ roku
1992) zalesnÏna smrkem obecn˝m (Picea abies) a smrkem pichlav˝m
(Picea pungens). Od té doby také Ëlenové místních nevládních
organizací (ZO »SOP ProstÏjov, sdruûení Barvínek) lokalitu jedenkrát
roËnÏ kosili a vyhrabávali (nejËastÏji v dobÏ kvÏtu ho¯eËk˘, p¯iËemû
jednotlivé rostliny byly peËlivÏ obsekávány). V roce 2002 se poda¯ilo
vyjednat a uskuteËnit likvidaci vysazen˝ch smrk˘ (v té dobÏ byly jiû cca
2 m velké) a zároveÚ odstranit vÏtöinu pa¯ez˘. Od roku 2003 je
lokalita obhospoda¯ována dvakrát roËnÏ (seË s v˝hrabem na p¯elomu
kvÏtna a Ëervna; doseËení otav a v˝hrab koncem ¯íjna). Z dalöích
v˝znamn˝ch druh˘ se na lokalitÏ vyskytuje srpice barví¯ská (Serratula
tinctoria).
Velmi bohatá a stabilní populace ho¯eËku Ëeského (Gentianella
bohemica) roste témÏ¯ po celé více neû 0,5 ha velké louce. V letech
2000 aû 2003 bylo zaznamenáno 320 (2003) aû 1307 (2001)
kvetoucích exemplá¯˘.
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Zranitelnost:
Management:

Moûné st¯ety zájmu:
StanoviötÏ:

kód ZCHÚ:
kód NATURA:
Rozloha:
Navrhovaná kategorie ochrany:
P¯edmÏt ochrany:
Ochranné pásmo:
Vyhláöení:
Poloha:
Ekotop:

Biota:
Kvalita a v˝znam:
Zranitelnost:
Management:

Moûné st¯ety zájmu:
StanoviötÏ:

V souËasné dobÏ je díky úsilí místních nevládních organizací lokalita
bez ohroûení, pokud bude pokraËováno v pravidelném
obhospoda¯ování.
PokraËovat ve zp˘sobu obhospoda¯ování zavedeném v roce 2003, tj.
seË dvakrát roËnÏ s v˝hrabem (klasick˝ harmonogram tj. první seË do
poloviny Ëervna, druhá po vysemenÏní ho¯eËk˘). Po odstranÏní smrk˘
je pot¯eba sledovat v˝voj porost˘ a zejména d˘slednÏ vyhrabávat
sta¯inu a mechorosty.
Moûné konflikty nejsou známy.
• 6230 DruhovÏ bohaté smilkové louky na silikátov˝ch podloûích
v horsk˝ch oblastech (a v kontinentální EvropÏ v podhorsk˝ch
oblastech), T2.3B Podhorské aû horské smilkové trávníky bez jalovce ...
41,64 % rozlohy
• Extenzivní seËené louky níûin aû podh˘¯í (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis), T1.1 Mezofilní ovsíkové louky ...
7,82 %
• T1.5 Vlhké pcháËové louky ... 20,11 %
• V4B Makrofytní vegetace vodních tok˘ - stanoviötÏ s potenciálním
v˝skytem makrofyt nebo se zjevnÏ p¯irozen˝m Ëi p¯írodÏ blízk˝m
charakterem koryta ... 0,8 %
• X1 Urbanizovaná území ... 0,79%
• X12 Nálety pion˝rsk˝ch d¯evin ... 3,23 %
• X13 Nelesní stromové v˝sadby mimo sídla ... 2,58 %
EVL Protivanov
3240
CZ0713388
2,3009 ha
PP p¯írodní památka
lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous)
na¯ízení vlády 132/2005 Sb., dat. úËinnosti 22.12.2004
Asi 0,5 km severov˝chodnÏ od obce Protivanov, údolí drobného toku
(Protivanovsk˝ potok).
Geologie: Souvrství mo¯ského spodního karbonu (kulm, b¯idlice,
droby). Geomorfologie: Drahanská vrchovina. Reliéf: Malé sev¯ené
údolíËko smÏ¯ující od jihozápadu k severov˝chodu, nadmo¯ská v˝öka
cca 610 -620 m n.m. Krajinná charakteristika: PodmáËená louka
v údolí drobného potoka.
Vlhká louka s hygrofilními druhy hmyzu.
Lokalita s hojn˝m v˝skytem modráska bahenního (Maculinea
nausithous).
NeseËení a následné zar˘stání luk. OdvodÚování pozemku.
Pravidelná seË 1x roËnÏ, nejlépe v Ëervnu (nikoliv pozdÏji). Druhá seË
(otava) je naprosto nep¯ípustná! SeË nesmí b˝t provádÏna celoploönÏ,
n˝brû mozaikovitÏ, s ponecháním neposeËen˝ch enkláv. PoseËená
hmota musí b˝t odstranÏna (vylouËení mulËování). Zcela musí b˝t
vylouËeno hnojení, chemizace a terénní úpravy.
Moûné konflikty nejsou známy.
• 6510 Extenzivní seËené louky níûin aû podh˘¯í (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis), T1.1 Mezofilní ovsíkové louky ...
23,29 % rozlohy
• 91E0 Smíöené jasanovo-olöové luûní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), L2.2A Údolní
jasanovo-olöové luhy, typické porosty ... 15,63 %
• L2.2B PotoËní a degradované jasanovo-olöové luhy ... 0,43 %
• T1.5 Vlhké pcháËové louky ... 44,58 %
• X3 ExtenzivnÏ obhospoda¯ovaná pole ... 5,1 %

Ostatní chránÏná území p¯írody
V˝znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné Ëásti krajiny,
které utvá¯ejí její typick˝ vzhled nebo p¯ispívají k udrûení její stability. Vyuûívat je lze pouze tak, aby nebyla
naruöena jejich obnova a nedoölo k ohroûení jejich stabilizaËní funkce.
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst.
b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
V ¯eöeném území leûí registrovan˝ v˝znamn˝mi krajinn˝ prvek (VKP):
Datum registrace:
EvidenËní Ëíslo:
Parcela:

U Protivanovského rybníka
30. 11. 1994
4892
736/2 v k.ú. Protivanov
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V˝mÏra:
Popis:

Neûádoucí Ëinnosti:

17 847 m2
B˝valá pastvina se západní expozicí, asi 2 km západnÏ od obce. KromÏ
ËastÏjöích druh˘ bylin luk a pastvin se zde vyskytuje populace
chránÏného, kriticky ohroûeného druhu ho¯eËku Ëeského (Gentianella
bohemica) na ploöe asi 100 m2 ve st¯ední Ëásti parcely.
orba, pouûití hnojiv a pesticid˘, skládkování, poökození travního
porostu, zastínÏní pozemku zar˘stáním d¯evinami nad rozsah asi 50%
celkové plochy nebo jednotliv˝ch Ëástí nad 20 m2. éádoucí je seËení
1 x roËnÏ tak, aby bylo ukonËeno do konce Ëervence.

Ostatní údaje k podmínkám ochrany p¯írody a krajiny
Územní plán je ¯eöen tak, aby byly zachovány a zhodnoceny p¯írodní a krajinné hodnoty v území.
Poûadavek zachování lokalit s vysokou ekologickou hodnotou a krajinotvornou funkcí a jejich
nep¯evádÏní na plochy s niûöí ekologickou stabilitou je zabezpeËen návrhem ÚSES a dále vymezením
ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití (funkËních ploch):
plochy p¯írodni (NP) jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny.
Cílem vymezení je územní ochrana zvláötÏ chránÏn˝ch území a ochrana ekosystém˘ územního
systému ekologické stability a dalöích ekologicky cenn˝ch Ëástí území (ekologické kostry území).
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny,
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NK) jsou vymezeny zejména za
úËelem zajiötÏní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické
stability a dalöích ekologicky cenn˝ch území (ekologické kostry území), pro realizací protierozních
opat¯ení a revitalizace vodních tok˘, opat¯ení pro ochranu povrchov˝ch a podzemních vod, pro
ochranu p¯ed povodnÏmi a pro zvyöení retenËních schopností krajiny.
Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu v ploöe je nutné obhospoda¯ovat z hlediska
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.
Zapracování ÚSES viz kapitola ad e.2) Stanovení podmínek pro Územní systém ekologické
stability ; Ëást ÚSES je zpracovaná autorizovan˝m projektantem územních systému ekologické stability.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku a vibrací
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací je nutno u stávajících a novÏ
navrûen˝ch ploch pro bydlení, obËanskou vybavenost, sportovnÏ rekreaËní vyuûití, ploch pro podnikání,
ploch ve¯ejn˝ch prostranství a dopravní infrastrukturu, zajistit nep¯ekroËení hygienick˝ch limit˘ hluku pro
chránÏn˝ venkovní prostor, chránÏn˝ venkovní prostor staveb a chránÏn˝ vnit¯ní prostor staveb
upraven˝ch v § 30 zákona Ë. 258/2000 Sb., v platném znÏní, ve spojení s na¯ízením vlády Ë. 272/2011
Sb., o ochranÏ zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku a vibrací, a to vËetnÏ návrhu p¯ípadn˝ch
protihlukov˝ch opat¯ení, cílen˝ch k zajiötÏní nep¯ekroËení hygienick˝ch limit˘ hluku ve v˝öe citovan˝ch
chránÏn˝ch prostorech.
Pokud se t˝ká návrhu p¯ípadn˝ch protihlukov˝ch opat¯ení, je nutné navrhnout protihluková
opat¯ení ve venkovním prostoru a nikoliv na fasádách chránÏn˝ch objekt˘, jeû jsou definovány v § 30
odst. 3 zákona Ë. 258/2000 Sb.
Zdrojem hluku v ¯eöeném území je automobilová doprava na silnici II. t¯ídy Ë. 150, kde dopravní
zatíûení ve sËítacím úseku 6-1299 dosahuje 2797 vozidel/24 hodin.
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní v˝poËty:
RoËní pr˘mÏr intenzit, den (06-18)
2 245 voz/den
RoËní pr˘mÏr intenzit, veËer (18-22)
357 voz/den
RoËní pr˘mÏr intenzit, noc (22-06)
195 voz/den
Dopravní zatíûení na dalöích komunikacích není evidováno.
Hluk a vibrace z provozu vÏtrn˝ch elektráren - údaje nejsou KHSOK evidovány, splnÏní
legislativních poûadavk˘ garantovalo stavební ¯ízení.

ad c) Urbanistická koncepce
Urbanistické podmínky:
Jedná se o se lesní lánovou ves, zaloûenou lokátorem z¯ejmÏ v dobÏ st¯edovÏké kolonizace
Drahanské vrchoviny z p¯elomu 13. a 14.stol.. V nejstaröí gruntovní knize obce z roku 1571 jsou záznamy
o prvních statcích (36 grunt˘), které byly soust¯edÏny podél svaûité návsi.
Sídlo je ve své p˘vodní urbanistické stopÏ pomÏrnÏ dlouhodobÏ stabilizováno. Vzhledem k
uzav¯ené struktu¯e historické zástavby, probíhalo novodobé rozöi¯ování sídla p¯edevöím na jeho západním
okraji podél nov˝ch radiálních a tangenciálních komunikací a podél silnice na éÔárnou; dále docházelo
k zahuöùování zástavby severní poloviny obce. Z druhé poloviny 20. stol. pochází v˝robní areály na
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jihov˝chodním okraji intravilánu (zemÏdÏlská farma) a u silnice na éÔárnou (areál firmy VPO Protivanov,
a.s.).
V ¯eöeném území leûí mimo sídla Protivanov tyto zastavÏné lokality:
Oborsk˝ dv˘r
Oborsk˝ ml˝n
Skelná Huù
RekreaËní st¯edisko Protivanov (u Protivanovského rybníka)
Protivanovsk˝ (Protivansk˝) ml˝n.
V ¯eöeném území se dále nachází stopy po zanikl˝ch obcích: Jesenec (asi1,9 km JZ od
Protivanova), Benátky (mezi obcemi Buková a Protivanov), Hoöperk (v místÏ Oborského dvora).
FunkËní a prostorová transformace sídla:
V posledním desetiletí probíhá stavební rozvoj - v˝stavba izolovan˝ch rodinn˝ch dom˘
na parcelách o velikosti cca 700~1000 m2 - zejména na západním okraji sídla. V˝stavba jiû probíhá i na
zastavitelné ploöe Z1. Charakter staveb (objemov˝ i typov˝) a suburbánní zp˘sob parcelace nezapadají do
specifické rázovitosti venkovského sídla.
Dále probíhá stavební rozvoj areálu zemÏdÏlské farmy.
Sídlo mÏlo v minulosti p¯eváûnÏ zemÏdÏlskou funkci, kterou nahradila p¯eváûnÏ funkce obytná.
»ást p˘vodní zástavby je transformována pro hospodá¯ské funkce v malém mÏ¯ítku (obchod, sluûby,
pohostinství, drobná v˝roba) a doplÚkovÏ pro funkce rekreaËní (chalupa¯ení). Hrozbou je vylidÚování,
ztráta funkcí Ëi podvyuûití historické zástavby mÏstyse.
adc.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
Zastavitelná plocha Z13 byla vymezena na základÏ uplatnÏné p¯ipomínky vlastníka pozemku
GREDOS TRANS, s.r.o. ze dne 30. 10. 2013, jehoû zámÏrem je vybudování parkovací plochy pro firemní
automobily.

ad d.1) Dopravní infrastruktura
äiröí dopravní vztahy
ÿeöené území se nachází v jihozápadní Ëásti Olomouckého kraje (okres ProstÏjov). Krajské
mÏsto je vzdáleno 45 km. Nejbliûöí spádovou obcí s vyööí obËanskou vybaveností jsou Boskovice
(vzdálenost 16km), Plumlov (vzdálenost 17 km) a ProstÏjov (vzdálenost 25km).
Napojení ¯eöeného území na nad¯azenou silniËní síù zajiöùuje silnice II/150, napojující se
v ProstÏjovÏ na R46 a západnÏ od Boskovic na silnici I/43.
éelezniËní doprava
éelezniËní síù není v ¯eöeném území zastoupena. Nejbliûöí ûelezniËní stanice je Ptení v obci
Ptensk˝ dvorek (ve vzdálenosti 14km, stanice nezajiöùuje odbavení) na trati Ë. 271 ProstÏjov - Dzbel a
stanice Boskovice na trati Ë. 262 Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice (vzdálenost 16km).
SilniËní doprava - stav
ÿeöen˝m územím prochází ve smÏru západ - v˝chod komunikace nadregionálního v˝znamu
silnice II. t¯ídy Ë. 150 (Votice – SvÏtlá nad Sázavou– HavlíËk˘v Brod – éÔár nad Sázavou – Nové MÏsto na
MoravÏ – Byst¯ice nad Pernötejnem – Boskovice – Protivanov – ProstÏjov – P¯erov – Byst¯ice pod
Host˝nem LouËka – Valaöské Mezi¯íËí).
RadiálnÏ z Protivanova vychází komunikace lokálního v˝znamu - silnice III. t¯ídy: severním
smÏrem silnice Ë. 37357 Protivanov-Buková, jiûním smÏrem silnice Ë. 37727 Protivanov-Niva a
jihov˝chodním smÏrem silnice Ë. 37742 Protivanov-Bousín-Drahany.
Intenzita dopravy na páte¯ní silnici II/150 dosahuje 3016 vozidel/24 hodin (RPDI-pracovní den),
z toho tÏûká motorová vozidla 398 vozidel/24 hodin. Na ostatních komunikacích není intenzita dopravy
sledována.
Doprovodná za¯ízení automobilové dopravy - v ProtivanovÏ se nachází Ëerpací stanice PHM a
a pomocné st¯edisko zimní údrûby Protivanov (Správa silnic Olomouckého kraje, p¯ísp.org.). Nová za¯ízení
pro automobilovou dopravu nejsou navrhována.
SilniËní doprava - návrh
Územní plán zapracovává dopravní koridor nadmístního v˝znamu pro p¯eloûku silnice II/150 obchvat obce. Obchvat obce je v ZÚR Olomouckého kraje vymezen jako ve¯ejnÏ prospÏöná stavba (D039
- II/150 Protivanov - Malé Hradisko, obchvat).
V územním plánu byla navrûena trasa obchvatu (optimalizace z hlediska odstupu od intravilánu
sídla, vÏtrn˝ch elektráren a v˝ökového ¯eöení) - tato trasa je ve v˝kresové Ëásti oznaËena jako osa koridoru
(VD1). Oproti ZÚR Olomouckého kraje je zp¯esnÏna plocha koridoru - je zúûena ze strany intravilánu
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Protivanova na öí¯ku 50 m a v uvolnÏném pásu jsou navrûeny zastavitelné plochy (funkce v˝robního
charakteru, z toho zastavitelná plocha Z7 je vymezena jako zastavitelná jiû v p¯edchozí platné ÚPD) a
územní rezerva. Plocha koridoru je naopak rozöí¯ena v místech k¯íûení se stávajícími silnicemi
Ë. 37727 a Ë. 37742 pro pot¯ebnou úpravu úhlu k¯íûení komunikací. Napojení obchvatu na stávající
komunikaËní síù je navrûeno k¯iûovatkami na západním okraji zastavÏného území, a na uvedené silnice
Ë. 37727 a Ë. 37742. Vzájemná vzdálenost k¯iûovatek 800~900 m vyûaduje uvaûovat u obchvatu mezi
k¯iûovatkami návrhovou rychlost 60 km/hod..
Uvedené ¯eöení obchvatu vËetnÏ umístÏní k¯iûovatek není závazné. Závazné je vymezení
koridoru, a vymezení p¯eloûky silnice Ë. II/150 - obchvat obce , vËetnÏ vyvolan˝ch úprav dopravní a
technické infrastruktury, jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby. Vyûaduje se dále provÏ¯it ¯eöení obchvatu územní
studií.
»ást silnice II/150 na v˝chod od obce, která po zprovoznÏní obchvatu nebude vyuûita pro
motorovou dopravu, bude zachována pro hospodá¯skou dopravu a jako cyklostezka.
Místní a úËelové komunikace - stav
Hlavní komunikaËní kostru tvo¯í pr˘tahy silnic II. a III. t¯ídy obcí, které zde plní i funkce sbÏrn˝ch i
obsluûn˝ch komunikací. Pr˘tah silnice II/150 je komunikací ve funkËní skupinÏ B, pr˘tahy silnic III/37357
a III/37727 jsou komunikací ve funkËní skupinÏ C (resp. na p¯echodu mezi funkËními skupinami B a C).
Lze konstatovat, ûe uvedené silnice II. a III. t¯ídy jsou prakticky v celém svém pr˘bÏhu ¯eöen˝m
katastrálním územím vedeny ve vcelku dobr˝ch parametrech a je t¯eba je povaûovat za dlouhodobÏ
stabilizované.
Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní skupiny C - obsluûné. Z hlediska kategorií
komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu sídla jsou trasy místních
komunikací znaËnÏ smÏrovÏ i v˝ökovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Síù úËelov˝ch komunikací je ale neúplná v tom smyslu ûe neumoûÚuje oddÏlení hospodá¯ské dopravy
(zemÏdÏlské v˝roby) od dopravní obsluhy obytn˝ch ploch.
CelkovÏ je moûné konstatovat, ûe síù místních a úËelov˝ch komunikací lze v podstatÏ povaûovat
za stabilizovanou. DopravnÏ problémová místa sítÏ vÏtöinou vypl˝vají buÔ z obtíûné konfigurace terénu
nebo v zastavÏném území pak z blízkosti p¯iléhající zástavby Ëi pozemkov˝ch hranic. Oba tyto faktory
z hlediska reáln˝ch moûností ¯eöení tÏchto problémov˝ch míst p¯edstavují váûné komplikace p¯edevöím
s ohledem na citlivé majetkoprávní pomÏry v území a dále na finanËní nároËnost stavby.
Místní a úËelové komunikace - návrh
Nov˝ územní plán zapracovává nové rozvojové plochy v ¯eöeném území. KomunikaËní
dostupnost tÏchto rozvojov˝ch lokalit je zajiötÏna prost¯ednictvím vazeb na stávající komunikaËní skelet
obce, u zastaviteln˝ch ploch Z1, Z2 a Z9 také návrhem nov˝ch místních komunikací (u lokality Z1 je jiû
stavba infrastruktury je v realizaci). Nov˝m napojením místní komunikací VD3 nebo VD5 se doporuËuje
podmínit v˝stavbu na zastavitelné ploöe Z2 z d˘vodu omezení negativních vliv˘ dopravy na p¯ilehlé
stabilizované obytné plochy.
NovÏ navrhované místní komunikace zajiöùující komunikaËní dostupnost a obsluhu nov˝ch
rozvojov˝ch lokalit zástavby obce budou navrûeny buÔ jako obsluûné komunikace funkËní skupiny C
(v kategorii urËené dle zpracované územní studie, pokud nebude zpracována územní studie navrhne
p¯íËn˝ profil projektant v dokumentaci pro územní ¯ízenív souladu s legislativou a platn˝mi technick˝mi
normami, avöak alespoÚ s jednostrann˝mi chodníky öí¯ky nejménÏ 2,0 m v zastavÏném území a na
zastaviteln˝ch plochách), nebo jako komunikace pro smíöen˝ provoz funkËní skupiny D1 - obytné ulice –
navrhované v souladu s technick˝mi podmínkami TP 103 pro jejich navrhování v öí¯ce uliËního prostoru
nejménÏ 10,0m mezi hranicemi protilehl˝ch pozemk˘.
Po realizace p¯eloûky silnice II/150 bude p˘vodní komunikace klasifikovaná jako místní obsluûní
komunikace ve funkËní skupinÏ C. V souvislosti s napojením komunikaËní sítÏ na obchvat bude mimo jiné
nutná úprava k¯iûovatky Boskovická x Druûstevní (zmÏna hlavní ve smÏru silnice III/37727 - III/37357).
ÚËelové komunikace zp¯ístupÚující zemÏdÏlské pozemky viz bod: ad e.3) Stanovení podmínek
pro prostupnost krajiny.
Doprava v klidu
V zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na
ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách (cca 45 osobních vozidel). Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou
zajiötÏna na pozemcích rodinn˝ch dom˘.
Návrh minimálního poËtu parkovacích stání v zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby je
uveden v textové Ëásti návrhu územního plánu.
P¯i realizaci novÏ navrhovan˝ch objekt˘ je t¯eba poËítat se zajiötÏním odpovídajících pot¯ebn˝ch
poËt˘ odstavn˝ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk˘ a to dle skuteËnÏ navrhovan˝ch kapacit
objekt˘. V souladu s vyhláökou MMR »R Ë. 501/2006 Sb., o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území,
§20, odst. (5) budou stavební pozemky vymezeny tak, ûe odstavná a parkovací stání pro pokrytí pot¯eb
p¯ísluöného rodinného domu na za¯ízení dopravy v klidu budou vy¯eöena v rozsahu p¯ísluön˝ch
ustanovení »SN 73 6110 Projektování místních komunikací. Ve smyslu tÏchto ustanovení musí b˝t pro
kaûd˝ byt rodinného domu o velikosti do 100 m2 celkové plochy navrûeno jedno odstavné stání, pro
kaûd˝ byt rodinného domu o velikosti nad 100 m2 celkové plochy budou navrûena dvÏ odstavná stání a
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dále pak nejménÏ jedno parkovací stání na vlastním pozemku rodinného domu.
Hromadná doprava osob
ÿeöené území obsluhují autobusové linky: 760700 Olomouc-Jihlava, 780721 ProstÏjovProtivanov, 780721 ProstÏjov-Protivanov, 710912 Olomouc-Boskovice, 780710 ProstÏjov-Protivanov,
780720 ProstÏjov-Protivanov-Boskovice, 729261 Boskovice-Protivanov, 780700 Brodek u KoniceProtivanov, 780722 Protivanov-Drahany-Protivanov.
Lze konstatovat, ûe prakticky celé zastavÏné území obce je pokryto v p¯ijatelné 500 metrové
docházkové vzdálenosti k autobusov˝m zastávkám, coû ËasovÏ p¯edstavuje asi 7-8 minutovou
docházkovou dobu. Situování zastávek je t¯eba povaûovat za stabilizované. Organizace autobusové
dopravy v obci je tedy vyhovující i do budoucna.
Cyklotrasy
V ¯eöeném území vedou:
• cyklotrasa I. t¯ídy Ë. 5, tzv. Jantarová stezka (koridor Lipník nad BeËvou - P¯erov - Olomouc - ProstÏjov –
Protivanov). Cyklotrasa je vedena v ¯eöeném území v trase silnice II/150. DoporuËuje se vést po provedení
p¯eloûky silnice II/150 cyklostezku po p˘vodní silniËní komunikaci, v západní Ëásti ¯eöeného území kde
p¯eloûka nebude provedena z¯ídit cyklostezku oddÏlenou od hlavního dopravního prostoru silnice II/150.
• cyklotrasa IV. t¯ídy Ë. 5029 (Horní ätÏpánov – Protivanov – Niva – Rozstání) je vedena po málo
dopravnÏ zatíûen˝ch silnicích III. t¯ídy.
Pro cyklisty je v regionu o víkendech a svátcích v období od kvÏtna do zá¯í (p¯es letní prázdniny
také ve vöední dny) zajiöùována dopravní spoleËností FTL – First Transport Lines, a.s. doprava cyklobusem z
ProstÏjova aţ do Protivanova (p¯es Bukovou a Malé Hradisko) - 2~3 spoje dennÏ.
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní, splÚovat
poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch komunikací na
stávající komunikace dle »SN 73 6102.
V p¯ípadÏ soubÏhu a k¯íûení inûen˝rsk˝ch sítí s komunikacemi bude postupováno dle § 36
zákona Ë.13/1997 Sb. a budou dodrûeny poûadavky normy »SN 73 6005 Prostorové uspo¯ádání sítí
technického vybavení v platném znÏní (tzn. vË. platn˝ch zmÏn). Podélné vedení bude v souladu s v˝öe
uveden˝mi poûadavky p¯ednostnÏ ukládáno mimo tÏleso silnice nebo místní komunikace.
Ve vlastním ¯eöeném katastrálním území se v souladu se zákonem Ë. 13/97Sb., o pozemních
komunikacích a §30 „SilniËní ochranná pásma“ tohoto zákona, uplatÚuje u silnic II. a III. t¯ídy mimo
zastavÏné území ochranné pásmo vedené ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy p¯ilehlého
jízdního pásu.

ad d.2) Technická infrastruktura
Úvodní souhrnné zhodnocení technického vybavení
V ¯eöeném území je zajiötÏno zásobování pitnou vodou z ve¯ejného vodovodu. Oddílná
kanalizace je realizována jen v Ëásti sídla, p¯eváûnÏ je zde síù jednotné kanalizace; likvidace odpadních vod
je na »OV. Rozvody elektrické energie VN smÏ¯ované do distribuËních trafostanic jsou vedeny vzduönou
trasou. Rozvody elektrické energie NN a rozvody telekomunikaËní sítÏ zajiöùují p¯eváûnÏ vzduöné trasy.
Území je ploönÏ plynofikováno.
Poznámka: ¯eöené území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací
Olomouckého kraje.
Zásobování pitnou vodou - stávající stav
V mÏstysi Protivanov je v souËasné dobÏ vybudovaná kompletní ve¯ejná vodovodní síù
s rozvádÏcími ¯ady ve vöech Ëástech mÏstyse. Správcem a provozovatelem vodovodu je spoleËnost M.I.S.
s.r.o. Protivanov. V˝stavba vodovodu probÏhla v letech 1996 – 1998, povolení k trvalému provozu vydal
OkÚ ProstÏjov, referát éP ze dne 25.5.1998 pod Ë.j. éP-VH 3078/97, 98 – KO.
Vodovodní síù v ProtivanovÏ je zásobována vodovodním ¯adem z p¯eruöovací komory Protivanov 2 x 50
m3 max. hladina 625,00 m n.m.. Do p¯eruöovací komory v ProtivanovÏ se voda dostává postupnÏ z
úpravny vody Boskovice – BÏlá s vodojemem o objemu 400 m3 p¯es soustavu Ëerpací kaskády Svazku
Drahanská vrchovina. Rozvodná síù v obci je z PVC DN 100 – 150 mm. Na vodovodních ¯adech jsou
osazeny poûární hydranty.
Dle provozovatele vodovodu spoleËnosti M.I.S. s.r.o. Protivanov moûnost odbÏru vody
z vodovodní sítÏ nevyuûívají zcela vöichni obyvatelé mÏstyse. Existuje mnoho odbÏr˘ jeötÏ z vlastních
studní obyvatel. Pr˘mÏrná denní spot¯eba vody z vodovodní sítÏ se pohybuje kolem 70 m3/d-1.
Na vodovodní síù mÏstyse není napojena ani zemÏdÏlská farma TAURUS, druûstvo. Vyuûívá vodního zdroje
v lokalitÏ zvané „Na élebech“ (5 vrt˘).
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Zásobování pitnou vodou - návrh
SouËasn˝ stav zásobování pitnou vodou bude zachován. Vodovodní síù bude provozována a
udrûována tak, aby splÚovala vöechny poûadavky zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro ve¯ejnou pot¯ebu ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ a p¯ísluön˝ch norem.
Stávající zdroje pitné vody z˘stanou v provozu (domovní studny obyvatel, vodní zdroj
zemÏdÏlské farmy TAURUS).
Pitná voda ze vöech zdroj˘ musí splÚovat ustanovení vyhláöky Ë. 252/2004 Sb. v platném znÏní.
Stav zásobování pitnou, uûitkovou a poûární vodou bude vyhovovat souËasn˝m i návrhov˝m pot¯ebám
obce.
Jsou navrûeny zastavitelné plochy (plochy pro bydlení, smíöené obytné, smíöené v˝robní, plocha
sportu). K tÏmto plochám je navrûeno rozöí¯ení vodovodní sítÏ. NovÏ navrhované lokality budou napojeny
na místní vodovodní síù prost¯ednictvím nov˝ch vodovodních ¯ad˘. Dle konfigurace vodovodní sítÏ budou
p¯ednostnÏ navrhovány jako zaokruhované, aby v p¯ípadÏ poruchy na vodovodní síti, byla zajiötÏna
dodávka pitné vody ke spot¯ebiteli, nebo jako vÏtvené. Dimenzování nov˝ch vodovodních ¯ad˘ bude
odpovídat zajiötÏní öpiËkov˝ch odbÏr˘ a zajiötÏní dodávky pot¯ebného mnoûství poûární vody (6,7 l.s-1),
coû odpovídá min. profil˘m potrubí DN 80 – DN 100. UliËní rozvody pitné vody budou postupnÏ
provedeny do míst realizované a budoucí v˝stavby podle pokyn˘ správce vodovodní sítÏ.
V souËasnosti ûije v mÏstysi Protivanov 1039 trvale bydlících obyvatel. P¯edpokládá se v˝stavba
63 rodinn˝ch dom˘, a 1 bytového domu (cca 8 bytov˝ch jednotek). Pro v˝hled v zásobování pitnou
vodou je v mÏstysi Protivanov uvaûován nár˘st o 213 obyvatel a o 213 zamÏstnanc˘ v rámci navrûen˝ch
zastaviteln˝ch v˝robních ploch.
PoËet obyvatel a spot¯eba vody:
OdbÏratel pitné vody

Jednotka

Mnoûství
jednotek

Pot¯eba vody
-1

-1

[l.j .d ]

[m3.d-1]

[m3.rok-1]

Obyvatelstvo
Bytov˝ fond
- rodinné a bytové domy p¯ipojené na
vodovod
Bytov˝ fond (navrhovan˝ rozvoj)
- rodinné a bytové domy p¯ipojené na
vodovod

[obyvatel]

1 039

138,0

143,4

52 334

[obyvatel]

213

138,0

29,4

10 729

172,8

63 063

Bytov˝ fond celkem
1252
ObËanská a technická vybavennost
ObËanská a technická vybavennost
- obce s 1 000-5 000 obyvateli
ObËanská a technická vybavennost
(návrhov˝ rozvoj) - obce s 1 000-5
000 obyvateli
ObËanská a technická vybavennost
celkem

[obyvatel]

1 039

30,0

31,2

11 377

[obyvatel]

213

30,0

6,4

2 332

37,6

13 709

1252

Pr˘mysl (stavební, strojní, potraviná¯sk˝), drobní ûivnostníci aj.
»ist˝ provoz
»ist˝ provoz (návrhovan˝ rozvoj)
Pr˘mysl a ûivnostníci celkem

ZemÏdÏlská farma

[zamÏstnanci]

210

50,0

10,5

2 657

[zamÏstnanci]

213

50,0

10,7

2 694

21,2

5 351

423
ZemÏdÏlská v˝roba
[zamÏstnanci]

45

80,0

3,6

1 314

ZemÏdÏlská farma - chov dojnic

[kus]

820

60,0

49,2

17 958

ZemÏdÏlská farma - chov telat

[kus]

800

10,0

8,0

2 920

ZemÏdÏlství celkem

60,8

1 314

Celkem

292,3

83 438
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V˝poËet návrhov˝ch pr˘tok˘:
[m3.den-1]

[l.s-1]

VNF

29,23

0,19

VVR

321,5

2,13

[m3.den-1]

Pr˘tok
Qdp =

321,51

kd =
Qdm =

[m3.h-1]
13,40

Voda nefakturovaná
Voda vyrobená k realizaci (VNF + pot¯eba vody obyvatelstvo,
vybavenost…)

[l.s-1]

Popis
3,72

1,40
450,12

18,76

kh =

2,20

Qhm =

41,19

kmin =

0,60

Qmin =

8,04

Qrp =

Popis

94 106

[m3.rok-1]

Pr˘mÏrná denní pot¯eba vody vË., VNF
Koeficient denní nerovnomÏrnosti

5,21

Maximální denní pot¯eba vody, vË. VNF
Koeficient maximální hodinové nerovnomÏrnosti

11,44

Maximální hodinová pot¯eba vody, vË. VNF
Koeficient minimální hodinové nerovnomÏrnosti

2,23

Minimální hodinová pot¯eba vody

Pr˘mÏrná roËní pot¯eba vody, vË. VNF

Ve v˝poËtu bylo uvaûováno, ûe ztráty dopravované vody budou pr˘mÏrnÏ dosahovat 10%
z pr˘mÏrné pot¯eby vody.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo vodovodních ¯ad˘ je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnÏjöího líce stÏny
potrubí na kaûdou stranu:
u vodovodních ¯ad˘ dimenze do DN 500 mm vËetnÏ, 1,5m
u vodovodních ¯ad˘ dimenze nad DN 500 mm, 2,5m
u vodovodních ¯ad˘ dimenze nad DN 200 mm, jejichû dno je uloûeno v hloubce vÏtöí neû 2,5 m
pod upraven˝m povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnÏjöího líce zvyöují o
1,0 m.
Ochranná pásma vodních zdroj˘ v obci nejsou vyhláöena.
Odkanalizování - stávající stav
V mÏstysi Protivanov je v souËasné dobÏ vybudovaná ucelená stoková síù - stoky jednotné a
splaökové kanalizace a Ëistírna odpadních vod (»OV). Síù deöùové kanalizace není ucelená. Správcem a
provozovatelem kanalizace a »OV je spoleËnost M.I.S. s.r.o. Protivanov. Stoková síù a »OV byla
v ProtivanovÏ uvedena do trvalého provozu v roce 2006, rozhodnutím MÏÚ ProstÏjov, OéP 755/2006 ze
dne 11.9.2006 pod Ë.j. PVMU 143857/2006 40. Povolení o vypouötÏní odpadních vod do vod
povrchov˝ch vodního toku Protivanovsk˝ potok, bylo vydané rozhodnutím Magistrátu mÏsta ProstÏjov,
PVMU 119061/2012 40, ze dne 8.10.2012. Rozhodnutím je urËeno za jak˝ch podmínek je povoleno
vypouötÏní odpadních vod do vod povrchov˝ch vËetnÏ údaj˘ o povolené jakosti vypouötÏn˝ch vod.
Splaökovou kanalizaci tvo¯í gravitaËní a tlakové kanalizaËní stoky. Trubní vedení jednotné kanalizace je o
pr˘mÏru DN 250 – 1000 mm, deöùové a splaökové gravitaËní kanalizace DN 250 – 400 mm, splaökové
tlakové DN 50 – 80 mm.
Deöùové odpadní vody jsou odvádÏny stokami deöùov˝mi ËásteËnÏ do otev¯en˝ch p¯íkop˘ a
zasakovány, ËásteËnÏ do recipientu, dále jsou odvádÏny stokami jednotné kanalizace (s odlehËením do
recipientu) na »OV. Deöùové vody z pozemk˘ nemovitostí (zpevnÏné plochy, plochy st¯ech) jsou ËásteËnÏ
zachycovány do nádrûí k dalöímu vyuûití. Splaökové odpadní vody jsou odvádÏny jednotnou a splaökovou
kanalizací na »OV.
»OV je situována v severov˝chodní Ëásti mÏstyse Protivanov. »OV je provedena jako
mechanicko-biologická, s kapacitou 1500 ekvivalentních obyvatel (EO). Mechanick˝ stupeÚ je tvo¯en
strojnÏ stíran˝mi Ëeslemi, pro p¯ípad poruchy také mechanick˝mi Ëeslemi a vertikálním provzduöÚovan˝m
lapákem písku. Biologick˝ stupeÚ je tvo¯en nízkozátÏûovou aktivací s biologickou nitrifikací a denitrifikací a
s aerobní stabilizací kalu. V technologické lince »OV je dále umístÏna dosazovací nádrû a provzduöÚovaná
zahuöùovací nádrû (kalojem, kalové silo). VyËiötÏné odpadní vody jsou vypouötÏny do toku Protivanovsk˝
potok.
Dle provozovatele kanalizace a »OV spoleËnosti M.I.S. s.r.o. je poËet napojen˝ch EO 1025.
ZemÏdÏlská farma TAURUS, druûstvo má odpadní vody z areálu ËásteËnÏ svedeny do stávající kanalizace a
ËásteËnÏ do jímek na vyváûení (následná likvidace na »OV).
-

Údaje o stávající kanalizaci:
délka staröí jednotné sítÏ DN 250-1000
délka splaökové (2004) DN 250-400
délka kanalizace (2004) D 1106/1000
tlakové vÏtve (2004) DN 50-80

4832 m
2714 m
2721 m
601 m
30

-

219 m3/den
132,3 m3/den

kapacita »OV (1460 EO)
produkce odpadních vod 2010

Odkanalizování - návrh
Stávající »OV a stoková síù bude provozována a udrûována tak, aby splÚovala vöechny poûadavky
zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘
a p¯ísluön˝ch norem.
NovÏ navrhované zastavitelné plochy (plochy pro bydlení, smíöené obytné, smíöené v˝robní,
plocha sportu) budou napojeny do stávající stokové sítÏ a odpadní splaökové vody budou p¯ivedeny na
stávající »OV. V navrhovan˝ch lokalitách navrhujeme oddíln˝ systém odkanalizování – splaöková a deöùová
kanalizace. Do splaökové kanalizace budou p¯ivádÏny pouze odpadní vody splaökové, ne deöùové, nebo
pr˘myslovÏ zneËiötÏné (ropné látky, tuky, tÏûké kovy atd.), jinak musí b˝t p¯edËiötÏny. Odkanalizování
bude navrûeno gravitaËnÏ nebo tlakovÏ, záleûí na konfiguraci terénu dané lokality, na hloubce uloûení
stávající kanalizace (nápojného místa), a jestli se jedná o stávající kanalizaci gravitaËní nebo tlakovou.
Deöùová kanalizace bude odvádÏt pouze deöùové odpadní vody. Ta bude napojena na stávající síù
deöùové kanalizace, která vöak není ucelená a ne kaûdá navrhovaná zastavitelná plocha bude mít moûnost
napojení na stávající deöùovou kanalizaci. V tÏchto p¯ípadech se deöùové vody navrûenou deöùovou
kanalizací odvedou do nejbliûöí vodoteËe (p¯edevöím plochy Z1, Z2, Z9, Z10, Z11).
Z ploch Z1, Z2 budou deöùové vody odvedeny deöùovou kanalizací a vyústÏny do stávajícího otev¯eného
odvodÚovacího p¯íkopu, kter˝ se táhne SV podél polní cesty ke krajské komunikaci III/37357. Je navrûeno
p¯íkop prohloubit a proËistit, dále k¯íûit krajskou komunikaci, zatrubnit a vyústit do vodoteËe.
U ploch Z9, Z10, Z11 se deöùovou kanalizaci navrhuje vést JZ podél ¯eöen˝ch návrhov˝ch ploch Z9, Z10,
k¯íûit krajskou komunikaci II/150, kolem návrhové plochy Z11 s vyústÏním do vodoteËe.
Navrûená deöùová kanalizace bude p¯eváûnÏ odvádÏt deöùové vody z komunikací a p¯ilehl˝ch zpevnÏn˝ch
ploch. Deöùové vody z jednotliv˝ch stavebních parcel (plochy st¯ech, zpevnÏné plochy) budou ËásteËnÏ
zachycovány a vsakovány na tÏchto parcelách – formou vsak˘ nebo akumulací deöùové vody. Vsakování
deöùov˝ch vod na pozemcích pro bydlení bude ¯eöeno na základÏ jednotliv˝ch zámÏr˘ a pot¯ebn˝ch
informací o stavebních zámÏrech, dále dle vyhl. Ë. 501/2006 Sb. §21 a bude navrûeno na základÏ
geologick˝ch a hydrogeologick˝ch podmínek dané lokality a technicko – ekonomick˝ch podmínek.
V souËasnosti ûije v mÏstyse Protivanov 1039 trvale bydlících obyvatel. P¯edpokládá se v˝stavba
63 rodinn˝ch dom˘, a 1 bytového domu (cca 8 bytov˝ch jednotek). V rámci odkanalizování je v mÏstysi
Protivanov uvaûován nár˘st o 213 obyvatel a o 213 zamÏstnanc˘ v rámci navrûen˝ch zastaviteln˝ch
v˝robních ploch.
V˝poËet produkce odpadních vod a stanovení poËtu EO:
Zdroj odpadních vod

Jednotka

Mnoûství
jednotek

Mnoûství splaökov˝ch
odpadních vod

V˝poËet EO

[l.j-1.d1
]

[m3.d-1]

[m3.rok-1]

[g
BSK5.j1 -1
.d ]

[EO]

Obyvatelstvo
Bytov˝ fond
- rodinné a bytové domy
p¯ipojené na vodovod
Bytov˝ fond (navrhovan˝
rozvoj)
- rodinné a bytové domy
p¯ipojené na vodovod
Bytov˝ fond celkem

[obyvatel]

1 039

138

143,4

52 334

60

805

[obyvatel]

213

138

29,4

10 729

60

130

172,8

63 063

1252

935

ObËanská a technická vybavennost
ObËanská a technická
vybavennost
- obce s 1 000-5 000
obyvateli
ObËanská a technická
vybavennost (návrhov˝
rozvoj)
- obce s 1 000-5
000 obyvateli
ObËanská a technická
vybavennost celkem

[obyvatel]

1039

30,0

31,2

11 377

13

225,9

[obyvatel]

213

30,0

6,4

2 332

13

46,3

37,6

13 709

1252

272

Pr˘mysl (stavební, strojní, potraviná¯sk˝), drobní ûivnostníci aj.
»ist˝ provoz
»ist˝ provoz (návrhovan˝
rozvoj)
Pr˘mysl a ûivnostníci
celkem

[zamÏstnanci]
[zamÏstnanci]

210
213
423

50,0

10,5

2 657

22

76,1

50,0

10,7

2 694

22

77,2

21,2

5 351

153
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ZemÏdÏlská v˝roba
ZemÏdÏlská farma

[zamÏstnanci]

45

80,0

Celkem

3,6

1 314

235,1

83 438

35

26,1
1387

Nyní je kapacita »OV Protivanov 1500 EO, napojeno je 1250 EO. Jsou navrûeny zastavitelné
plochy, s tím spojen˝ návrhov˝ rozvoj bytového fondu, obËanské a technické vybavenosti, pr˘myslu,
drobn˝ch ûivnostník˘ a zemÏdÏlské v˝roby v ProtivanovÏ, kdy se uvaûuje, ûe bude na »OV napojeno
celkem 1387 EO. Dále je uvaûováno, ûe na »OV Protivanov budou odvádÏny i splaökové odpadní vody
z obce Malé Hradisko. Je navrûeno, ûe v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na
odkanalizování obce Malé Hradisko, vËetnÏ urËení poËtu EO, bude kapacita »OV Protivanov provÏ¯ena a v
p¯ípadÏ nedostateËné kapacity intenzifikována.
V˝poËet návrhov˝ch pr˘tok˘:
[m3.den-1]

Pr˘tok

Qdp =

235,09

kd =
Qdm =

[m3.h-1]

[l.s-1]

9,80

2,72

1,40
340,87

kh =

14,69

4,22

kmin =

8,50

0,60
1,63

11,75

0,49

0,14

QD =

0,00

0,00

0,00

Qdp+QD+QB

246,84

10,29

2,86

0,00

0,00

Qrp =

90 097

Maximální hodinov˝ p¯ítok splaökov˝ch vod na »OV
Koeficient minimální hodinové nerovnomÏrnosti

5,88

QB =

QMAX,»OV =

Maximální denní p¯ítok splaökov˝ch vod na »OV
Koeficient maximální hodinové nerovnomÏrnosti

30,61

Qmin =

Pr˘mÏrn˝ denní p¯ítok splaökov˝ch vod na »OV
Koeficient denní nerovnomÏrnosti

2,20

Qhm =

Popis

[m3.rok-1]

Minimální hodinov˝ p¯ítok splaökov˝ch vod na »OV
Mnoûství balastních vod p¯itékajících na
5%
»OV
z Qdp
Pr˘mÏrné mnoûství deöùov˝ch vod p¯epadajících z
odlehËovacích komor
Pr˘mÏrn˝ denní p¯ítok veöker˝ch odpadních vod na »OV
Maximální p¯ítok
1,00
x Qhm + QB)
na »OV za deötÏ (

Pr˘mÏrn˝ roËní p¯ítok veöker˝ch odpadních vod na »OV

V˝poËet látkového zatíûení »OV
PoËet ekvivalentích obyvatel

1387

EO

Specifická
produkce
[g.EO-1.d-1]

Mnoûství
zneËiötÏní
[t.rok-1]

Koncentrace
zneËiötÏní
[mg.l-1]

Ukazatel
zneËiötÏní

BSK5

Mnoûství
zneËiötÏní
[Kg.d-1]

60,0

83,2

30,4

354,00

120,0

166,4

60,8

708,00

NL

55,0

76,3

27,8

324,50

NCELK

11,0

15,3

5,6

64,90

7,4

10,2

3,7

43,48

2,5

3,5

1,3

14,75

CHSKCr

N-NH4
PCELK

Pozn.: Do v˝poËtu nejsou zahrnuty odpadní vody ûivoËiöné v˝roby, protoûe ty
jsou shromaûÔování v jímkách zemÏdÏlské farmy.

Odvedení odpadních vod z navrûen˝ch lokalit bude ¯eöeno individuálnÏ, na základÏ jednotliv˝ch
zámÏr˘ a pot¯ebn˝ch informací o stavebních zámÏrech v rámci projektové dokumentace k dan˝m
zámÏr˘m.
Ochranná pásma:
Ochranné pásmo kanalizaËních stok je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnÏjöího líce stÏny
potrubí na kaûdou stranu:
u kanalizaËních stok dimenze do DN 500 mm vËetnÏ, 1,5m
u kanalizaËních stok dimenze nad DN 500 mm, 2,5m
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-

u kanalizaËních stok dimenze nad DN 200 mm, jejichû dno je uloûeno v hloubce vÏtöí neû 2,5 m
pod upraven˝m povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnÏjöího líce zvyöují o
1,0 m.

Ochranné pásmo »OV Protivanov bylo projektantem navrûeno do vzdálenosti 50,0 m vnÏ od
oplocení areálu »OV, OP vöak nebylo vyhláöeno.
Elektrifikace - stav
Páte¯í rozvodného systému jsou venkovní trasy VN 22 kV po obvodu obce, smÏ¯ované do
distribuËních trafostanic. Rozvodnou NN síù tvo¯í p¯eváûnÏ vzduöné trasy. Vlastníkem a provozovatelem
elektrické distribuËní soustavy je E.ON »eská republika, s.r.o.
Trafostanice:
název
DÏtsk˝ tábor
1. ZA OÚ
7. OBORA
1. OBEC
Vpo
4. U Zä
Zd
3. U Mä
5. U RD
2. BAÿINA
6. U VPO
8. SM. BUKOVÁ
v. elektrárna
r-ve2
ve t1
ve t2

Ëíslo
300771
300421
300427
300447
300772
300424
300773
300423
300425
300422
300426
300428
300739
301310
301309
301308

vlastník
jin˝
E.ON
E.ON
E.ON
jin˝
E.ON
jin˝
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
jin˝
jin˝
jin˝
jin˝

typov˝ v˝kon [kVA]
400kVA
400kVA
250kVA
400kVA
400kVA
400kVA
250kVA
400kVA
400kVA
-

V jihov˝chodní Ëásti ¯eöeného území je vÏtrná farma tvo¯ená t¯emi vÏtrn˝mi elektrárnami (VE):
Protivanov I: 1x VE Fuhrlander FL100 o v˝konu 100kW - vlastník Pravoslavná akademie Vilémov,
instalace r. 2002, produkce 2008 - 121210 kWh
Protivanov II: 2x VE Repover MD 77 o v˝konu 1500 kW - vlastník Vind invest s.r.o, instalace r. 2005
VE Protivanov II jsou p¯ipojeny spolu s VE Drahany (Vestas V90, 2000 kW) vedením VN 22 kV do
rozvodny 110kV Konice, síù vykazuje nízkou p¯enosovou kapacitu v místÏ p¯ipojení.
-

Elektrifikace - návrh
Zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno p¯ednostnÏ prost¯ednictvím stávající sítÏ VN a
stávajících trafostanic. V˝kon stávajících trafostanic v obci ve správÏ E.ON Ëiní celkem 3300 kVA, coû
v˝hledovÏ nemusí postaËovat. Situaci lze v tomto p¯ípadÏÝ ¯eöit postupnÏ na základÏ zp¯esnÏní vstupních
informací (o stávajících v˝konov˝ch rezervách trafostanic a zp¯esnÏní údaj˘ poûadovan˝ch p¯íkon˘
jednotliv˝ch majitel˘ nemovitostí) a to, v p¯ípadÏ potvrzení aktuálních v˝sledk˘ anal˝zy struktury pot¯eby
energií, p¯edevöím posílením v˝konu stávajících distribuËních trafostanic (jejich rekonstrukcí a
modernizací) a teprve následnÏ téû z¯ízením (a p¯ipojením) nov˝ch trafostanic v p¯ísluön˝ch rozvojov˝ch
lokalitách. ÚP p¯edpokládá umístÏní nové trafostanice v zastaviteln˝ch plochách Z1 nebo Z2 (pokud
budou vyËerpány kapacity trafostanic TS3, TS5 a TS8) a dále v ploöe Z9. UmístÏní dalöích trafostanic na
jin˝ch plochách je p¯ípustné, pokud neomezí vyuûití ploch, ve¯ejnou infrastrukturu a navrûené ve¯ejnÏ
prospÏöné stavby.
Odhad hodnot zv˝öení p¯íkonu vypl˝vající ze zastaviteln˝ch ploch pro bydlení:
63 rodinn˝ch dom˘
Pi = 617 kW
Pp = 247 kW
8 bytov˝ch jednotek
Pi = 70 kW
Pp = 34 kW
Stávající venkovní vedení v zastavÏném území bude nahrazeno (v závislosti na technick˝ch
podmínkách) podzemními kabelov˝mi vedeními.
DistribuËní síù NN bude rozöí¯ena do ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch, rozvody budou
vedeny vûdy podzemní kabelovou trasou. V uliËních profilech musí b˝t v podrobnÏjöích projekËních
stupních navrûena prostorová rezerva pro uloûení sítÏ.
Vedení VN m˘ûe b˝t v dílËích úsecích p¯eloûeno; v zastavÏném území nabo v zastaviteln˝ch
plochách bude vedeno (v závislosti na technick˝ch podmínkách) podzemními kabelov˝mi trasami, trasy
navrûené v ÚP mohou b˝t upraveny podrobnÏjöí projektovou dokumentací.
Územním plánem je vymezena osa koridoru (doporuËená trasa) a plocha koridoru pro v˝stavbu
vedení 110 kV Konice – Rozstání po v˝chodním okraji ¯eöeného území. Navrhuje se dílËí zmÏna vymezení
koridoru (posun v˝chodním smÏrem) oproti vymezení v ZÚR Olomouckého kraje z d˘vodu ochrany
krajinného rázu a sídla Protivanov - nová trasa je vedena tzv. ‚za horizontem‘ návröí U Javora.
Bude respektováno ochranné pásmo stávajících vÏtrn˝ch elektráren vyznaËené ve v˝krese Ë. 3
(Koncepce technické infrastruktury), pro návrh trasy p¯eloûky silnice Ë. 150 se doporuËuje zachovat odstup
osy komunikace od krajní VE minimálnÏ 70 m.
Ochranná pásma elektrick˝ch za¯ízení:
äí¯ka ochrann˝ch pásem rozvodn˝ch za¯ízení z¯izovan˝ch po 31. 12. 1994 je dána energetick˝m
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zákonem Ë. 222/1994 Sb.. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl˝mi rovinami veden˝mi
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodiËe (u kabelov˝ch
vedení od krajního kabelu) na kaûdou stranu; v závorce jsou uvádÏny hodnoty dle zák. Ë. 458/2000 Sb.
pro nová za¯ízení:
u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)......... 7 m
u venkovních vedení do 110 kV (vËetneÝ )........... 12 m
u kabelov˝ch vedení (do 52 kV)................. 1 m
u venkovních vedení do 220 kV................. 15 m
u venkovních vedení do 400 kV (vËetneÝ ) ...... 20 m
u el. stanic (do 52 kV)............................ 7 m
u el. stanice kompaktních a zdÏn˝ch (do 52 kV) .....................................2 m od obrysuÝ stanice.
V p¯ípadÏ zájmového území zde veökerá d¯íve instalovaná za¯ízení (venkovní vedení VN 22 kV a
distribuËní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na kaûdou stranu dle zák.Ë.79/1957 a provádÏcích
p¯edpisuÝ Ë.80/1957.
Podle § 46 energetického zákona Ë. 458/2000 Sb. vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístÏní stavby nebo územního souhlasu s umístÏním stavby ochranné pásmo v˝robny
elekt¯iny, které je vymezeno svisl˝mi rovinami veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnÏjöí líc obvodového zdiva elektrické stanice. Ochranné pásmo vÏtrn˝ch elektráren
zakreslené ve v˝kresu Ë. 3 je stanoveno analogicky podle tohoto ustanovení jako souËet polomÏru rotoru
a vzdálenosti 20 m.
Plynofikace - stav
V ¯eöeném území je realizována ploöná plynofikace (pot¯eby vytápÏní v ostatních domácnostech
jsou zajiöùovány spalováním tuh˝ch paliv). Obec Protivanov je zásobována zemním plynem ze stávající
regulaËní stanice VTL/STL situované na jihov˝chodním okraji intravilánu obce v blízkosti areálu
zemÏdÏlského druûstva.
RegulaËní stanice VTL/STL – betonov˝ skelet, je napojena p¯es krátkou VTL plynovodní p¯ípojku
ocel DN 80 napojenou na VTL plynovod ocel DN 150 PN 40 Protivanov – Lipovec.
Na sever od obce je u VTL plynovodu osazena stanice katodové ochrany SKAO.
STL plynovod zásobuje obec Protivanov a Malé Hradisko, které je situované na v˝chod od
Protivanova ve vzdálenosti 2,5 km. St¯edotlaká plynovodní síù v obci Protivanov je provozovaná v tlakové
hladinÏ do 0,1 MPa. Síù je spíöe vÏtvená, jen v nÏkter˝ch Ëástech obce tvo¯í okruh. Potrubí zásobovací a
rozvodné sítÏ je vedeno místními komunikacemi (p¯ednostnÏ p¯idruûen˝mi dopravními prostory),
p¯ípadnÏ p¯ilehl˝mi ostatními plochami a zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi pozemky. Plynovodní p¯ípojky jsou
ukonËeny v uliËní Ëá¯e stavebních parcel nebo v obvodov˝ch zdech objekt˘ hlavním uzávÏrem (HUP).
RegulaËní stanice a plynovod byly vybudovány v roce 1994.
Provozovatelem sítÏ je JMP Net s.r.o., provozní oblast KromÏ¯íû, místní okrsek ProstÏjov.
Plynofikace - návrh
DistribuËní síù ve¯ejného plynovodu bude rozöí¯ena do ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch,
distribuËní ¯ady budou, pokud to technicko-ekonomické podmínky dovolí, zaokruhovány. Dimenzování
nov˝ch plynovodních ¯ad˘ bude odpovídat zajiötÏní öpiËkov˝ch odbÏr˘ a bude provedeno v dokumentaci
pro územní ¯ízení, u zastavitelné plochy Z9 v územní studii.
Bilance p¯edpokládané spot¯eby plynu pro zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z9(BV7+SV3) v˝poËet dle P¯íkazu SMP a.s. Ostrava Ë. 94/03 , Kategorie D - va¯ení, TUV, topení:
maximální hodinová spot¯eba: 71 b.j. x 0,45 x 80% = 25,6 m3.hod-1
roËní spot¯eba: 71 b.j. x 3 000 x 80% = 170 400 m3.rok-1
Ochranná a bezpeËnostní pásma:
Ochranná a bezpeËnostní pásma plynovodních za¯ízení, dle zákona Ë. 458/2000 Sb., energetick˝
zákon, jsou: bezpeËnostní pásmo vtl plynovodu: do DN 100 -15 m, do DN 250 - 20 m, nad DN 250 - 40
m, ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu 1 m, ochranné pásmo u ostatních plynovod˘ a p¯ípojek 4 m.
Telekomunikace
Základní sluûby jsou zajiötÏny prost¯ednictvím spoleËnosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s.,
která má v ¯eöeném území metalickou místní síù a rovnÏû p¯enosovou optickou síù. Není zatím známo,
V ¯eöeném území se nachází vysílaËe mobilní komuniakËní sítÏ.
Distribuce TV signálu (zemského digitálního vysílání DVB-T) a rozhlasu je zajiöùována vysílaËem
Brno Kojál a digitálním opakovaËem Boskovice.
Stávající nadzemní telekomunikaËní vedení budou postupnÏ nahrazena podzemními kabelov˝mi
vedeními. V navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby se navrhuje prodlouûení úËastnické
telekomunikaËní sítÏ. V uliËních profilech musí b˝t v podrobnÏjöích projekËních stupních navrûena
prostorová rezerva pro uloûení sítÏ.
Ochranná pásma:
Ochranná pásma jsou dána zákonem Ë. 151/2000 Sb., resp. zákonem Ë.127/2005 Sb., o
elektronick˝ch komunikacích. U telekomunikaËních za¯ízení pak Ëiní v p¯ípadÏ:
kabelového vedení p¯ístupové sítÏ volnÏ uloûeného 1,5 m na obÏ strany od krajních kabel˘
kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v˝kopové r˝hy
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kabel˘ transportní sítÏ ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2 , Czech Republic, a.s. – Provoz
p¯enosové techniky (provozovatel).
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle je zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas, rozvody obou sítí jsou realizovány jako
nadzemní kabelová vedení vedená p¯eváûnÏ soubÏûnÏ s vedením elektro NN.
V navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby se navrhuje prodlouûení obou sítí
formou kabelového podzemního vedení soubÏûnÏ s rozvody NN, v uliËních profilech musí b˝t
v podrobnÏjöích projekËních stupních navrûena prostorová rezerva pro uloûení sítÏ.
Trasy a koridory inûen˝rsk˝ch sítí
Koridory navrûen˝ch liniov˝ch staveb jsou závaznÏ vymezeny ve v˝krese Ë. 3 ÚP Protivanov
(Koncepce technické infrastruktury). Koridor vedení elektro110 kV Konice - Rozstání je vymezen ploönÏ.
Koridory ostatních navrûen˝ch liniov˝ch staveb jsou vymezeny znaËkou sítÏ, která je osou koridoru, öí¯ka
koridoru je 10 m oboustrannÏ od osy. Z technick˝ch a ekonomick˝ch d˘vod˘, Ëi z povahy majetkov˝ch
vztah˘ mohou b˝t v˝jimeËnÏ sítÏ a za¯ízení technické infrastruktury umístÏny mimo vyznaËen˝ koridor;
p¯itom nesmí b˝t omezena Ëi ohroûena urbanistická koncepce, vyuûití ploch, a navrûené ve¯ejnÏ
prospÏöné stavby.
Koordinace inûen˝rsk˝ch sítí
Cílem koordinace v úrovni koncepËního ¯eöení je p¯edpovídat a p¯edcházet vöem potenciálním
váûn˝m st¯et˘m a konflikt˘m zájm˘. Rozumí se nejen st¯et˘m prostorov˝m, ale i moûn˝m disproporcím
v existujících vztazích a v uûit˝ch rozhodovacích postupech v pr˘bÏhu plánování a realizace
inûen˝rsk˝ch sítí.
V˝znamná je koordinace inû. sítí ve vazbÏ na pozemní komunikace a vzájemná koordinace
jednotliv˝ch druh˘ inû. sítí. Lze identifikovat nÏkteré uliËní profily, kde mohou vzniknout potíûe.
KoordinaËním problémem b˝vá Ëasto vyhovÏní vöem ochrann˝m pásm˘m vymezovan˝m podle závazn˝ch
podklad˘.
K preventivní provÏrce stavu slouûí v tomto ohledu dokumentované profily komunikací. Na
základÏ rámcové inventury lze vytipovat problémová místa a následnÏ uplatnit d˘sledné postupy
prostorové koordinace. Takov˝mi jsou r˘zné druhy sdruûen˝ch tras (nap¯. tvárnicové tratÏ, univerzální
tvárnicové tratÏ apod.) Ëi ¯eöení s uplatnÏním kombinovaného zp˘sobu ukládání. V p¯ípadech klasického
zp˘sobu ukládání je t¯eba p¯ipomenout nezbytnost vËasného osazení ochrann˝ch konstrukcí na k¯íûení
tras inûen˝rsk˝ch sítí s komunikacemi a vËasnou p¯ípravu dopravnÏ inûen˝rsk˝ch opat¯ení pro realizaci.
Základním prost¯edkem pro koordinaci inû. sítí je v této fázi koordinaËní situace a profily
komunikací. V rámci dalöích krok˘ je ûádoucí zpracování charakteristick˝ch p¯íËn˝ch profil˘ s vyznaËením
polohy jednotliv˝ch vedení. Prostorová koordinace v detailu dle »SN 73 6005 „Prostorová úprava sítí
technického vybavení“ a podle dalöích technick˝ch podklad˘ m˘ûe b˝t precizována aû ve vlastních
projektech.
Za koordinaËní akt je t¯eba povaûovat vËasné ¯eöení vlastnick˝ch vztah˘ pro realizaci zámÏr˘ ve
ve¯ejném zájmu.

ad d.3) ObËanské vybavení
ObËanské vybavení tvo¯í stavby, za¯ízení a pozemky slouûící pro vzdÏlávání a v˝chovu, sociální
sluûby a péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, ve¯ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Dneöní stav:
-

-

-

äkolství:
mate¯ská ökola (majitel MÏstys Protivanov, kapacita 60 dÏtí, v souËasnosti obsazenost cca 40
dÏtí)
Základní ökola Protivanov (z¯izovatel MÏstys Protivanov). äkola má obory 1. aû 9. roËník Zä, ve
ökolním roce 2009/2010 ökolu navötÏvovalo 177 ûák˘. Ve ökole p˘sobí poboËka ZUä Konice.
VyjíûdÏjících dennÏ do ökol mimo obec: 83 ûák˘, student˘.
Zdravotnictví, sociální sluûby:
zdravotnické st¯edisko (zahrnující ordinaci praktického léka¯e pro dospÏlé, ordinaci praktického
léka¯e pro dÏti a dorost, ordinaci praktického léka¯e - gynekologa, ordinaci zubního léka¯e,
pracoviötÏ logopedie a lékárnu) v polyfunkËním obecním objektu Ë.p. 31
Obchod a sluûby nev˝robního charakteru:
Obecní ú¯ad sídlí v samostatném objektu na námÏstí (majitel: MÏstys Protivanov).
hasiËská zbrojnice tzv. HasiËsk˝ d˘m (Ë.p. 230, majitel: MÏstys Protivanov).
poöta a lékárna v polyfunkËním obecním objektu Ë.p. 31 (PS» 798 48).
P¯eváûnÏ v prostoru námÏstí je soust¯edÏn obchod a sluûby: pohostinství Alfa (majitel: Jednota
Boskovice, nájemce: Lubomír Trunda), prodejna COOP (majitel: JEDNOTA, spot¯ební druûstvo
v Boskovicích), prodejna Maso - uzeniny (majitel: MÏstys Protivanov, nájemce: Jatka a masná
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v˝roba Leöany), prodejna Kolonial (majitel: MÏstys Protivanov, nájemce: Menöík) a restauracepenzion GrilTour (majitel MIS s.r.o.) a U Veverk˘ (viz níûe), prodejna Pr˘myslové zboûí (majitel:
MÏstys Protivanov, nájemce: Ji¯í Barák), hostinec Na KocandÏ (majitel »ZS). Prodejna Maso uzeniny a prodejna Pr˘myslového zboûí se nachází v polyfunkËní budovÏ mÏstyse Ë.p. 224. Dalöí
prodejna pr˘myslového zboûí a provozovna Kade¯nictví se nachází v polyfunkËním objektu
mÏstyse Ë.p. 375.
-

-

-

-

Kultura, spolková Ëinnost:
pro kulturní a spoleËenské úËely se vyuûívají sály v sokolovnÏ (majitel: TÏlov˝chovná jednota
Sokol Protivanov), sál v pohostinství Alfa (svatby a rodinné oslavy) a sál v HasiËském domÏ
(kulturní akce, rodinné oslavy).
ve¯ejná knihovna v polyfunkËním obecním objektu Ë.p. 31
TÏlov˝chova a sport, rekreace a cestovní ruch:
DvÏ fotbalová h¯iötÏ se nachází na západním okraji sídla (majitel: TÏlov˝chovná jednota Sokol
Protivanov), jedno menöí víceúËelové v areálu základní ökoly.
dvÏ tÏlocviËny - v objektu základní ökoly a v sokolovnÏ (p¯ed rekonstrukcí na spoleËensk˝ sál).
Rekreace se uskuteËÚuje formou pobytové p¯eváûnÏ krátkodobé rekreace (chalupa¯ení, chaty,
penziony, rekreaËní st¯edisko).
RekreaËní st¯edisko Protivanov (majitel: Kolá¯ Jan) - areál leûí 2 km od obce Protivanov smÏrem
na Boskovice. Tvo¯í ho 3,5 hektaru sportovních a rekreaËních ploch se zdÏn˝mi chatami,
d¯evÏn˝mi chatkami, hlavní budovou (kuchynÏ, jídelna s kapacitou 100 míst, sociální za¯ízení),
provozními budovami a parkovacími plochami. K areálu p¯iléhá 2,5 hektarov˝ rybník. Ubytovací
kapacita v d¯evÏn˝ch chatkách je 160 osob, v pokojích a zdÏn˝ch chatách 58 osob. ZamÏ¯ení:
akce ökol (sportovní kurzy, ökoly v p¯írodÏ, ökolní v˝lety), pro firemní akce, akce pro zájmové
skupiny (sportovní soust¯edÏní, turistika, cykloturistika, leteËtí a lodní modelá¯i), dÏtské letní
tábory.
Penzion U Veverk˘ (s moûností kempování, ubytovací kapacita 25 osob, majitel: Pavel Veverka)
Restaurace penzion GrilTour (ubytovací kapacita 29 osob, majitel: MIS PRO s.r.o.)
P¯eváûnÏ po obvodu katastrálního území prochází znaËené turistické stezky. Území je vyuûíváno
pro cykloturistiku: v S-Z a J-V smÏru prochází katastrálním územím a intravilánem Protivanova
cyklotrasy (cyklotrasa Ë. 5 Jantarová a cyklotrasa Ë. 5039); v letní sezónÏ je v provozu pravidelná
linka cyklobusu ProstÏjov-Protivanov (zajiöùuje Dopravce FTL - First Transport Lines, a.s. ve
spolupráci s mÏstem ProstÏjov).
V zimÏ jsou udrûovány bÏûka¯ské trasy Drahanské vrchoviny a Boskovicka; je udrûováno celkem
6 okruh˘: Protivanocvsk˝ 11,5km, Beneöovsk˝ 10,5 km, Such˝ 11,6 km, Ko¯enecko-Melkovsk˝
11,6 km, Ko¯enecko golfov˝ 8 km, Malé Hradisko 9,2 km. Tyto okruhy jsou vzájemnÏ propojeny,
celková delka je 62,4 km.
Církevní sluûby, pietní místa:
¯ímskokatolick˝ kostel Narození P. Marie (majitel: ÿímsko-katolická farnost Protivanov).
h¯bitov (majitel: ÿímskokatolická farnost Protivanov a MÏstys Protivanov).
na mnoha místech zastavÏného území i krajiny se nacházejí pamÏtní k¯íûe.

Návrh:
Budou zachovány vöechny stávající stavby a za¯ízení obËanského vybavení. Vzhledem
k d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj území mohou b˝t za¯ízení obËanského vybavení
umísùována dle podmínek funkËního ËlenÏní území v zastavÏném území, plochách p¯estavby i
v zastaviteln˝ch plochách.
-

Dále se navrhuje:
rozöí¯ení ploch sportovních h¯iöù sportovního areálu na západním okraji sídla (‚plochy
obËanského vybavení - sport a rekreace‘, plocha p¯estavby P4)
plocha pro adaptaci protivanovského ml˝na pro úËely p¯echodného ubytování a rekreace
(‚plochy obËanského vybavení - sport a rekreace‘,zastavitelná plocha Z12).

ad d.4) Ve¯ejná prostranství
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
s cílem chránit stávající systém sídelní zelenÏ na ve¯ejn˝ch prostranstvích a vymezeny stávající plochy
ve¯ejn˝ch prostranství (PV) v obci.
P¯i úpravách ve¯ejn˝ch prostranství musí b˝t respektovány stávající prvky drobné architektury a
ve¯ejná zeleÚ.
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV) jsou navrûeny v rámci p¯estavbové plochy P4
(plocha ZV.1).
Plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV) jsou navrûeny v zastaviteln˝ch plochách Z1-Z6, Z9, Z10, Z11.
Pro novÏ vymezované pozemky ve¯ejného prostranství jsou dány poûadavky (ve smyslu vyhláöky
§22 vyhláöky 501/2006 Sb.): nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní
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komunikace zp¯ístupnující pozemek bytového domu, je 12 m, p¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku
sníûit aû na 10,5 m.
Z klimatick˝ch d˘vod˘ (mnoûství snÏhu v zimním období) jsou zv˝öeny poûadavky oproti
poûadavk˘m vyhláöky 501/2006 Sb.): nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní
komunikace zp¯ístupÚující pozemek rodinného domu, je 10 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku
sníûit aû na 8 m.
SouËástí tÏchto ve¯ejn˝ch prostranství bude nejménÏ jeden pruh vyhrazen˝ pro pÏöí v minimální
öí¯ce 2 m umoûÚující bezbariérové uûívání.

ad d.5) Nakládání s odpady
-

-

SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch nemovitostí slouûí k ukládání domovního odpadu po vyt¯ídÏní.
Svoz
se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávnÏnou osobou (SITA CZ a.s. DIVIZE JIH, provoz
Boskovice) a schváleného p¯ísluön˝m orgánem obce.
Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy) se ukládají do p¯ísluönÏ
oznaËen˝ch kontejner˘ umístÏn˝ch na 10 ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch stanoviötích, svoz a likvidace
zajiöùuje oprávnÏná osoba.
Likvidace nebezpeËného odpadu je zajiötÏna mobilním sbÏrem 2x roËnÏ - odvoz a likvidace
oprávnÏnou osobou. Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnÏ.
Likvidace smÏsného velkoobjemového odpadu je zajiötÏna mobilním sbÏrem 1x roËnÏ - odvoz a
likvidace oprávnÏnou osobou.

ÚP Protivanov vymezuje plochu pro v˝stavbu sbÏrného st¯ediska odpad˘ (plocha p¯estavby P5).
SouËasná koncepce zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy, ÚP p¯edpokládá
zachování stávajících míst s kontejnery pro ukládání t¯ídÏného odpadu.
V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘. V území jsou
evidovány staré ekologické zátÏûe: stará skládka Protivanov (Z-B-03 - MéP, databáze SEKM, 2009).

ad e) koncepce uspo¯ádání krajiny
ad e.1) NezastavÏné území
Krajinná zeleÚ
Krajinná zeleÚ je vázána p¯edevöím na travní porosty, vodoteËe a p¯irozené svodnice a vytvá¯í
jedineËn˝ parkov˝ ráz krajiny p¯i hranicích katastru.
Jádrové území je na zeleÚ pomÏrnÏ chudé – prstenec zahrad a doprovodné zelenÏ se dochoval
p¯edevöím v SV Ëásti sídla. Ve volné krajinÏ je zeleÚ reprezentována polním lesíkem a alejemi podél cest.
Velké bloky zemÏdÏlské p˘dy jsou zcela bez d¯evinné vegetace.
Liniová zeleÚ:
B¯ehové porosty vodoteËí - jsou bohaté, vícedruhové a prostorovÏ strukturované. NejkvalitnÏjöí
segmenty byly zaËlenÏny do ploch ÚSES.
ZeleÚ svodnic a ûleb˘ - na plochách p¯irozeného odtoku z povodí se vesmÏs p¯irozenou sukcesí
vyvinula spoleËenstva d¯evin v öiröím druhovém spektru. Liniová zeleÚ zde p¯echází do drobn˝ch lesík˘ a
remíz˘. Vedle v˝znamné retenËní funkce má i velk˝ v˝znam krajinotvorn˝.
ZeleÚ na mezích - kvalita zelenÏ je velmi r˘znorodá, vedle udrûovan˝ch mezí se v ¯eöeném území
nacházejí neudrûované zarostlé meze tvo¯ené vysok˝mi k¯ovinami a také segmenty nespojit˝ch mezí
s r˘znorodou zelení. V˝znamn˝ je protierozní a krajinotvorn˝ efekt.
Aleje - doprovází jak segmenty silniËních tras, tak nÏkteré polní cesty. CelkovÏ je alejová zeleÚ
nejménÏ kvalitní, segmentová – staré aleje se postupnÏ rozpadají, dochované staré stromy vyûadují
odborné oöet¯ení (nap¯. segment u st. silnice smÏr Blansko). ZnaËná Ëást tras je zcela bez zelenÏ nebo je
doprovázena jen náletovou zelení.
Ostatní zeleÚ - Z hlediska funkËního stavu krajiny se jeví nedostateËné odstínÏní technick˝ch
provoz˘ (farma, vÏtrná elektrárna) vhodnou strukturovanou zelení. DoplnÏní zelenÏ by zlepöilo
mikroklima v obci a sníûilo i p¯ípadné pachové, hlukové a dalöí negativní vily.
Rekapitulace:
Na k.ú. Protivanov se nachází öiroké spektrum zelenÏ, která plní v˝znamné protierozní, retenËní a
krajinotvorné funkce. Nachází se zde i zeleÚ charakteru památn˝ch strom˘, vyûadující oöet¯ení i Ëetné
perspektivní segmenty d¯evinné zelenÏ. NejvÏtöí nev˝hodou je nespojitost stávající zelenÏ a minimální
zastoupení perspektivních d¯evin podle polních cest a na hranách blok˘ zemÏdÏlské p˘dy.
DoporuËuje se vyuûití zelenÏ k protierozní ochranÏ a to v podobÏ liniové vrstevnicové v˝sadby a
dále v˝sadbu stabilizaËní skupinové, rozpt˝lené i soliterní zelenÏ. Ke zlepöení obyvatelnosti krajiny se
navrhuje propojení kvalitních lemov˝ch segment˘ krajiny se sídlem obnovenou Ëi novÏ zaloûenou
alejovou zelení.
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Ochrana krajinného rázu
Z hlediska krajinného rázu se doporuËuje d˘slednÏ chránit a zachovat stávající kvalitní segmenty
krajiny, chránit stávající staröí zástavbu s charakteristick˝mi rysy. Neoplocovat velké plochy v krajinÏ.
Podporovat revitalizaci orné p˘dy a v˝sadbu krajinné zelenÏ - doplnit liniovou i rozpt˝lenou zeleÚ ke
zmírnÏní vizuálního impaktu velkoobjemov˝ch objekt˘ a harmonizaci mÏ¯ítka krajiny.
Pozemkové úpravy
V ¯eöeném území nebyly zatím provádÏny ani nejsou zahájeny pozemkové úpravy. Pozemkov˝mi
úpravami se ve ve¯ejném zájmu prostorovÏ a funkËnÏ uspo¯ádávají pozemky, scelují se nebo dÏlí a
zabezpeËuje se jimi p¯ístupnost a vyuûití pozemk˘ a vyrovnání jejich hranice tak, aby se vytvo¯ily
podmínky pro racionální hospoda¯ení vlastník˘ p˘dy. V tÏchto souvislostech se k nim uspo¯ádávají
vlastnická práva a s nimi související vÏcná b¯emena. SouËasnÏ se jimi zajiöùují podmínky pro zlepöení
ûivotního prost¯edí, ochranu a zúrodnÏní p˘dního fondu, vodní hospodá¯ství a zv˝öení ekologické stability
krajiny. V˝sledky pozemkov˝ch úprav slouûí pro obnovu katastrálního operátu a jako závazn˝ podklad pro
územní plánování.
Existují dvÏ formy pozemkov˝ch úprav - jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) a komplexní
pozemkové úpravy (KPÚ).
Komplexní pozemkové úpravy: zpravidla zahrnují celé katastrální území (nebo více), na kterém
pozemkové úpravy budou probíhat.
Jednoduché pozemkové úpravy: p˘vodní vyuûití JPÚ bylo v urychleném p¯idÏlení uûivatelsk˝ch
blok˘ jednotliv˝m soukrom˝m zemÏdÏlc˘m. Dnes jsou podobné jako KPÚ, ale pouze na Ëásti
katastrálního území. (Nap¯. pro vy¯eöení stavby dálnice, ûeleznice atd.) Dále je moûné JPÚ provést i
up¯esnÏní nebo rekonstrukci p¯ídÏl˘ p˘dy p¯idÏlené ve smyslu dekretuÝ prezidenta republiky.
Zahájení pozemkov˝ch úprav je moûné buÔ p¯i souhlasu vlastník˘ nadpoloviËní vÏtöiny v˝mÏry
vöech zemÏdÏlsk˝ch (mimo zastavÏnou Ëást sídla) pozemk˘ v daném katastrálním území nebo na ûádost
organizace, která plánuje v dané lokalitÏ zahájit stavbu, které by v˝znamnÏ ovlivnila p¯ístupnost a
obhospoda¯ovatelnost pozemk˘ - nap¯ realizace protipovodÚov˝ch opat¯ení, realizace protierozních
opat¯ení, realizace v˝znamn˝ch staveb (nap¯. p¯i stavbÏ dálnic).
D˘vodem zahájení v ¯eöeném území by mohly b˝t zejména stavba obchvatu - p¯eloûky silnice
II/150, protierozní opat¯ení, pop¯. dalöí jiné d˘vody jako je rozdÏlení velkoploönÏ organizované plochy
orné p˘dy na optimální segmenty a tím i zv˝öení ekologické stability krajiny. Impulz by mÏl vzejít od obce.
Koncepce územního plánu a stanovené podmínky pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem
vyuûití umoûÚují umístÏní spoleËn˝ch za¯ízení ve smyslu § 9 odst. 8 zákona Ë. 139/2002 Sb., o
pozemkov˝ch úpravách a pozemkov˝ch ú¯adech a o zmÏnÏ zákona Ë. 229/1991 Sb., o úpravÏ
vlastnick˝ch vztah˘
k p˘dÏ a jinému zemÏdÏlskému majetku, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘.
»ást opat¯ení je jiû rámcovÏ navrûena v rámci ÚP - vymezení prvk˘ ÚSES, cestní síù v trasách dnes
jiû zanikl˝ch historick˝ch cest, doprovodná zeleÚ úËelov˝ch a místních komunikací. Dále jsou vymezeny
funkËní plochy smíöené nezastavÏného území, kde u plochy s indexem p - p¯írodní, v - vodohospodá¯ská
by mÏly b˝t ve vÏtöí mí¯e uplatnÏny prvky zvyöující ekologickou stabilitu krajiny a zvyöující retenËní
schopnost území.

ad e.2) Stanovení podmínek pro Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability
Podkladem pro zpracování plánu ÚSES je územní systém ekologické stability z ÚAP. ÚSES
nadregionální a regionální úrovnÏ vychází z aktuální verze ZÚR Olomouckého kraje. Návaznosti ÚSES
vychází z ÚAP, z okolních ÚP obcí a ZÚR Jihomoravského kraje.
Nadregionální ÚSES:
V ¯eöeném území je nadregionální úroveÚ ÚSES zastoupena novÏ vymezen˝m nadregionálním
biokoridorem NRBK OK3 (propojující NRBK K92 a NRBC NC03 Such˝ a Pust˝ ûleb lokalizované v
Jihomoravském kraji). VegetaËní typ osy biokoridoru je mezofilní buËinn˝. Biokoridor p¯echází na území
Jihomoravského kraje. Trasování a oznaËení NRBK OK3 vychází ze ZÚR OK, na území Jihomoravského
kraje je nadregionální biokoridor oznaËen jako NRBK NKJ01. Západním smÏrem je bezprost¯ednÏ za
hranicí k.ú. Protivanov lokalizováno v lesních porostech NRBC 63 Vojensk˝.
Regionální ÚSES:
V ¯eöeném území je regionální úroveÚ ÚSES zastoupena regionálním biocentrem RBC 264 Skály
a louka a regionálním biocentrem RBC 1887 Skelná Huù, která jsou souËástí NRBK OK3. Dále je v
¯eöeném území lokalizováno regionální biocentrum RBC PreË, do kterého je ze severov˝chodu a
jihov˝chodu zaústÏn regionální biokoridor RK 1444. VegetaËní typ regionálního biokoridoru je
vodní/nivní/mok¯adní. Lokalizace regionálních biocenter, trasování regionálních biokoridor˘ a jejich
oznaËení vychází ze ZÚR OK.
RBK 1444 je mimo ¯eöené území trasován jihov˝chodnÏ do RBC 1888 Nivské louky a severnÏ do RBC
263 Pavlovsk˝ dv˘r. V severozápadní Ëásti bezprost¯ednÏ za hranicí ¯eöeného území je do RBC 264 Skály
a louka napojen regionální biokoridor RK 1443.
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Lokální ÚSES:
Lokální ÚSES je tvo¯en biocentry a biokoridory vodního/nivního a lesního typu. OznaËení
lokálních biocenter vychází z názv˘ místních tratí, Ëíslování lokálních biokoridor˘ vychází ze samostatné
Ëíselné ¯ady. Lokální ÚSES doplÚuje nadregionální a regionální ÚSES.
Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborov˝mi dokumenty, migraËními trasami bioty a
skuteËn˝m stavem krajiny. Návrh ¯eöení se snaûí v maximální mí¯e redukovat st¯ety vedení technick˝ch
za¯ízení s trasami prvk˘ ÚSES a to kolm˝m k¯íûením. Tyto st¯ety je v p¯ípadÏ rekonstrukcí cest Ëi most˘
t¯eba ¯eöit technick˝mi opat¯eními v rámci p¯ípravy stavby.
Jako souËást ÚSES jsou zahrnuta zvláötÏ chránÏná území (PR Skály, PR Skelná Huù, PP Louky pod skálami,
PP U élíbku) vËetnÏ jejich ochrann˝ch pásem a EVL StráÚ nad Huùsk˝m potokem. P¯edmÏty ochrany
uveden˝ch území a jejich charakter je v souladu s vegetaËním typem tras ÚSES, jeû zároveÚ doplÚují o
cenná spoleËenstva. V dan˝ch lokalitách je ÚSES hodnocen jako existující a navrhovaná opat¯ení vypl˝vají
z jednotliv˝ch plán˘ péËe pro dané ZCHÚ.
Koncepci ÚSES v území mÏní p¯edevöím nové vymezením nadregionálního a regionálního ÚSES.
Vyvolané naruöení koncepËnosti je patrné u lokální sítÏ ÚSES, která návrhem doznává místních zmÏn.
Z d˘vodu dodrûení provázanosti lokálního ÚSES je vloûen nov˝ segment lokálního biokoridoru LBK 3.
Lokální biokoridor LBK 4 je novÏ zaústÏn z jiûní strany do LBC Pod Brdem a ze severní strany do LBK 3
(jeû dále navazuje na k.ú. Niva). Nahrazena je trasa lokálního biokoridoru procházejícího v severojiûním
smÏru a to regionálním biokoridorem RK 1444 (s vloûen˝mi lokálními biocentry).
V rámci lokálního biocentra LBC U Protivanovského ml˝na je plánována obnova ml˝nského náhonu
v p˘vodní trase. Do LBC U Protivanovského ml˝na dále ËásteËnÏ zasahuje z jiûní strany plocha revitalizace
krajiny soustavou rybník˘ a t˘ní. ObÏ opat¯ení nejsou v rozporu s funkcí ÚSES za p¯edpokladu
neinvazivního charakteru opat¯ení a nenaruöení existenËních podmínek pro biotu.
U vöech prvk˘ ÚSES dochází k úpravÏ jejich velikosti a tvaru na základÏ parcelace KN, stavu
v terénu, vymezení ZCHÚ a EVL a dle moûností na základÏ jednotek prostorového rozdÏlení lesa. »ásti
ÚSES trasovan˝ch na PUPFL lze charakterizovat jako existují, p¯i obnovÏ porost˘ je t¯eba dodrûovat
p¯irozenou druhovou skladbu sadebního materiálu. V p¯ípadÏ vhodného a kvalitního mate¯ského porostu
je vhodné vyuûít p¯irozenou obnovu porostu. ÚSES je dle segment˘ charakterizován jako existující a
chybÏjící. ChybÏjící segmenty ÚSES je z d˘vodu funkËnosti nutné doplnit p¯irozen˝mi spoleËenstvy
charakteru rozpt˝lené krajinné zelenÏ s geograficky p˘vodním travním porostem.
Návaznost prvk˘ ÚSES na sousední k.ú. je dodrûena. U biocenter a biokoridor˘ p¯echázejících na
sousedící k.ú. je nutné v dalöím stupni ¯eöení zajistit provázanost. Koordinace ÚSES na sousední
katastrální území jsou uvedeny v následující tabulce:
Navazující k.ú.
Buková u Protivanova
Malé Hradisko
Niva
Such˝ (JMK)
Molenburk (JMK)
éÔárná (JMK)

Biocentra ke koordinaci
RBC 264 Skály a louka, LBC Za Peka¯ov˝m,
LBC U Protivanovského ml˝na
-

Biokoridory ke koordinaci
LBK 6, LBK 7
LBK 6
LBK 3, LBK 5
NRBK NKJ01 (OK 03), RK 1443
LBK 2
LBK 2

Charakteristika prvk˘ ÚSES
–

1.

FUNK»NOST

CÍLOVÁ
V›MÃRA

AKTUÁLNÍ STAV

RBC 264
Skály a
Louka

Existující

39,11 ha

RBC 1887 Skelná
Huù

Existující

83,12 ha

RBC PreË

ËásteËnÏ
existující

45,07 ha

∗

NÁVRH OPATÿENÍ

V PR Skály (a ochranném
pásmu) hospoda¯it dle plánu
lesní porosty p¯i vrchu
péËe. Mimo PR dodrûovat p¯i
Skály (724 m n.m.), PR
obnovÏ p¯irozenou d¯evinou
Skály
skladbu, vhodné pouûití
p¯irozené obnovy.
V PR Skelná Huù (a
ochranném pásmu)
hospoda¯it dle plánu péËe.
b¯ehové porosty
Mimo PR dodrûovat p¯i
Punkvy, travní porosty,
obnovÏ lesních porost˘
lesní porosty, PR
p¯irozenou d¯evinou skladbu,
Skelná Huù
u vyhovujících porost˘ je
vhodné vyuûití p¯irozené
obnovy.
V PP U élíbku (a ochranném
b¯ehové porosty
pásmu) a v EVL StráÚ nad
Huùského p., travní
Huùsk˝m potokem hospoda¯it
porosty, krajinná zeleÚ, dle plánu péËe. Mimo
PP U élíbku, EVL StráÚ chránÏná území doplnit travní
porosty rozpt˝lenou v˝sadbou
nad Huù. p.
zelenÏ.
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Doplnit chybÏjící Ëást
biocentra rozpt˝lenou
v˝sadbou zelenÏ. P¯i obnovÏ
porostu dodrûovat p¯irozenou
d¯evinou skladbu.
V PP Louky pod skálami (a v
ochranném pásmu)
hospoda¯it dle plánu péËe.
Mimo chránÏná území doplnit
travní porost s rozpt˝lenou
v˝sadbou zelenÏ. P¯i obnovÏ
porostu dodrûovat p¯irozenou
d¯evinou skladbu.
P¯i obnovÏ porostu dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu,
vhodné pouûití p¯irozené
obnovy.

3,12 ha

lesní porosty, travní
porost, pramenná
oblast bezejm. potoka

ËásteËnÏ
existující

9,38 ha

lesní porosty,
pramenná oblast
Huùského potoka, PP
Louky pod skálami

LBC Pod Brdem

Existující

5,37 ha

lesní porosty

LBC U
Protivanovského
ml˝na

ËásteËnÏ
existující

6,61 ha

LBC V
KuchyÚkách

ËásteËnÏ
existující

6,64 ha

LBC Za
Peka¯ov˝m

Existující

4,4 ha

NRBK OK3

Existující

890 m

ËásteËnÏ
existující

740 m

Existující

380 m

Existující

690 m

Existující

650 m

Existující

540 m

lesní porosty

P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.

Existující

720 m

lesní porosty, b¯ehov˝
porost Bílé vody

P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.

LBK 1

Existující

2010 m

LBK 2

Existující

650 m

LBK 3

Existující

340 m

LBK 4

Existující

LBK 5

Existující

360 m

LBK 6

ChybÏjící

260 m

LBK 7

ËásteËnÏ
existující

1090 m

LBC Dolina

ËásteËnÏ
existující

LBC Louky pod
skálami

RBK 1444 segm.
Za Peka¯ov˝m –
Dolina
RBK 1444 segm.
Dolina – Louky
pod skálami
RBK 1444 segm.
Louky pod
skálami – PreË
RBK 1444 segm.
PreË – Pod
Brdem
RBK 1444 segm.
Pod Brdem – V
KuchyÚkách
RBK 1444 segm.
V KuchyÚkách –
U KuchynÏk

∗

∗

∗

∗

∗

1.1.1

1640
m
∗

∗

travní porosty, b¯ehové Doplnit travní porosty
rozpt˝lenou v˝sadbou zelenÏ.
porosty Zábrany
P¯i obnovÏ porostu dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu,
vhodné pouûití p¯irozené
obnovy.
P¯i obnovÏ porostu dodrûovat
lesní porosty, b¯ehové p¯irozenou d¯evinou skladbu,
porosty bezejm. potoka vhodné pouûití p¯irozené
obnovy.
P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
lesní porosty
p¯irozenou d¯evinou skladbu.
lesní porosty,
pramenná oblast Bílé
vody

travní porosty, b¯ehové Doplnit travní porosty
porosty bezejm. potoka rozpt˝lenou v˝sadbou zelenÏ.
lesní porosty
lesní porosty, b¯ehové
porosty Huùského
potoka
b¯ehové porosty
Protivanovského
rybníka a Huùského
potoka, lesní porosty

b¯ehové porosty
Punkvy, lesní porosty,
drobná vodní plocha
b¯ehové porosty
Punkvy, lesní porosty
lesní porosty

lesní porosty

P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.
P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.
P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.

P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.
P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.
P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.
P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.

P¯i obnovÏ porost˘ dodrûovat
p¯irozenou d¯evinou skladbu.
travní porosty, b¯ehové Doplnit travní porosty
rozpt˝lenou v˝sadbou zelenÏ.
porosty Zábrany
travní porosty, b¯ehové Doplnit travní porosty
rozpt˝lenou v˝sadbou zelenÏ.
porosty Zábrany
lesní porosty

Uvedená v˝mÏra/délka je v rámci ¯eöeného k.ú.
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Lze konstatovat, ûe plán ÚSES pro Územní plán Protivanov vychází z ÚAP a ZÚR OK. Oproti
podkladov˝m materiál˘m dochází ke sjednocení nadregionální-regionální a lokální koncepce ÚSES. To se
projevuje místním vypuötÏním a nahrazením lokálních vÏtví ÚSES trasami regionálního biokoridor˘. Plán
ÚSES dodrûuje návaznosti biocenter a biokoridor˘ na sousedící katastrální území (v rámci Olomouckého i
Jihomoravského kraje).

ad e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Územním plánem Protivanov je vymezena síù místních a p¯ístupov˝ch komunikací, jako ploch
dopravní infrastruktury - silnice, místní a p¯ístupové komunikace (DS), a dále jako souËást ploch
zemÏdÏlsk˝ch (NZ) a ploch lesních (NL). Tyto komunikace slouûí k zajiötÏní dopravní obsluhy staveb a
ploch, zp¯ístupÚují lesní a zemÏdÏlské pozemky a slouûí turistice a rekreaËnímu vyuûívání krajiny. Tyto
cesty nesmí b˝t p¯ehrazovány a uzavírány (ploty, bránami apod.).
Územním plánem Protivanov jsou dále vymezena místa na trase navrûeného obchvatu obce, ve
kter˝ch bude zajiötÏno minimálnÏ bezpeËné pÏöí k¯íûení nové komunikace (úrovÚovÏ Ëi podchodem,
podjezdem).
Cestní sít
Plochy zemÏdÏlské jsou p¯ístupné historicky vzniklou sítí úËelov˝ch komunikací, ty vöak nezajiöùují
dostateËné zp¯ístupnÏní krajiny. ÚP proto navrhuje obnovu zanikl˝ch historick˝ch cest vËetnÏ p¯íkop˘ a
doprovodné zelenÏ. Cesty budou navrûeny se zpevnÏn˝m podkladem a se zatravnÏn˝m povrchem (travní
smÏs zátÏûová), jednopruhové o öí¯ce min. 3,5 m.
KromÏ lepöí propustnosti krajiny budou cesty plnit dalöí funkce - zp¯ístupnÏní pozemk˘, funkce
p˘doochranou, vodohospodá¯skou a ekologickou. Cesty mohou b˝t vyuûity i jako vycházkové Ëi cyklistické
stezky. D˘vodem obnovy cest je i rozdÏlení velkoploönÏ obdÏlávané p˘dy na optimální segmenty a tím
zv˝öení protierozní ochrany, resp. ekologické stability krajiny.
V rámci ÚP Protivanov jsou navrûeny p¯edevöím:
chybÏjící úseky polních cest v lokalitÏ Zas pansk˝m - Za StaÚkov˝m
polní cesta v lokalitÏ Za kostelem
polní cesty soubÏûné s navrûenou trasou p¯eloûky silnice II/150 (doplnÏní sítÏ polních cest
naruöené stavbou obchvatu do funkËní podoby)
podjezdy, Ëi minimálnÏ pr˘chody na radiálních polních cesách k¯íûících navrûen˝ obchvat (event.
úrovÚové pÏöí k¯íûení pokud lze bezpeËnÏ zajistit).
Turistické trasy a lyûa¯ské trasy
P¯es ¯eöené území vede ve v˝chodo-západním smÏru znaËená turistická trasa (ûlutá) Malé
Hradisko-Protivanov-Such˝, dále prochází po obvodu ¯eöeného území p¯eváûnÏ v plochách lesních masív˘
4 úseky znaËen˝ch turistick˝ch tras.
Svazek obcí Boskovicko zajiöùuje v ¯eöeném území znaËení tras a sezónní údrûbu bÏûka¯sk˝ch
stop na okruzích: okruh Such˝, okruh Malé Hradisko, Protivanovsk˝ okruh, okruh Beneöovsk˝.
Cyklotrasy
viz odstavec ad d.1) Dopravní infrastruktura.

ad e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a zvyöování retenËních schopností
krajiny
ÿeöené území je tradiËní zemÏdÏlsko – lesní krajinou. ZemÏdÏlsk˝ p˘dní fond je zastoupen
öiröím spektrem p˘d p¯eváûnÏ pr˘mÏrné bonity. Polní v˝roba mÏla p˘vodnÏ extenzivní charakter s Ëetn˝m
travními porosty, tento byl postupnÏ p¯ekryt intenzivní velkov˝robou. Byly vytvo¯eny velké bloky orné p˘dy
a projevuje se zde vodní eroze vËetnÏ naruöen˝ch odtokov˝ch pomÏr˘. Svahy nejsou nijak prudké, avöak
velikost blok˘ a zejména délka svahu je vyööí neû odpovídá dan˝m stanoviötním podmínkám. DoporuËuje
se proto realizovat biotechnická protierozní opat¯ení, ale i rozdÏlení blok˘ na menöí segmenty a také
podporou zatravnÏní. NynÏjöí stupeÚ zornÏní vysok˝ - Ëiní na 78% z celkové v˝mÏry zemÏdÏlské p˘dy.
Územní plán vymezuje plochy opat¯ení (N1, N2 ,N3, N4), které byly posouzeny jako akutnÏ ohroûené
erozí (p¯es jiû realizovaná dílËí opat¯ení - z¯izování mezí v lokalitÏ Za Trundov˝m). Na tÏchto plochách se
navrhuje provést protierozní opat¯ení; tento poûadavek bude zohlednÏn p¯i návrhu pozemkov˝ch úprav.
V celém rozsahu nezastavÏného území je p¯ípustné realizovat protierozní opat¯ení.
Mezi nejËastÏji pouûívan˝ zp˘sob protierozní ochrany pozemk˘ pat¯í organizaËní opat¯ení, které
zahrnují p¯edevöím:
vhodné umístÏní pÏstovan˝ch plodin - pásové pÏstování plodin,
optimální tvar a velikost pozemku,
vegetaËní pásy mezi pozemky
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-

záchytné travní pásy.
Mezi nejËastÏji pouûívaná agrotechnická opat¯ení spadá:
metoda p˘doochranného obdÏlávání,
protierozní orba,
protierozní setí kuku¯ice
protierozní ochrana brambor.

Vlastní protierozní agrotechnika je podmínÏna vhodnÏ upraven˝mi mechanizmy. Vûdy by mÏla
b˝t uplatnÏna zásada provádÏní agrotechnick˝ch operací ve smÏru vrstevnic (nebo v mírném odklonu od
tohoto smÏru). Pokud nelze dosáhnout protierozní ochrany pozemkuÝ v˝öe uveden˝mi opat¯eními, je
nutno navrhovat a realizovat opat¯ení technická (terénní urovnávky, p¯íkopy a protierozní cesty, pr˘lehy,
terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrûe).
UplatnÏné prvky návrhu ÚP, které mají protierozní efekty, jsou: doplnÏní polních cest a liniové
zelenÏ - ËlenÏní velk˝ch p˘dních blok˘, a návrh prvku ÚSES RBC PreË v lokalitÏ Na élebech.
V plochách smíöeného nezastavÏného území s indexem p - p¯írodní budou ve vyööí mí¯e
uplatnÏny prvky zvyöující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt˝lená
zeleÚ.

ad e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
ZastavÏné území sídla není p¯ímo ohroûeno povodní. Pro místní recipienty není stanoveno
záplavové území.
V rámci ÚP jsou navrûena opat¯ení pro zv˝öení ochrany území p¯ed velk˝mi vodami:
podél koryt vodních tok˘ je ûádoucí zachovat volné nezastavÏné a neoplocené území o öí¯i min.
8 m / podél HMZ min. 6 m od b¯ehové hrany na obÏ strany (tzv. potoËní koridory) - pro pr˘chod
velk˝ch vod a zároveÚ jako manipulaËní pruh pro úËel správy a údrûby vodního toku,
navrûena jsou opat¯ení zvyöující retenËní kapacitu území viz v˝öe
v území urËeném k zástavbÏ je t¯eba zabezpeËit, aby odtokové pomÏry z povrchu
urbanizovaného území byly po v˝stavbÏ srovnatelné se stavem p¯ed ní. OdvodnÏní nutno ¯eöit
kombinovan˝m systémem p¯irozené / umÏlé retence, nap¯. vsakem na pozemcích, akumulací a
regulovan˝m odtokem do recipientu apod.).
Pro ochranu p¯ed povrchov˝mi vodami budou respektovány a ¯ádnÏ udrûovány stávající
odvodÚovací p¯íkopy a deöùová kanalizace, a dále pro ochranu zastavÏného území i zastaviteln˝ch ploch
musí b˝t v souvislosti novou v˝stavbou doplnÏny navrûené úseky odvodÚovacích p¯íkop˘ a deöùové
kanalizace (ohroûené povrchov˝mi vodami jsou zejména zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3 a Z4).

ad e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny jsou v nezastavÏném území vymezeny plochy smíöené
nezastavÏného území - rekreace a sport (NR):
v lokalitÏ Za Peka¯ov˝m - Dolina je vymezena plocha tradiËnÏ vyuûívaná pro letní stanov˝ tábor
stávající rekreaËní plocha - nezastavÏná souËást areálu RekreaËního st¯ediska Protivanov
plocha N6 - remíz v lokalitÏ Za kostelem je novÏ navrûen k vyuûití jako rekreaËní les
Pro takto vymezené plochy platí, ûe pokud jsou zároveÚ zahrnuty do ploch vymezeného systému
ekologické stability (ÚSES), je prioritou zajiötÏní funkËnosti biocenter a biokoridor˘. Moûnosti rekreaËního
vyuûívání jsou podmínÏny zachováním p¯írodních funkcí území.
Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí krajiny (pÏöí turistika, cykloturistika, bÏûecké lyûování) jsou
chránÏny dále místní úËelové komunikace procházející ¯eöen˝m územím.
V nezastavÏném území (v krajinÏ) není moûné umisùovat ûádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci.

ad e.7) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
V území se nenachází dob˝vací prostor a není zde vymezeno chránÏné loûiskové území.
V ¯eöeném území se rovnÏû nenachází poddolovaná a sesuvná území.

ad f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé funkËní plochy jsou navrûeny v souladu s vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch
poûadavcích na vyuûívání území. S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy funkËního
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vyuûití (u ploch vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní), d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch
funkËních ploch je uveden vûdy v jejich názvu.
Územním plánem je navrûen jin˝ druh plochy, neû je uvedeno v § 4 aû § 19 vyhláöky
Ë. 501/2006 Sb.:
(ZS) plochy sídelní zelenÏ - zeleÚ soukromá a vyhrazená.
(ZO) Plochy zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ
Zd˘vodnÏní stanovení plochy s jin˝m zp˘sobem vyuûití, neû je stanoveno ve vyhláöce o obecn˝ch
poûadavcích na vyuûívání území:
Vymezením plochy sídelní zelenÏ - zelenÏ soukromé a vyhrazené (ZS) budou zajiötÏny podmínky
pro ochranu sídelní zelenÏ p¯ed zástavbou. Plochy zahrnují zejména pozemky soukromé a vyhrazené
zelenÏ (na¯. zahrad, sad˘) související s obytn˝m územím.
Vymezením plochy zelenÏ - ochranné a izolaËní zelenÏ budou zajiötÏny podmínky pro ochranu
zastavÏného území, zastaviteln˝ch ploch i krajiny p¯ed negativními vlivy areál˘ v˝roby a zemÏdÏlské
v˝roby a dopravních staveb.
DoplnÏní tÏchto druh˘ ploch bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelenÏ
podle p¯ílohy Ë.7, Ëást I., odst.1, písm.c. vyhláöky Ë. 500/2006 Sb.
Definice uûit˝ch pojm˘ podkroví‚ nadzemní podlaûí a podzemní podlaûí jsou uvedeny v »SN 73
4301 Obytné budovy.

ad g) vymezení ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení, staveb a
opat¯ení k zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk˘m a stavbám vyvlastnit
Jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby jsou navrûeny stavby dopravní a technické infrastruktury urËené
k rozvoji a ochranÏ území, a stavby nadmístního v˝znamu vymezené jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby v ZÚR
Olomouckého kraje. Jako ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení je navrûeno zaloûení prvk˘ územního systému
ekologické stability.

ad i) vymezení ploch a koridor˘ územních rezerv a stanovení moûného budoucího vyuûití,
vËetnÏ podmínek pro jeho provÏ¯ení
Vymezené plochy územních rezerv p¯edstavují logické smÏry p¯ípadného dalöího územního
rozvoje MÏstyse Protivanova:
plochy R1 a R2 - pokraËování obytné v˝stavby na zápaním okraji sídla podél navrûen˝ch
komunikací
plocha R3 - prostorová rezerva pro moûné budoucí rozöí¯ení h¯bitova
plocha R4 - plocha vymezená obchvatem a zastavÏn˝m územím územím sídla, s p¯edpokladem
umístÏní ne-obytn˝ch funcí

ad j) vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je provÏ¯ení zmÏn jejich vyuûití územní studií
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh˘ty pro po¯ízení územní studie, její
schválení po¯izovatelem a vloûení dat o této studii do evidence územnÏ plánovací Ëinnosti
-

-

ÚP vymezuje dvÏ plochy navrûené k provÏ¯ení územní studií:
Ëást koridoru pro p¯eloûku silnice Ë. II/150 - obchvat obce - d˘vodem je pot¯eba podrobnÏ
provÏ¯it trasování komunikace v prostoru vymezeném mezi zastavÏn˝m územím sídla, jiû
v d¯ívÏjöí platné ÚPD schválené zastavitelnou plochou pro rozvoj zemÏdÏlské farmy (Z7) a krajní
vÏtrnou elektrárnou, dále terénní konfiguraci (sníûení terénu o cca 8 m v lokalitÏ V Zádkách a
z toho vypl˝vající technicko-ekonomické otázky, podrobnÏjöí návrh k¯íûení a napojení na silnice II.
a III. t¯idy vË. dílËích úprav jejich tras, a v neposlední ¯adÏ ¯eöit ochranu ploch bydlení a ochranu
krajiny p¯ed vlivem dopravní tepny.
zastavitelnou plochu Z9 a plochu územní rezervy R4 s pásem p¯ilehlého území - d˘vodem je
nedostatek informací o moûn˝ch zámÏrech vyuûití tÏchto ploch, a tedy budoucí zp¯esnÏní
podmínek vyuûití a infrastruktury tÏchto ploch.

Lh˘tu pro po¯ízení územních studií se doporuËuje dle pot¯eby aktualizovat, neboù realizaci obou
zámÏr˘ - t.j. realizaci p¯eloûky silnice II/150 a realizaci v˝stavby na zastavitelné ploöe Z9 nelze ËasovÏ
p¯edjímat (resp. nelze ani p¯edjímat zahájení p¯ípravy tÏchto akcí).
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ad k) vymezení ploch a koridor˘, ve kter˝ch je po¯ízení a vydání regulaËního plánu
podmínkou pro rozhodování o zmÏnách jejich vyuûití
Plochy a koridory, ve kter˝ch je po¯ízení a vydání regulaËního plánu podmínkou pro rozhodování
o zmÏnách jejich vyuûití, nejsou ÚP Protivanov navrûeny z d˘vodu, ûe ûádná z ¯eöen˝ch ploch nevyûaduje
takto podrobnÏ specifikované závazné podmínky vyuûití.

ad l) vymezení ploch a koridor˘, v nichû je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
smlouvou s vlastníky pozemk˘ a staveb, které budou dotËeny navrhovan˝m zámÏrem, jejímû
obsahem musí b˝t souhlas s tímto zámÏrem (dohoda o parcelaci)
Plochy a koridory, v nichû je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno smlouvou s vlastníky
pozemk˘ a staveb, nejsou navrûeny z d˘vodu, ûe zastavitelné plochy nemají nep¯ehlednou a sloûitou
parcelaci.

ad m) stanovení po¯adí zmÏn v území
Etapizace vyuûití zastaviteln˝ch ploch Z7, Z9, Z10 je navrûena na základÏ poûadavku obsaûeném
ve stanovisku orgánu ochrany ZPF - KÚ Olomouckého kraje, Odboru ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství (Ë.j.
KUOK33486/2013 ze dne 8.4. 2013).
Etapizace zastavÏní dalöích ploch není navrûena.
Ve zmÏnÏ Ë. V. územního plánu sídelního útvaru Protivanov z r. 2008, byly zastavitelné plochy Z1
a Z2 (tehdy oznaËené obÏ dohromady jako lokalita A ) navrûeny k etapovému zastavÏní z d˘vodu ochrany
ZPF. V rozsahu I. etapy (totoûné s navrûenou plochou Z1) probíhá v souËasnosti v území intenzivní
v˝stavba infrastruktury a rodinn˝ch dom˘. Vzhledem k tomu, ûe zámÏr vyuûít plochy Z1 a Z2 etapovÏ jiû
byl naplnÏn, je od návrhu etapovitosti v územním plánu v této lokalitÏ upuötÏno.

14)

Limity vyuûití území

Limity vyuûití území omezují, vyluËují, p¯ípadnÏ podmiÚují umísùování staveb, vyuûití území a
opat¯ení v území.

14.1) Limity vyuûití území stávající
Limity vyuûití území vypl˝vající ze schválené ÚPD vyööího stupnÏ.
SouËasnÏ platnou nad¯azenou územní dokumentací jsou ZÚR Olomouckého kraje. Územním
plánem musí b˝t respektováno:
akceptovat tah základní komunikaËní sítÏ II/150 ProstÏjov – Protivanov – Boskovice
hájit koridor dopravní infrastruktury nadmístního v˝znamu - návrh p¯eloûky na komunikaËním
tahu II/150 Malé Hradisko - Protivanov
akceptovat cyklistickou trasu I. t¯ídy Ë. 5 (tzv. Jantarová stezka) v koridoru ProstÏjov – Protivanov
respektovat základní koncepci rozvoje zásobování území plynem - VTL plynovod (stav)
respektovat koncepci zásobování pitnou vodou - zásobovací vodovodní ¯ad (stav)
respektovat koridor pro novÏ navrûenou liniovou stavbu nadmístního v˝znamu elektrizaËní
soustavy s ochrann˝m pásmem E.08 - Vedení 110 kV Konice – Rozstání (koridorem se dle ZÚR
rozumí území 200 m od osy liniov˝ch vedení)
-

Ochrana p¯írody a krajiny (dle zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody, v platném znÏní):
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst.
b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
registrovan˝ VKP U Protivanovského rybníka
p¯írodní památka Louky pod Skalami, kód ZCHÚ: 1202, ochranné pásmo 50 m
p¯írodní památka U élíbku, kód ZCHÚ: 2171, ochranné pásmo 50 m
lokalita v˝skytu zvláötÏ chránÏn˝ch druh˘ rostlin a ûivoËich˘ s nár. v˝znamem - Ho¯eËek
mnohotvar˝ Ëesk˝ (Gentianella praecox subsp. bohemica) - Protivanov, PP U élíbku, evidence
AOPK »R
p¯írodní rezervace Skelná huù, kód ZCHÚ: 1079, ochranné pásmo 50 m
p¯írodní rezervace Skály, kód ZCHÚ: 1200, ochranné pásmo 50 m
evropsky v˝znamná lokalita soustavy NATURA 2000 ELV CZ0712191 StráÚ nad Huùsk˝m potokem
evropsky v˝znamná lokalita soustavy NATURA 2000 ELV CZ0713388 Protivanov
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-

Ochrana lesa
(dle zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní);
dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50
m od okraje lesa.
Ochrana p¯ed záplavami
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
není

-

-

Ochrana podzemních a povrchov˝ch vod
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
ochranná pásma nejsou. V ¯eöeném území ze nachází zdroje podzemní vody v lokalitÏ Na
élebech vyuûívané zemÏdÏlskou farmou.
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 (8) m od b¯ehové Ëáry pro
úËely jejich údrûby a zajiötÏní provozu.
Ochrana staveb - ve¯ejná poh¯ebiötÏ
(dle zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje v öí¯i nejménÏ 100 m.

Ochrana památek
(dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
V ¯eöeném území jsou do Úst¯edního seznamu kulturních památek zapsány:
kostel Narození P. Marie (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 28811 / 7-5761)
v˝klenková kapliËka (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 25429 / 7-5762)
krucifix (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 28924 / 7-5763)
krucifix (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 38078 / 7-5764)
venkovská usedlost (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 20964 / 7-5765, Ëp.10)
fara (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 101926, Ëp.30)
venkovská usedlost (Ëíslo rejst¯íku ÚSKP: 15008 / 7-5767, Ëp.161)
Jako archeologická naleziötÏ jsou vymezeny (na vöechny typy území s archeologick˝mi nálezy
mimo UAN IV se vztahuje povinnost vypl˝vající z § 21-24 zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi
v platném znÏní):
24-23-08/1 Protivanov - obec, kategorie UAN II.
24-23-08/2 Protivanov - zaniklá st¯edovÏká osada Benátky, kategorie UAN I.
24-23-08/3 Buková - Bouchenec (Bouchence, Bauhenice), kategorie UAN I.
ostatní plocha katastrálního území - kategorie UAN III.
Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok (dle zákona Ë.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní):
OP ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ Ëiní 1,5 m na kaûdou stranu od vnÏjöího líce potrubí
Ëi stoky.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona Ë. 458/2000
Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ
Ëiní 7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí
z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo
elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ
NN je 2 m od stanice.
Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v § 98 zákona Ë. 458/2000,
v platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘ se
nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení, ochranná
pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ
ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv.
energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochrann˝m pásmem se rozumí souvisl˝ prostor v bezprost¯ední blízkosti plynárenského za¯ízení,
kter˝ Ëiní u nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se rozvádí plyn v
zastavÏném území obce 1 m na obÏ strany od p˘dorysu, u ostatních plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek
4 m na obÏ strany od p˘dorysu, u technologick˝ch objekt˘ 4 m od p˘dorysu.
BezpeËnostní pásmo vysokotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek do tlaku 40 bar˘ vËetnÏ
do DN 100 vËetnÏ je 10 m, nad DN 100 do DN 300 vËetnÏ je 20 m, bezp. pásmo regulaËní stanice VTL do
tlaku 40 bar˘ vËetnÏ je 10 m, ostatní bezpeËnostní pásma viz P¯íloha k zákonu Ë. 458/2000 Sb.
BezpeËnostní pásma plynov˝ch za¯ízení. BezpeËnostním pásmem se rozumí souvisl˝ prostor vymezen˝
svisl˝mi rovinami veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti od p˘dorysu plynového za¯ízení mÏ¯eno kolmo na
jeho obrys.
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Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona Ë. 151/2000 Sb.):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
V ¯eöeném území leûí:
Ochranné pásmo vysílaËe, Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona Ë. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací, v platném znÏní):
Ochranné pásmo silnice II. a III. t¯ídy (mimo zastavÏné území) je 15 m od osy vozovky nebo od
osy p¯ilehlého jízdního pásu.
Ochrana dopravní infrastruktury - letiöù:
(dle zákona Ë. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znÏní)
není
Ochranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany »R (dle zákona Ë. 183/2006 Sb.):
zájmové území Vojenského újezdu B¯ezina - zájmové území v öí¯ce 1000 m kopírující hranici
Vojenského újezdu B¯ezina. V tomto vymezeném území v níûe uveden˝ch p¯ípadech lze vydat územní
rozhodnutí a povolení staveb jen na základÏ stanoviska Ministerstva obrany, jehoû jménem jedná VUSS
Brno (dle §175 odst.1 zákona Ë. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním ¯ádu) - viz. ÚAP - jev
108: v˝stavba, rekonstrukce a opravy dálniËní sítÏ, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. t¯ídy; v˝stavba
a rekonstrukce ûelezniËních tratí a jejich objekt˘; v˝stavba a rekonstrukce letiöù vöech druh˘, vËetnÏ
za¯ízení; v˝stavba a rekonstrukce vedení vn a vvn; v˝stavba vÏtrn˝ch elektráren, bioplynov˝ch stanic,
fotovoltaick˝ch elektráren a objekt˘ dalöích zdroj˘ energií; v˝stavba radioelektronick˝ch za¯ízení (radiové,
radiolokaËní, radionavigaËní, telemetrická) vËetnÏ anténních systém˘ a opÏrn˝ch konstrukcí (nap¯.
základnové stanice apod.); v˝stavba objekt˘ a za¯ízení vysok˝ch 30 m a více nad terénem; v˝stavba staveb
tvo¯ící dominanty v terénu; v˝sadba vzrostlé zelenÏ (vÏtrolam˘ apod.); v˝stavba vodních dÏl (p¯ehrady,
rybníky, poldry apod.); v˝stavba souvisl˝ch kovov˝ch p¯ekáûek, pr˘myslov˝ch hal, objekt˘ pro v˝robu a
sluûby; v˝stavby staveb, které jsou zdrojem elektromagnetic-kého ruöení; v˝stavba »OV; v˝stavba hlavních
¯ad˘ technické infrastruktury regio-nálního a nadregionálního v˝znamu; stavby, p¯i nichû by doölo
k dotËení vlastnick˝ch práv »R – MO; budování nov˝ch nebo rozöi¯ování stávajících skládek odpad˘.
zájmové území elektronického komunikaËního za¯ízení Ministerstva obrany na stanoviöti Skalky
(dle ust. § 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘), které je nutno respektovat podle zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »R,
zákona Ë. 127/2005 Sb., o elektronick˝ch komunikacích, zákona Ë. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o
zmÏnÏ a doplnÏní zákona Ë. 455/1991 Sb., o ûivnostenském podnikání.
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit do 5 km od stanoviötÏ pr˘myslové
stavby jako sklady, sila, hangáry apod. s kovov˝m pláötÏm p¯esahující jako celek 700 m2, do 5 km od
stanoviötÏ stavby v˝konn˝ch vysílaË˘, p¯evadÏË˘, základnov˝ch stanic mobilních operátor˘ a podobn˝ch
technologií v pásmu 1090 MHz., jen na základÏ závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehoû jménem
jedná VUSS Brno (dle § 175 odst. 1 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu) –
viz. ÚAP - jev 81. V˝stavba v˝öe urËen˝ch typ˘ skladeb m˘ûe b˝t v uvedeném zájmovém území
Ministerstva obrany omezena nebo vylouËena.
koridor RR smÏr˘ - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ust. § 175 odst. 1 zákona Ë.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘), které je nutno
respektovat podle zákona pode zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »R a zákona Ë. 127/2005
Sb., o elektronick˝ch komunikacích.
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veökerou nadzemní v˝stavbu je na
základÏ stanoviska »R – Ministerstva obrany, jehoû jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘) - viz.
mapov˝ podklad, ÚAP - jev 82. V p¯ípadÏ kolize m˘ûe b˝t v˝stavba omezena.
na celém ¯eöeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níûe uvedené druhy staveb vûdy
jen na základÏ závazného stanoviska MO »R, VUSS Brno: v˝stavba rekonstrukce a opravy dálniËní sítÏ,
rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. t¯ídy;v˝stavba a rekonstrukce ûelezniËních tratí a jejich objekt˘;
v˝stavba a rekonstrukce letiöù vöech druh˘, vËetnÏ za¯ízení; v˝stavba a rekonstrukce vedení vn a vvn;
v˝stavba vÏtrn˝ch elektráren, radioelektronick˝ch za¯ízení (radiové, radiolokaËní, radionavigaËní,
telemetrická) vËetnÏ anténních systém˘ a opÏrn˝ch konstrukcí (nap¯. základnové stanice apod.); v˝stavba
objekt˘ a za¯ízení vysok˝ch 30 m a více nad terénem; v˝stavba staveb tvo¯ící dominanty v území (nap¯.
rozhledny), v˝stavba vodních nádrûí (rybníky, p¯ehrady).
Ochranná pásma v˝robních za¯ízení:
farma Protivanov JZD Dukla Drahany - ochranné pásmo farmy, vyhláöeno územním rozhodnutím
stavebního ú¯adu MNV v PlumlovÏ Ë.j. V˝st/291/328/85/Nov., vË. rozhodnutí Ë.j. V˝st/260/328/87/Nov
ze dne 2.10.1987 o v˝jimce z ochranného pásma.
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5.2) Limity vyuûití území vypl˝vající z navrûeného rozvoje
-

Limity vyuûití území vypl˝vající z navrûeného rozvoje jsou:
koridor dopravní infrastruktury nadmístního v˝znamu - návrh p¯eloûky na komunikaËním tahu
II/150 Malé Hradisko - Protivanov, územním plánem je vymezení polohy osy koridoru a
vymezení hranic koridoru oproti ZÚR zp¯esnÏno
koridor pro novÏ navrûenou liniovou stavbu nadmístního v˝znamu elektrizaËní soustavy
s ochrann˝m pásmem Vedení 110 kV Konice - Rozstání - územním plánem je vymezení polohy
osy koridoru upraveno a vymezení hranic koridoru oproti ZÚR upraveno a zp¯esnÏno.
vymezen˝ systém ÚSES
návrh cestní sítÏ v krajinÏ
v souvislosti s rozvojem v˝stavby na zastaviteln˝ch plochách v˝stavba komunikaËní sítÏ a sítí
technického vybavení území
návrh rozvoje obËanské vybavenosti ve¯ejného charakteru (sport).

5.3) Dalöí omezení v území (s charakterem limit˘ vyuûití území)
-

zp˘sob vyuûití území:
plochy obËanského vybavení
plochy ve¯ejné zelenÏ
plochy v˝roby a smíöené v˝robní
plochy technické infrastruktury

-

plochy zemÏdÏlského p˘dního fondu (ZPF):
orná p˘da
TTP (trvalé travní porosty)
zahrady
zemÏdÏlské p˘dy ve II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF
hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ)
investice do p˘dy za úËelem zlepöení p˘dní úrodnosti
pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa (PUPFL)

-

poûární ochrana:
hasiËská zbrojnice
poûární hydranty na vodovodní síti

-

evidované ekologické zátÏûe území:
stará skládka Protivanov Z-B-03
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15)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond
15.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
Klimatické podmínky
Klimatick˝ region

MT4 (mírnÏ tepl˝, vlhk˝)

PoËet letních dní
poËet dní s pr˘mÏrnou teplotou 10 °C a více
poËet mrazov˝ch dní
poËet ledov˝ch dní
pr˘mÏrná teplota v lednu (°C)
pr˘mÏrná teplota v Ëervenci (°C)
pr˘mÏrná teplota v dubnu (°C)
pr˘mÏrná teplota v ¯íjnu (°C)
PoËet dn˘ za rok se sráûkami nad 1 mm
Úhrn sráûek ve vegetaËním období (IV. - IX.)
Úhrn sráûek v zimním období (X. - III.)
PoËet dn˘ se snÏhovou pokr˝vkou
PoËet dn˘ zamraËen˝ch
PoËet dn˘ jasn˝ch

2007
28
144
103
31
1,8
17,1
10,0
6,1
115
388,6
306,3
58
229
136

Hydrogeologické podmínky
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Skupina hydrogeologického rajónu:

2008
29
151
101
33
-0,6
16,9
6,7
8,1
97
396,9
214,6
57
230
136

2009
19
167
112
54
-4,8
16,9
11,4
6,0
118
340,1
330,2
86
222
143

2010
24
140
113
80
-6,1
19,1
7,0
5,0
119
613,9
289,1
105
228
137

6620
Kulm Drahanské vrchoviny
sedimenty moravskoslezského devonu a
spodního karbonu

Oblast povodí - Dyje, Povodí 3. ¯ádu - Svitava,
Hydrologická povodí 4. ¯ádu:
Bílá voda
4-15-02-081/0
Huùsk˝ p.
4-15-02-075/0
Punkva
4-15-02-074/0, 4-15-02-076/0
Oblast povodí - Morava, Povodí 3. ¯ádu - Morava od BeËvy pod Hanou,
Hydrologická povodí 4. ¯ádu:
Repeösk˝ p. 4-12-01-048/0
Zábrana
4-12-01-046/0

Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území Ëiní 50,8 %. NejvÏtöí plochu zaujímá orná p˘da,
zastoupeny jsou i trvalé travní porosty p¯eváûnÏ v nivách vodních tok˘ a na nep¯ístupn˝ch pozemcích.
ZemÏdÏlské p˘dy celého ¯eöeného území jsou (dle Na¯ízení vlády Ë. 500/2001 Sb.) za¯azeny do
ménÏ p¯ízniv˝ch oblastí (H1 - horské oblasti 1. typu).
Katastrální území (údaje v ha):
orná p˘da
zahrada
ovocn˝ sad
trvalé travní porosty
celkem

Protivanov
751
18
1
186
956

Z hlediska zemÏdÏlské v˝roby je stupeÚ zornÏní vysok˝ – Ëiní na 78% z celkové v˝mÏry
zemÏdÏlské p˘dy. Pr˘mÏrn˝ stupeÚ zornÏní p˘dy v »R je 71,2% , p¯iËemû evropsk˝ pr˘mÏr je asi 60%.
Vysoká intenzita vyuûití území se nep¯íznivÏ promítá i do ekologické stability krajiny. V˝nosy zemÏdÏlsk˝ch
plodin jsou podmínÏny vysok˝mi energetick˝mi vklady do p˘dy.
Pozn.:

V ¯eöeném území nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy.

Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
P¯evaûujícím p˘dním typem jsou jednoduché r˘znÏ kyselé hnÏdé p˘dy, p¯echázející do
oglejen˝ch hnÏd˝ch p˘d, v nivách glejové p˘dy.
Na zemÏdÏlsk˝ch pozemcích jsou p˘dy dle pot¯eby odvodnÏné systematickou drenáûí a
v souËasné dobÏ nejsou proto zpravidla p¯íliö p¯evlhËovány (neplatí bezv˝hradnÏ).

73715

k. ú. Protivanov
72601
72611
73716
73756

72704
74068

72614
74078

72704
74814

72714
76701

74811
76811

72744

72754
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26
27
37
40
48
67
68

0
1
4
5
6
7
1
4
5
6
8

Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na r˘zn˝ch b¯idlicích a jim
podobn˝ch horninách; st¯ednÏ tÏûké, v˝jimeËnÏ tÏûöí, obvykle ötÏrkovité, s dobr˝mi vláhov˝mi
pomÏry aû p¯evlhËením.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé, v˝suöné, lehké (lehké st¯ední), na r˘zn˝ch b¯idlicích, fylitech,
hadcích, lehk˝ch flyöích a kulmu.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé, hnÏdé p˘dy podzolované, RA, mÏlké p˘dy silnÏ skeletovité,
st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké, na pevn˝ch horninách.
HnÏdé p˘dy apod. vËetnÏ oglejen˝ch subtyp˘, extrémnÏ svaûité polohy ( >12% ), lehké aû
st¯ednÏ tÏûké, na r˘zn˝ch substrátech.
HnÏdé p˘dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p˘dy na r˘zn˝ch b¯idlicích, na lupcích a
siltovcích; lehËí aû st¯ednÏ tÏûké, aû st¯ednÏ ötÏrkovité Ëi kamenité, náchylné k doËasnému
zamok¯ení.
Glejové p˘dy v terénních depresích, st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, na jílech a koluviálních
sedimentech a smíöen˝ch svahovinách.
Glejové p˘dy zraöelinÏlé a glejové p˘dy úzk˝ch údolí, vËetnÏ svah˘, obvykle lemující malé vodní
toky; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po odvodnÏní vhodné pouze pro louky.
I. kombinaËní Ëíslo:
úplná rovina, vöesmÏrná expozice,
mírn˝ svah, vöesmÏrná expozice,
st¯ední svah, expozice jih (JZ-JV),
st¯ední svah, severní expozice (SZ-SV),
v˝razn˝ sklon, expozice jih (JZ-JV),
v˝razn˝ sklon, severní expozice (SZ-SV).
II. kombinaËní Ëíslo:
p˘da bezskeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 10 % aû slabÏ skeletovitá s celkov˝m
obsahem skeletu do 25 %, p˘da hluboká (60 cm) aû st¯ednÏ hluboká (30 - 60 cm),
p˘da st¯ednÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 50 %, p˘da hluboká (60 cm) aû p˘da
st¯ednÏ hluboká (30 - 60 cm),
p˘da slabÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu 10-25 %, p˘da mÏlká (30 cm),
p˘da st¯ednÏ skeletovitá s celkov˝m obsahem skeletu do 50 %, p˘da mÏlká (30 cm),
p˘da st¯ednÏ skeletovitá, silnÏ skeletovitá, p˘da hluboká (60 cm) aû p˘da mÏlká (30 cm).
ProdukËní potenciál p˘d
orné p˘dy typické:
orné p˘dy podmínÏné:
trvalé travní porosty:

72601
72614
72754
74811
73715
74068
76811

72611
72714

72704
72744

74814
73716
74078

73756
76701

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle p¯ílohy
k vyhláöce Ë. 48/2011 Sb.:
I. t¯ídy ochrany:
II.t¯ídy ochrany:
III. t¯ídy ochrany:
IV. t¯ídy ochrany:
V. t¯ídy ochrany:

72601
72704
72614
72744
73716
74078
76811

72611
72714
72754
73756
74814

74811
73715
74068
76701

Investice do p˘dy
Na plochách zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou provedeny, v Ëásti území, ploöné meliorace drenáûe a navazující hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ); za¯ízení pochází údajnÏ z období 1960~1975; bez
údrûby. Drenáûe jsou vlastnictvím vlastník˘ p¯ísluön˝ch pozemk˘, hlavní melioraËní za¯ízení jsou
v p¯ísluönosti hospoda¯ení Státního pozemkového ú¯adu (SPÚ).
Hlavní melioraËní za¯ízení :
HOZ Protivanov – Buková O1, ID 5070000109-11201000, »HP 4-12-02-0460, otev¯en˝ profil
HOZ – délka 0,781 km, zatrubnÏn˝ profil 0,189 km, rok po¯ízení 1975.
HOZ Protivanov – Buková O2, ID 5070000110-11201000, »HP 4-12-01-0460, zatrubnÏn˝ profil
HOZ – délka 0,494 km, rok po¯ízení 1975.
HOZ Protivanov – Buková O3 , ID 50700001120000, »HP 4-12-01-0460, zatrubnÏn˝ profil HOZ
–
délka 0,494 km, rok po¯ízení 1975.
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Na tÏchto stavbách SPÚ poËítá pouze s provádÏním bÏûné údrûby, odstraÚování splavené ornice a
seËením porostu. SPÚ poûaduje respektování pr˘bÏhu HOZ a dodrûování manipulaËního a provozního
pruhu pro provádÏní údrûby v öí¯ce 6 m b¯ehové hrany.
Hlavní hydromelioraËní za¯ízení jsou územním plánem respektovány. HMZ i ploöné meliorace
jsou vyznaËeny ve v˝kresech od˘vodnÏní. V ¯eöeném území se nenacházejí závlahové systémy a ¯ady.
Eroze (vodní, vÏtrná)
Z hlediska ohroûenosti k.ú. Protivanov vodní erozí spadají p˘dy do kódu 3 tj. p˘dy mírnÏ
ohroûené. Z hlediska potenciální ohroûenosti zemÏdÏlské p˘dy vodní erozí vyjád¯ené dlouhodob˝m
pr˘mÏrn˝m smyvem p˘dy je vöak v severní Ëást a JV Ëást k.ú. Protivanov ohroûena aû znaËnÏ ohroûena
(lokálnÏ G aû 20 t. ha-1. rok-1.) Z hlediska ohroûenosti k.ú. Protivanov vÏtrnou erozí spadají p˘dy do kódu
1 tj. p˘dy bez ohroûení.
Pr˘mÏrná cena zemÏdÏlské p˘dy
Vyhláöka Ë. 412/2008 Sb. ve znÏní vyhl. 427/2009 Sb. a 340/2010 Sb., kterou se stanoví seznam
katastrálních území s p¯i¯azen˝mi pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro
¯eöené území tuto hodnotu:
k. ú. Protivanov, cena pro rok 2010
2,54 KË/m2

15.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro lokality v ¯eöeném území je provedeno zd˘vodnÏní a vyhodnocení p¯edpokládan˝ch
d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského
p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 13/1994 Sb. ve znÏní pozdÏjöích úprav, kter˝mi se
upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
P˘dy s vysok˝m produkËním potenciálem (II. t¯ídy ochrany) se vyskytují lokálnÏ v severozápadní
Ëásti, ve st¯ední Ëásti a v jihov˝chodní Ëásti k.ú. Protivanov. Plochy s tÏmito bonitními p˘dami nejsou
v kontaktu se zastavÏn˝m územím a zastaviteln˝mi plochami, s v˝jimkou stávající lokality kostela s
h¯bitovem, a související drobnou zastavitelnou plochou Z6 navrûenou pro parkování návötÏvník˘ h¯bitova.
P˘dy ve II. t¯ídy ochrany jsou vyznaËeny v grafické Ëásti.
Veökeré ostatní navrûené zastavitelné plochy, i navrûená trasa p¯eloûky silnice II/150, leûí na
p˘dách ve III. - V. t¯ídÏ ochrany.
Z navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch Z1 - Z12 byly plochy Z1, Z2, Z4 (mimo dílËí Ëást VD.4), Z5, Z7,
Z10 a Z11, které tvo¯í p¯eváûnou Ëást v˝mÏry zastaviteln˝ch ploch, schváleny jako zastavitelné
v p¯edchozím územním plánu, vË. jeho schválen˝ch zmÏn.
Na základÏ vymezení zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estavby v p¯edchozím územním plánu byla
vydána správní rozhodnutí a zapoËata v˝stavba:
infrastruktury v zastaviteln˝ch plochách Z1 a Z2,
rodinn˝ch dom˘ na zastaviteln˝ch plochách Z1,
rodinného domu na zastavitelné ploöe Z4-BV.5.2,
rodinného domu na ploöe p¯estavby P2,
a dále bylo vydáno správní rozhodnutí na v˝stavbu sbÏrného st¯ediska odpad˘ na ploöe p¯estavby P5.
NovÏ navrûené zastavitelné plochy:
zastavitelná plocha Z3
FunkËní vyuûití:
plochy bydlení - venkovské (BV), plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
Hlavní vyuûití:
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
Od˘vodnÏní:
doplnÏní zástavby ulice na oboustrannou (vyuûití vybudované
infrastruktury, návrh nenaruöuje uzav¯en˝ tvar zástavby sídla)
zastavitelná plocha Z4 - dílËí plocha VD.4
FunkËní vyuûití:
plochy bydlení - venkovské (BV)
Hlavní vyuûití:
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
Od˘vodnÏní:
doplnÏní zástavby ulice na oboustrannou (vyuûití infrastruktury
navrûené v rámci návrhu zastavitelné plochy Z4, návrh dotvá¯í
uzav¯en˝ tvar zástavby sídla)
zastavitelná plocha Z6
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
pozemky pro parkoviötÏ u h¯bitova
poûadavek obce na doplnÏní chybÏjící ve¯ejné infrastruktury
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zastavitelná plocha Z8
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:
zastavitelná plocha Z9
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

zastavitelná plocha Z12
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Od˘vodnÏní:

plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plocha urËená pro doplnÏní typické venkovské zastavby
za¯azení zahrady p¯ináleûející ke statku na parcelách Ë. 61/1 a 61/2
do zastaviteln˝ch ploch, navazuje prostorovÏ na zastavÏné území
plochy smíöené obytné - venkovské (SV), plochy bydlení - venkovské
(BV), plochy smíöené v˝robní (VS), plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
polyfunkËní plocha
Zastavitelná plocha je navrûena pro rozvoj p¯eváûnÏ komerËních funkcí
v pásu mezi navrûen˝m obchvatem sídla a stávající zástavbou,
v˝stavba má m.j. plnit barierovou funkci - ochranu obytn˝ch ploch
sídla p¯ed vlivem navrûené komunikace.
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS), plochy vodní a
vodohospodá¯ské (VV)
pozemky pro obnovu a rozöí¯ení rekreaËního za¯ízení v lokalitÏ
Protivanovsk˝ ml˝n
za¯azení ploch tÏsnÏ p¯ilehl˝ch k protivanovskému ml˝nu do
zastaviteln˝ch ploch z v˝öe uvedeného d˘vodu.
Z13
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
polyfunkËní plocha
poûadavek vlastníka pozemku, doplnÏní zástavby ulice na
oboustrannou

NovÏ navrûená dopravní infrastruktura: prvky D1 (p¯eloûka silnice II/150), D2 - D7 (místní
komunikace a úpravy silnic III. t¯.), D8 cyklostezka.
Poznámka: cyklostezky D9 - D11 povedou po stávajících komunikacích.
Návrh zaloûení nov˝ch ploch ÚSES: plochy VU2 - VU9 (biokoridory, biocentra).
Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Je navrûena k doplnÏní cestní sítÏ v krajinÏ viz. kapitola ad e.3).
Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch a odtokov˝ch
pomÏr˘ v území.
V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny d˘sledky ¯eöení na ZPF zastavitelné a p¯estavbové
plochy.

SOUPIS POZEMKŸ ZEMÃDÃLSKÉ PŸDY DLE LOKALIT NAVRéEN›CH K VYNÃTÍ
Ëíslo
lokality
Z1
Z2

Z3
Z4

Z5
Z6
Z7

Z8

orná p˘da
kat. Ë.
836/1
853
853
918/2

261/1
261/1
1267/1
1266
278/1
278/1
278/1
300/1
57/1

dotËeno
ha
9497
20463
6078
10050
7556
1892
2971
3699
422
340
2308
2657
927
10966
2651

zahrady

louky a pastviny

kat. Ë.

dotËeno
ha

kat. Ë.

dotËeno
ha

-

-

1272
1267/2
252
296/4
313/2
-

5
128
871
499
18579
-

BPEJ a stupeÚ
p¯ednosti v
ochranÏ
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72714 / IV
72744 / V
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72611 / II
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III

zemÏdÏlská
p˘da
celkem ha

29960

25576
2971

7773
2657
927
30044
3724
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57/2
Z9

Z10
Z11
Z12

Z13
P1

P2
P3

P4
P5
D1

715/30
697/1
715/59
715/30
728/3
216/1

117/7

-

651/3
646/6

940
1874
7711
2815
501
885
452
520
309
772
570
986
1271
2553
2827
3338
559
90
1265
16
5
2610
43
2276
282
67
3780
63

-

715/30
658
697/1

D6

-

728/3
739/1
715/30
697/1
658

300/1
297/2

D5

228/2
231
1224/1
236

2093
123
247
103
4463
-

620
597/1

D4

-

246/5
261/1
1266
1267/1
836/1
-

616

715/30
697/1
697/1
853
836/1
1137/3

-

-

651/1

D2
D3

76
715
282
42238
625
534
43054
10866
4218
-

213
7
708
235

235
234/2
674/1

117/2
246/29
1272
-

313/2
261/2
-

-

74811 / IV
72704 / III
74811 / IV
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72714 / IV
76811 / V
76811 / V
76811 / V
76811 / V
72744 / V
72744 / V
76811 / V
72744 / V
72704 / III

664
29
36
238
8
660
6
109
2767
197
28
513
1
297
559
36
407
333
859
147
-

73716 / V
72744 / V
73716 / V
72714 / IV
72744 / V
76811 / V
76811 / V
72744 / V
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72714 / IV
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72714 / IV
72714 / IV
74811 / IV
74811 / IV
74811 / IV
73716 / V
74811 / IV
73716 / V
73716 / V
73716 / V
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72714 / IV
73716 / V
72704 / III
72714 / IV
72704 / III
72704 / III
72714 / IV
72704 / III
72704 / III
72704 / III
74811 / IV
72704 / III
72704 / III
72704 / III

43397
43054
15084

1750
2767

1902
2390

1032
4463
0

30106
559

1376
2653
2558
7390

52

D7
D8

celkem

836/15
1032
918/2
739/1
715/30

3480
4103
118
207
53

(m2)

240618

-

-

1079/1
750/3
745/1
745/2
738/2
-

0

42
4
840
42
78
-

72704 / III
72714 /IV
72714 /IV
76701 / V
74811 / IV
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III
72704 / III

4221

1266

28982

269600

SOUHRNN› PÿEHLED STRUKTURY PŸDNÍHO FONDU NAVRéENÉHO K ODNÃTÍ

Ëíslo lokality

celková
plocha
ZPF

funkËní
vyuûití

v˝mÏra ZPF s I. a II. st.
ochrany

ZPF
ostatní

celkem

v
zast.
úz.

v
nezast.úz.

927
-

-

927
-

24691
5269
21830
3746
2656
315
3704
2327
670
1071
2137
520
584
29461
3724
4921
5710
10223
22543
37241
2982
2831
727
14358
923
666
161
2767

meliorace

zastavÏná
plocha

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP+TTP
OP+TPP
OP
OP+TPP
OP
OP
OP
OP+TTP
OP+TTP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP

2137
248
3072
966
194
14470
1536
183
-

12346
3688
10915
2622
1328
221
1852
1164
335
750
1069
364
927
380
19150
1862
2461
3997
7667
16907
27931
2087
1982
509
10769
462
333
161
2075

kultura

BV1
PV1
BV2
PV2
BV4
PV3
BV5.1
BV5.2
BV5.3
PV4
BV6
PV5
PV6
VZ1.1
VZ1.2
SV2
BV7
PV7
SV3
VS4
VS1
PV7
PV8
PV9
VS5
OS2.1
OS2.2
VV1
SV.4

24691

3704
2327
670
1071
2137
520
927
584
29461
3724
4921
5710
10223
22543
37241
2982
2831
727
14358
923
666
161
2767

BV
PV
BV
PV
BV
PV
BV
BV
BV
PV
BV
PV
PV
VZ
VZ
SV
BV
PV
SV
VS
VS
PV
PV
PV
VS
OS
OS
VV
SV

1903
2390
1032
3702
761
-

SV
BV
BV
OV
ZV
TO

-

-

-

1903
2390
1032
3702
761
-

OP+TTP
OP+TTP
OP+TTP
OP
OP
-

223
6
-

1427
1195
516
2777
0

P5

SV1
BV3
BV5.3
OS1
ZV1
TO1

D1
D2

DS1
DS2

30106
559

DS
DS

-

-

-

30106
559

OP+TTP
OP

6217
559

30106
559

Z1
Z2
Z3
Z4

Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

Z10

Z11
Z12

Z13
P1
P2
P3
P4

5269
21830
3746
2656
315

53

D3
D4
D5
D6
D7
D8

DS3
DS4
DS5
DS6
DS7
DS8

1376
2653
2558
7390
4221
1266

celkem

(m2)

269602

DS
DS
DS
DS
DS
DS

-

-

-

1376
2653
2558
7390
4221
1266

927

0

927

268675

OP
TTP
OP
OP
OP
OP+TTP

1171
118

1376
2653
2558
7390
4221
1266

31100

192354

SOUHRNN› PÿEHLED STRUKTURY ZPF NAVRéENÉHO K ODNÃTÍ PRO PRVKY ÚSES
Ëíslo
lokality

funkËní
vyuûití

ZPF lokalita
celkem

zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond - dílËí Ëásti lokalit

meliorace

parc. Ë.

v nezast.úz.

v zast.
úz.

BPEJ

st. p¯edn.
och.

kultura

VU1:
NP.1

ÚSES

-

-

-

-

-

-

-

-

NP.2

ÚSES

-

-

-

-

-

-

-

-

VU2:
NP.3

ÚSES

13283
8294

828/1

NP.4

ÚSES

4989

855/1

VU3:
NP.5
NP.6

ÚSES
ÚSES

374875
10837
13841

NP.7

ÚSES

54125

NP.8

ÚSES

78600

NP.9

ÚSES

217472

735/5
735/5
735/1
728/3
759/4
758/15
759/11
781/2
759/3
779/10
778
779/7
779/8
783/1
785/12
1137/9
806/3
806/1
783/2
783/3
785/9
785/10
785/11
1137/8
1137/7
1137/6
785/4
759/7
759/1

8068
226
4954
35

0
0
0
0

72714
76701
72714
76701

IV
V
IV
V

OP
OP
OP
OP

2427
0
0
2427
0

10837
386
9389
1
4065
30086
4940
2001
11403
5695
6873
13645
6707
3661
956
9353
3323
172
630
6788
862
203
4529
2268
283
67
165
113
181
17821

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74814
74814
74814
74068
74814
74814
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811

V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

TTP
TTP
TTP
TTP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

316817
0
0
3495
0
3809
28380
4614
1764
10663
4343
6873
13645
6707
3661
956
9274
3259
172
373
201
862
203
4048
1036
125
0
0
0
0
2890

34074
30441

0
0

74814
74811

V
IV

TTP
TTP

32073
30441
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779/9
779/5
759/9
785/8
759/10
786
1137/5
759/8

VU4:
NP.10

ÚSES

VU5:

13012
912
3227
20756
111
5127
1417
84280
20206

0
0
0
0
0
0
0
0
0

74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
74811
72611

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II

TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

13012
912
3227
20698
111
5127
1403
83562
14834

3909

0

72704

III

TTP

64

922/1

2634

0

74814

V

OP

6442
862

1062/3

5819

0

74814

V

TTP

5580

19983
803

981/1

760
43

0
0

74814
74811

V
IV

TTP
TTP

18408
760
43

8453
8453

NP.11.1

ÚSES

2863

1062/3

2863

0

74814

V

TTP

2863

NP.11.2

ÚSES

3961

1062/3
922/1

2618
1270

0
0

74814
74814

V
V

TTP
OP

2618
1175

73

0

72614

IV

OP

4

2874
572
503
5294
239
296

0
0
0
0
0
0

72614
74814
74811
74811
72614
74078

IV
V
IV
IV
IV
V

OP
OP
OP
OP
OP
OP

1562
572
498
5294
239
296

984/1

338

0

74078

V

OP

244

981/1

498
1551

0
0

74814
74811

V
IV

TTP
TTP

498
1551

191

0

72614

IV

TTP

191

NP.12

ÚSES

10116

943/1

981/3

NP.13

ÚSES

VU6:

2240

9564

2520

NP.14

ÚSES

4776

135/1

4776

0

76811

V

TTP

2118

NP.15

ÚSES

2038

135/3

2038

0

76811

V

TTP

402

NP.16

ÚSES

2750

154

2750

0

76811

V

TTP

0

VU7:
NP.17

ÚSES

28505
28505

214/1
213

15084
3851
74
3378
41
50
502
145
172
1938
5
2842
420

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

76811
76811
73756
76811
74814
74068
76811
74814
74068
76811
74814
74068
74068

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

13329
11009
3
0
115
41
50
495
145
172
892
5
402
0

3

0

76811

V

TTP

0

225

1829

0

76811

V

TTP

0
0

228/1

19032

0

76811

V

TTP

0

188/1

225

216/13

216/8

VU8:
NP.18

VU9:

ÚSES

20861
20861

9852

0

55

NP.19

ÚSES

7993

NP.20

ÚSES

1859

228/1
1224/1
237
235
234/2

Celkem

(m2)

485376

651
7342
1751
8
44
17
38

0
0
0
0
0
0
0

76811
76811
76811
72744
72744
76811
72744

V
V
V
V
V
V
V

TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP

0
0
0
0
0
0
0

1

0

76811

V

TTP

0

485376

359943

SOUHRNN› PÿEHLED STRUKTURY PŸDNÍHO FONDU S NAVRéENOU ZMÃNOU KULTURY
Ëíslo lokality

P4
N7
N8

ZV1
ZO2
ZO1

celkem

(ha)

stávající
kultura

OP
OP+TTP
OP

navrûená
kultura

SZ
SZ
SZ

v˝mÏra zem. p˘dního fondu
celkem

v zast.
úz.

0,0761
2,7205
3,5496

0,057

6,3462

0,057

v nezast.
úz.

I. a II. stupeÚ p¯ednosti v
ochranÏ
celkem

v zast.
úz.

0,0761
2,7205
3,4926

0,0658
-

-

6,2892

0,0658

meliorace

v
nezast.úz.

0,0658
-

0,1947
1,7672

0,0658

1,9619

Pozn.: Zkratky pro funkËní vyuûití ploch: BV - Plochy bydlení (venkovské a v byt. domech), PV - Plochy ve¯ejn˝ch
prostranství, SV - Plochy smíöené obytné - venkovské, OS - Plochy obËanského vybavení - sport a rekreace, VS Plochy smíöené v˝robní, VZ - Plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba, ZV - Plochy ve¯ejn˝ch prostranství
- ve¯ejná zeleÚ, TO - Plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady, VV - Plochy vodní a vodohospodá¯ské.

16)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL

Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa tvo¯í p¯ibliûnÏ 44 % z celkové v˝mÏry ¯eöeného území. Lesy
v ¯eöeném území leûí v p¯írodní lesní oblasti 30 – Drahanská vrchovina.
V ¯eöeném území v˝raznÏ p¯evaûuje 5. (jedlobukov˝) lesní vegetaËní stupeÚ, lesy v˝chodnÏ od
komunikace propojující Protivanov s Nivou a drobn˝ segment západnÏ od obce náleûí do 4. (bukového)
lesního vegetaËního stupnÏ.
P¯evaûuje cílov˝ hospodá¯sk˝ soubor (dále HS) 55 – hospodá¯ství ûivn˝ch stanoviöù vyööích poloh
a HS 57 – hospodá¯ství oglejen˝ch stanoviöù vyööích poloh. Dále je zastoupen HS 59 – hospodá¯ství
podmáËen˝ch stanoviöù st¯edních a vyööích poloh, HS 51 – hospodá¯ství exponovan˝ch stanoviöù vyööích
poloh a HS 47 – hospodá¯ství oglejen˝ch stanoviöù st¯edních poloh.
Ze soubor˘ lesních typ˘ p¯evládá 5S – svÏûí jedlová buËina a 5P – kyselá jedlina. V˝raznÏji jsou
zastoupeny soubor˘ lesních typ˘ 5B – bohatá jedlová buËina, 5K – kyselá jedlová buËina, 5A – klenová
buËina, 5O – svÏûí buková jedlina, 5G – podmáËená jedlina a 4P – kyselá dubová jedlina.
ZnaËná Ëást lesních porost˘ náleûí do pásma ohroûení imisemi C (pás od vrchu Brd 671 m n. m.
aû po vrch Skály 724 m n. m.). Ostatní lesy náleûí do pásma ohroûení D.
Ochrana les˘
Ochrana PUPFL je zajiötÏna zákonem Ë. 289/1995 Sb. (zákon o lesích) v platném znÏní. Je t¯eba
souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Pozemky PUPFL jsou funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu,
za¯azeny do ploch p¯írodních (NP) nebo do ploch lesních (NL).
Navrhovaná opat¯ení
V ¯eöeném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích
povolená podle d¯íve platn˝ch p¯edpis˘ (pomocí institutu odlesnÏní). Územním plánem není navrûena
chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa.
Nejsou vymezeny ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, jejichû umístÏní je navrhováno na pozemky urËené k
plnÏní funkcí lesa. V˝jimkou je zapracování koridor˘ dle ZÚR Olomouckého kraje (koridor trasy vedení
elektro VVN, koridor p¯eloûky silnice II/150 - obchvat obce), které zahrnují i plochy PUPFL. Vyhodnocení
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dopad˘ na PUPFL není moûné provést, neboù v územním plánu jsou navrûeny koridory, nikoliv trasy
tÏchto liniov˝ch staveb.
Na pozemcích urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa není navrûena tÏûba nerost˘.
Návrhem je dotËena plocha PUPFL v lokalitÏ U Protivanovského ml˝na. ÿeöení (vË. rozsahu
vymezení zastavitelné plochy) bylo schváleno ve zmÏnÏ Ë. V. územního plán sídelního útvaru Protivanov
v r. 2008. Navrûen˝ maximální rozsah zábor˘ pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa:
OznaËení plochy:
DotËen˝ PUPFL:
DotËená v˝mÏra PUPFL:
Navrûené funkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
Zd˘vodnÏní:

Návrh alternativních
¯eöení:
Zp˘sob následné
rekultivace:
Uspo¯ádání území po
dokonËení stavby:
Dalöí podmínky:

zastavitelná plocha Z12
parcela Ë. 233 - dílËí Ëást
466 m2
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS.2) - dotËeno
172 m2 PUPFL; plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV.1) - dotËeno
294 m2 PUPFL
prozemky pro obnovu ml˝nského náhona a pozemky pro obnovu a
rozöí¯ení rekreaËního za¯ízení v lokalitÏ Protivanovsk˝ ml˝n
pozemek je vymezen˝ pro úpravu (vË. dílËího rozöí¯ení) ml˝nského
náhonu a obnovu souvisejících vodohospodá¯sk˝ch staveb a za¯ízení,
a dále pro dílËí rozöí¯ení p¯ístupové, manipulaËní a parkovací plochy
tÏsnÏ p¯ilehlé k protivanovskému ml˝nu a k navazující p¯ístupové
cestÏ.
Plocha PUPFL bude pro uvedené úËely vyuûita pouze v nejnutnÏjöím
rozsahu, a bude preferováno vyuûití ostatních Ëástí zastavitelné plochy
Z12 pro uveden˝ úËel.
Obnova vyuûití lokality Protivanovského ml˝na
vËetnÏ vodohospodá¯sk˝ch staveb a za¯ízení je revitalizací
podvyuûitého území (brownfield) a je ve ve¯ejném zájmu.
v˝öe uvedené úpravy jsou nutné pro obnovu existující lokality a
nemají prostorovou alternativu. Dopad na PUPFL bude vylouËen Ëi
minimalizován v dalöích stupních projekËní p¯ípravy.
nebude provádÏna
vzhledem k mÏ¯ítku bude stanoveno v dalöích stupních projekËní
p¯ípravy.
Stavby a za¯ízení na ploöe Z12 nesmí mít negativní vliv na ûivotní
prost¯edí a charakter p¯írodního prost¯edí.

Dle lesního zákona, § 13, je vyuûití pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa k jin˝m úËel˘m je
zakázáno. O v˝jimce z tohoto zákazu m˘ûe rozhodnout orgán státní správy les˘ na základÏ ûádosti
vlastníka lesního pozemku nebo ve ve¯ejném zájmu, p¯itom budou respektovány základní povinnosti
uvedené v § 13 lesního zákona.
Návrhem jsou dotËeny plochy ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Jako plochy urochy ve vzdálenosti 50 m od okraje ly opat plochy urochy ve vzdálenosti 50 m od
okraje lesa.í správy les˘ na základÏ ûádosti vlastníka lesního poz9, vymezeny takrochy ve vzdálenosti 50 m
od okraje lesa.í správy les˘ na základÏ ûádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve ve¯ejném zá06 Sb., v
platném znÏní).

17)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

Poûadavky obrany státu
Poûadavky obrany státu jsou uvedeny v kapitole d.1) Limity vyuûití území stávající, odstavci
Ochranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany »R.
Poûární ochrana
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûáru a
nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení.
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb je t¯eba vycházet z platn˝ch p¯edpisú a p¯edkládat poûárnÏ bezpeËnostní
¯eöení ve smyslu vyhláöky Ë. 23/2008 Sb. (O technick˝ch podmínkách poûární ochrany staveb) a p¯i
umisùování staveb plnit poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 501/2006 Sb. (zejména §23 odst.1). Jedná se o
p¯ístup poûární techniky (vymezení ploch pro obsluûné komunikace a obratiötÏ) a dále, aby tento p¯ístup
a p¯ípadn˝ zásah poûárních jednotek byl provediteln˝ mimo ochranná pásma nadzemních energetick˝ch
vedení.
Zástavba v dosahu OP nadzemního vedení VN 22 kV (lokality Z4, Z8, Z9, P4) je podmínÏna
p¯eloûkou tohoto vedení.
Poûární ochrana je zajiötÏna v˝jezdem Sboru dobrovoln˝ch hasiË˘ Protivanov a druûstev HZSOL
(zejm. stanice ProstÏjov, stanice Konice), p¯ípadnÏ sbory dobrovoln˝ch hasiË˘ z okolních sídel.
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V blízkosti obecního ú¯adu se nachází hasiËská zbrojnice SDH Protivanov 'HasiËsk˝ d˘m'.
Pot¯eba poûární vody je kryta odbÏrem vody z hydrant˘ ve¯ejného vodovodu; dále je moûné
vyuûít jako zdroj poûární vody vodní nádrûe Protivanovsk˝ rybník.
P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími komunikacemi
v hierarchii: silnice II. a III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
Civilní ochrana
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva. V ¯eöeném území nejsou známy situace, p¯i kter˝ch by
bylo nutné chránit území p¯ed pr˘chodem pr˘lomové vlny vzniklé zvláötní povodní. Zóny havarijního
plánování (v dosahu ¯eöeného území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí vyûadující specifickou
ochranu obyvatel) a záplavová území nejsou stanoveny. ProtipovodÚová opat¯ení jsou popsána v kapitole
ad e.5). Zájmová území a prostory, které by byly dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území
nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno sirénou. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d˘sledku
mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení destrukËních,
radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti stavebních objekt˘.
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektech Obecního ú¯adu a Základní
ökoly jsou prostory vyuûitelné jako sklad prost¯edk˘ CO a humanitární pomoci. P¯i evakuaci obyvatelstva v
obci je vyuûitelné provizorní ubytování v za¯ízeních obce. Pro pot¯eby ploöné evakuace bude obec
postupovat v souËinnosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území je silnice
II. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení ökodliv˝ch úËink˘
kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení v˝roby se souvisl˝mi
zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel. V ¯eöeném území nejsou skladovány ûádné
nebezpeËné látky v rozsahu vyûadujícím p¯ijetí opat¯ení.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na místním h¯bitovÏ.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
V obci je vybudován ve¯ejn˝ vodovod, v p¯ípadÏ p¯eruöení dodávky vody budou obyvatelé
zásobeni individuálnÏ z p¯istaven˝ch cisteren a balenou vodou. Minimální mnoûství vody v dobÏ
krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,5 m3/den a na dalöí dny je to 16,5 m3/den. Nouzové
zásobování uûitkovou vodou bude zajiötÏno z místních studní a umÏl˝ch vodních nádrûí (podmínky
odbÏru uûitkové vody urËí územnÏ p¯ísluön˝ hygienik). Nouzové zásobování elektrickou energií bude
zajiötÏno mobilními zdroji v souËinnosti s orgány civilní ochrany.
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