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ÚZEMNÍ PLÁN  KATEŘINICE 
ČÁST II.  ODŮVODNĚNÍ 

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu 
dokumentací vydanou krajem 

a požadavků k úpravě a dopracování návrhu územního plánu 

řijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných 
ešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
ho vybavení 

pro výrobu a skladování 
Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
Systém sídelní zeleně 

ejná prostranství 

 a její biodiverzita 
Dopravní infrastruktura        
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování vodou) 
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (kanalizace) 
Technická infrastruktura – vodní hospodářství (vodní toky a nádrže) 
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Technická infrastruktura – energetika (slaboproudá zařízení)  
Technická infrastruktura – energetika (zásobování plynem) 
Technická infrastruktura – energetika (zásobování teplem) 
Technická infrastruktura – nakládání s odpady 
Územní systém ekologické stability     

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak 
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdů

část nebylo respektováno 
edpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

ní funkcí lesa 
ředpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědě

ředpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky ur
 

ÁSTI  
 
 

edpokládaných záborů půdního fondu  
 vodní hospodářství   

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje   
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ÚZEMNÍ PLÁN 
ČÁST  II ODŮVODNĚNÍ  

 
 
 

II.A     Vyhodnocení koordinace využívání území z
souladu s územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
II.A1  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
Územní plán Kateřinice je v souladu s
Řešením územního plánu jsou vytvá
cyklistika, ekologické formy rekreace navazující na místní tradice um
rekreace zimní.  
Územní plán vytváří i podmínky pro udržení extenzívního osídlení v
drobnou zemědělskou výrobu podhorského charakteru.
V řešení jsou vytvořeny podmínky
uchování příznivého životního prost
Řešením nedojde k devastaci přírodních, civiliza
 
II.A2  Požadavky vyplývající z územn
Správní území obce Kateřinice 
které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 pod 
účinnosti ke dni 23.10.2008. 
 
Do severního cípu řešeného území zasahuje malou 
Příčnica (PU145). V řešení územního plánu tento RBK respektujeme.
hranicí katastrálního území Kateř
převážná část regionálního biokoridor
regionální biocentrum ÚSES  147 Velká P
a regionální biocentrum ÚSES  148 Chladná, (PU84).
Na tento systém prvků regionálního charakteru je v
ÚSES, prostupující celým katastrálním územím. 

 
II.A3  Rozvojové programy a koncepce Zlínského kraje 
• Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, která je obsažena ve Strategii rozvoje 

Zlínského kraje.  
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ZK (schválen usnesením 

Zastupitelstva ZK dne 20.10.2004). 
• Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, který byl schválen 22.9.2004.
• Program snižování emisí a imisí Zlínského kraje.
• Generel dopravy Zlínského kraje.
• Koncepce a strategie ochrany p
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ÚZEMNÍ PLÁN KATEŘINICE     
ČÁST  II ODŮVODNĚNÍ  -  TEXTOVÁ ČÁST 

Vyhodnocení koordinace využívání území z  hlediska širších vztah
 plánovací dokumentací vydanou krajem  

z politiky územního rozvoje  
souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje ČR“. 

ešením územního plánu jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj individuální letní rekreace (turistika, 
cyklistika, ekologické formy rekreace navazující na místní tradice umělecké 

í i podmínky pro udržení extenzívního osídlení v krajině (samoty) 
lskou výrobu podhorského charakteru. 

podmínky a předpoklady pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj území a pro 
íznivého životního prostředí i když bude umožněn další rozvoj obce. 

řírodních, civilizačních ani kulturních hodnot území.

územn ě plánovací dokumentace vydané krajem
 je řešeno mj. Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK),

které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.09.2008 pod č.usnesení 076/Z23/08

ešeného území zasahuje malou částí regionální biokoridor 1550 Chladná 
ešení územního plánu tento RBK respektujeme. V blízkosti 

hranicí katastrálního území Kateřinice jsou v ZÚR ZK dále vyznačeny jako návrhové 
biokoridoru ÚSES 1550 Chladná – Velká Příčnica, (PU145

regionální biocentrum ÚSES  147 Velká Příčnica, (PU83), 
regionální biocentrum ÚSES  148 Chladná, (PU84). 

regionálního charakteru je v řešení územního plánu navázán lokální systém 
prostupující celým katastrálním územím.  

Rozvojové programy a koncepce Zlínského kraje  
Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, která je obsažena ve Strategii rozvoje 

 a kanalizací ZK (schválen usnesením č.770/Z26/O4 na 26.zasedání 
Zastupitelstva ZK dne 20.10.2004).  

tví Zlínského kraje, který byl schválen 22.9.2004. 
Program snižování emisí a imisí Zlínského kraje. 
Generel dopravy Zlínského kraje. 
Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny. 
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TEXTOVÁ ČÁST  

hlediska širších vztah ů v území, v četně 

ČR“.  
pro rozvoj individuální letní rekreace (turistika, 

lecké a řemeslné výroby) i 

(samoty) a tím i podmínky pro 

edpoklady pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj území a pro 

ních ani kulturních hodnot území. 

 plánovací dokumentace vydané krajem  
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), 

.usnesení 076/Z23/08 a nabyly 

ástí regionální biokoridor 1550 Chladná – Velká 
blízkosti řešeného území tj. za 

eny jako návrhové tyto prvky: 
PU145), 

ešení územního plánu navázán lokální systém 

Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, která je obsažena ve Strategii rozvoje 

.770/Z26/O4 na 26.zasedání 
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V navržené řešení územního plánu Kate
z těchto koncepčních materiálů. 

 
II.A4  Území řešené územním plánem
Předmětem řešení územního plánu je katastrální území Kate
 

 
 
 

 

II.A5  Přírodní podmínky  
 

Větší plochy území navržené 
základových půd tyto charakteristiky:
K Páleniskům, Za Liďákama, Nad Hutyrovýma (
(svahy porušené v minulosti sesuvy a blokovými posuvy, jedná se o
Geofondu ČR) a část leží v území, kde nelze vylou
Nad Pilčíkama (5):  plocha se nachází v
Nad Hynkama, V Potůčku, Pod Korycou
porušené v minulosti sesuvy a blokovými posuvy, erozní rýhy ob
v území, kde nelze vyloučit porušení stability (mírné svahy bez ov
Na Malovaných Pasekách (lokality 
v minulosti sesuvy a blokovými posuvy)
svahy bez ověřených známek většího porušení).
Pod Skočovem – U Dřína (15):  č
blokovými posuvy, jedná se o ostatní sesuv 
vyloučit porušení stability území a 
 
Zastavěné území je obce – údolní polohy Kate
bylo z hlediska zakládání staveb snadno použitelné (rajón I a II).
Další stavební rozvoj je možno uskute
poloze či formou přestaveb, demolic a nové výstavby. 
odehrávat na mírných i prudších 
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ešení územního plánu Kateřinice není v nesouladu s požadavky a podmínkami vyplývajícími 
 

ešené územním plánem  
ešení územního plánu je katastrální území Kateřinice v rozsahu cca 1336 ha.

navržené jako lokality pro zástavbu (pro bydlení), mají z
d tyto charakteristiky: 

Nad Hutyrovýma (lokality 1, 2, 3):  část plochy je v
minulosti sesuvy a blokovými posuvy, jedná se o aktivní sesuv 

území, kde nelze vyloučit porušení stability území. 
plocha se nachází v území, kde nelze vyloučit porušení stability území.

, Pod Korycou (lokality 6, 7):  část plochy je v nestabilním území (svahy 
minulosti sesuvy a blokovými posuvy, erozní rýhy občasných i trvalých vodote

it porušení stability (mírné svahy bez ověřených známek v
lokality 8, 9, 10):  menší část plochy je v nestabilním území (svahy porušené 

minulosti sesuvy a blokovými posuvy), větší část v území, kde nelze vyloučit porušení stability (mírné 
ených známek většího porušení). 

část plochy je v nestabilním území (svahy porušené v
blokovými posuvy, jedná se o ostatní sesuv č.2158 v registru Geofondu ČR) a č

it porušení stability území a část je stabilní území.  

údolní polohy Kateřinky a jejích přítoků je prakticky
hlediska zakládání staveb snadno použitelné (rajón I a II). 

Další stavební rozvoj je možno uskutečňovat postupným zahušťováním stávající zástavby v
estaveb, demolic a nové výstavby. Větší část výstavby se však bude

 svazích, které přímo navazují na údolní zastavěné 

řinice   
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podmínkami vyplývajícími 

rozsahu cca 1336 ha. 

mají z hlediska stability 

ást plochy je v nestabilním území 
aktivní sesuv č.2157 v registru 

it porušení stability území. 
nestabilním území (svahy 

asných i trvalých vodotečí) a část 
ených známek většího porušení). 

nestabilním území (svahy porušené 
čit porušení stability (mírné 

nestabilním území (svahy porušené v minulosti sesuvy a 
R) a část v území, kde nelze 

prakticky již využito. Toto území 

ováním stávající zástavby v rovinné 
však bude muset postupně 
ěné části obce. 
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V dalším rozvoji se tedy v podstatě
bude třeba použít komplikovaně
lokalit.  
 
Objektivně nejhorší situace z hlediska st
15. Pro výstavbu v těchto územích j
uvedena podmínka provedení geologického posouzení konkrétního pozemku. 
možné stanovit umístění jednotlivých staveb na pozemku, ur
provádění zemních prací. 
 
 

 
 

II.B     Údaje o spln ění zadání
 
Pořízení nového územního plánu 
12.12.2006. V červenci 2007 byly zpracovány Pr
doplňující průzkumy pořizovatele. V
dopravy Městského úřadu Vsetín, jako po
zastupitelem, Jaroslavem Děckulá
Zadání územního plánu Kateřinice bylo schváleno Zastupitelstvem obce 
dne 29.12.2008, pod č. usnesení 24/2008.
 
Schválené Zadání územního plánu je zásadním dokumentem pro zpracování územního plánu Kate
V něm je definován požadovaný rozsah i zp
podmínek vyplývajících z vyšších dokument
obce a na plošné a prostorové uspo
na ochranu a rozvoj hodnot území. Uvedeny byly také požadavky na 
prospěšná opatření k jejich vymezení dle navrženého 
požadavky a pokyny k řešení hlavních st
zastavitelných ploch a ploch přestavby
U územního plánu Kateřinice byl vylou
Územní plán Kateřinice není třeba posoudit z
Územní plán Kateřinice bude zpracován p
Dokumentace je zpracována v
územních plánů Zlínského kraje (sjednocení dÚP HKH 2007).
 
Základní požadavky a pokyny pro zpracování územního plánu byly respekto
akceptovány dílčí jednotlivosti jako nap

• Jako součást ploch pro bydlení vymezit lokality pro d
využití ploch s rozdílným zp
dětského hřiště; 

• Nebyla vymezena plocha pro ubytovací kapacity v
územního plánu jsou navrhovány funk
konkrétní objekty jednotlivých 
rekonstruovat na plochách

• Rekreační využití osad a samot je možné v
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podstatě nelze vyhnout využívání ploch pro výstavbu i v
eba použít komplikovanější i nákladnější způsoby zakládání staveb i dopravního zp

hlediska stability svahů a únosnosti základových pů
územích je v podmínkách pro využití ploch s rozdílným zp

uvedena podmínka provedení geologického posouzení konkrétního pozemku. 
ní jednotlivých staveb na pozemku, určení způsobu jejich založení i podmínek p

ní zadání  a spln ění požadavk ů vyplývajících z projednání

ízení nového územního plánu Kateřinice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kate
ervenci 2007 byly zpracovány Průzkumy a rozbory pro zpracování územního plánu a 

izovatele. V návaznosti pak odbor územního plánování, stavebního 
adu Vsetín, jako pořizovatel zpracoval, projednal a spole

ckuláčkem, upravil Zadání územního plánu Kateřinice.
řinice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kateřinice 

. usnesení 24/2008. 

Schválené Zadání územního plánu je zásadním dokumentem pro zpracování územního plánu Kate
m je definován požadovaný rozsah i způsob zpracování. Jsou vymezeny požadavky na z

vyšších dokumentů a z širších územních vztahů, požadavky 
obce a na plošné a prostorové uspořádání území, požadavky na řešení veřejné infrastruktury
na ochranu a rozvoj hodnot území. Uvedeny byly také požadavky na veřejně prosp

jejich vymezení dle navrženého řešení. Ve schváleném Zadání byly dále vymezeny
ešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, požadavky na vymezení 

řestavby a na vymezení ploch a koridorů. 
inice byl vyloučen podstatný vliv na druhy a prvky Natura 2000. 

řeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 
inice bude zpracován přímo jako návrh (bez konceptní fáze). 

Dokumentace je zpracována v digitální podobě v souladu s metodikou jednotného postupu tvorby 
(sjednocení dÚP HKH 2007). 

Základní požadavky a pokyny pro zpracování územního plánu byly respektovány a spln
í jednotlivosti jako např.: 

ást ploch pro bydlení vymezit lokality pro dětská hřiště – protože v
rozdílným způsobem využití (např.: BI, BH, SO, SO.1, SO.3), 

Nebyla vymezena plocha pro ubytovací kapacity v rámci cestovního ruchu (penzion). 
územního plánu jsou navrhovány funkční plochy s rozdílným způsobem využití, ne však 

objekty jednotlivých zařízení. Penzion lze vybudovat případně adaptovat, p
rekonstruovat na plochách SO a SO.1. Jeho umístění se předpokládá v lokalit

ní využití osad a samot je možné v rámci funkčního využití SO.3;

řinice   
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 nelze vyhnout využívání ploch pro výstavbu i v takových místech, kde 
soby zakládání staveb i dopravního zpřístupnění 

 a únosnosti základových půd je v části lokalit 7 a 
rozdílným způsobem využití 

uvedena podmínka provedení geologického posouzení konkrétního pozemku. Podle něj teprve bude 
sobu jejich založení i podmínek při  

 

vyplývajících z projednání   

inice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kateřinice dne 
zkumy a rozbory pro zpracování územního plánu a 

návaznosti pak odbor územního plánování, stavebního řádu a 
izovatel zpracoval, projednal a společně s určeným 

řinice. 
řinice na řádném zasedání 

Schválené Zadání územního plánu je zásadním dokumentem pro zpracování územního plánu Kateřinice. 
sob zpracování. Jsou vymezeny požadavky na zapracování 

, požadavky na rozvoj území 
infrastruktury, požadavky 

 prospěšné stavby a veřejně 
ešení. Ve schváleném Zadání byly dále vymezeny 

území, požadavky na vymezení 

en podstatný vliv na druhy a prvky Natura 2000.  

metodikou jednotného postupu tvorby 

vány a splněny. Nebyly 

protože v podmínkách pro 
.: BI, BH, SO, SO.1, SO.3), je možné umístění 

rámci cestovního ruchu (penzion). V řešení 
ůsobem využití, ne však 

padně adaptovat, přestavět či 
lokalitě č.15; 

ního využití SO.3; 
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• Bylo vymezeno několik ploch ve
potřeby dopravní dostupnosti n
budou v rámci jednotlivých návrhových ploch, které p
plochy veřejných prostranství (plochy 1, 2, 3, 

• Výrobní plocha v údolí Bř
85). V průběhu řešení územního plánu se názory na budoucí využití i zp
této plochy měnily a nakonec vyústily práv

• Nebyly navrženy žádné rekrea
plochami výnosového lesa;

• Nebyly vymezeny žádné plochy jako protihluková opat
jejich jednoznačná potř
budoucí opatření mohou být navržena až dle konkrétní situace
projektu. Jejich umístění je možné na funk

• Pořadí změn v území (etapizace) jednotlivých 
bylo upuštěno; 

• Pokrytí území signálem mobilních sítí není
• Nebyly vymezeny žádné plochy pro fotovoltaická elektrárny

z konkrétního podnikatelského zám
provede posouzení, zda nedojde k
prostředí. Nabízet v územním plánu 
odkoupení pozemků pro podnikající subjekt zajímavé
zájem na řešeném území vybudovat FVE, logi
základě podnikatelského zám

• Dopravní závadou je kř
Předpokládá se rekonstrukce stávajícího mostku p
Toto dílčí vylepšení situace však závadu zcela neo
silnice ve struktuře silnič

• Definice pojmu nevýrobní služby 
dodatečně doplněna do záv
způsobem využití. 

 
Vyhodnocení požadavků k úpravě
1.MěÚ Vsetín OŽP 
- lokalita 6 byla dle požadavku upravena tak, aby nedocházelo k
- lokality v nichž se předpokládá výstavba objekt
mimo pásmo 50 m od okraje lesa, ve výjime
2.orgán ochrany ZPF 
- lokalita 18 byla dle požadavku zmenšena
- lokality 25 a 26 byly dle požadavku vypušt
část katastrálního území (po likvidaci p
- lokalita 41 není určena k zástavb
Intenzita dopravy se tímto opatř
komunikací, nedochází k oplocení žádného z
beze změn.  
3.součástí podrobného řešení lokalit pro bydlení
požadované velikosti. Tato povinnost je zakotvena v
4.Požadavky z odsouhlasení 
- zastavěné území je stanoveno k
- individuální čištění odpadních vod 
- plocha 13 bude přeřazena z VPO do VPS a upravena grafická 
- byly provedeny úpravy textu části II. Od
- do koordinačního výkresu jsou zakresleny p
prvky ÚSES). Do výřezu ZÚR ZK nebylo zasahováno
- zastavěné území bylo upraveno
- výcviková jízdárna pro koně je navržena v
s kódem SO.3 
- vymezení funkčních ploch bylo upraveno
- do lokality 24 je vybudována přístupová komunikace, její trasa je do dokumentace zanesena jako nová 
návrhová plocha dopravy. 
5.Provedena kontrola a úprava pasáží textu, aby byly v
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kolik ploch veřejných prostranství, které vyplynuly z 
eby dopravní dostupnosti některých lokalit i když jmenovitě nebyly požadovány. Krom

rámci jednotlivých návrhových ploch, které přesahují výměru 2 ha, vymezeny další 
ejných prostranství (plochy 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15); 

údolí Březina je navržena k přestavbě na plochy smíšené obytné
ešení územního plánu se názory na budoucí využití i způ

nily a nakonec vyústily právě do podoby přestavbového území na SO;
Nebyly navrženy žádné rekreační lesy (lesy zvláštního určení). Všechny plochy PUPFL jsou
plochami výnosového lesa; 
Nebyly vymezeny žádné plochy jako protihluková opatření. Vzhledem k

ná potřeba v nějakém konkrétním místě z jednání nevyplynula. 
ení mohou být navržena až dle konkrétní situace jednotlivých objekt

ění je možné na funkčních plochách; 
území (etapizace) jednotlivých záměrů není stanovena, protože od požadavku  

okrytí území signálem mobilních sítí není zajistitelné v rámci možností řešení územního plánu;
Nebyly vymezeny žádné plochy pro fotovoltaická elektrárny. Toto 

konkrétního podnikatelského záměru na definovaných pozemcích. Na takové umíst
provede posouzení, zda nedojde k poškození krajinného rázu či k negativnímu vlivu na životní 

územním plánu lokalitu nebo více lokalit pro FVE, jež nemusí být z
ů pro podnikající subjekt zajímavé, není vhodný postup. Pokud v

ešeném území vybudovat FVE, logičtějším způsobem je změ
 podnikatelského záměru dle požadavku investora; 

Dopravní závadou je křižovatka hlavní silnice s odbočkou do údolí Březinky u dolní hospody. 
edpokládá se rekonstrukce stávajícího mostku přes Kateřinku a směrové vylepšení oblouku. 

í vylepšení situace však závadu zcela neodstraní. Vzhledem k 
e silniční sítě nelze radikálnější úpravy trasy předpokládat

Definice pojmu nevýrobní služby – v řešení původně definice nebyla za
na do závěru kapitoly I.F1 Stanovení podmínek pro využití ploch s

úpravě a dopracování návrhu územního plánu po SJ 

lokalita 6 byla dle požadavku upravena tak, aby nedocházelo k záboru PUPFL 
pokládá výstavba objektů jsou navrženy tak, aby stavby mohly být umíst

mimo pásmo 50 m od okraje lesa, ve výjimečných případech 30 m. 

lokalita 18 byla dle požadavku zmenšena tak, aby nezasahovala do souvisle obdě
ality 25 a 26 byly dle požadavku vypuštěny i když to ztíží zemědělské obdě

(po likvidaci původní farmy) a zvýší průjezdy zemědělské dopravy celou obcí
zástavbě, protože jde o rozšíření plochy LBC a je za

Intenzita dopravy se tímto opatřením nezvýší, návrhem se neruší žádná ze stávajících ú
oplocení žádného z pozemků, dopravní přístupnost všech pozemk

ešení lokalit pro bydlení větších než 2 ha budou i plochy ve
požadované velikosti. Tato povinnost je zakotvena v části I. Návrh, kap. I.F. 

né území je stanoveno k datu vzniku mapového podkladu 
ní odpadních vod – již bylo do dokumentace doplněno 

VPO do VPS a upravena grafická část, nelze vyvlastnit
části II. Odůvodnění 

ního výkresu jsou zakresleny přesahy prvků na sousední katastrální území (p
ezu ZÚR ZK nebylo zasahováno 

né území bylo upraveno 
ě je navržena v dohodnutém územním rozsahu jako nová návrhová plocha 

ních ploch bylo upraveno 
do lokality 24 je vybudována přístupová komunikace, její trasa je do dokumentace zanesena jako nová 

5.Provedena kontrola a úprava pasáží textu, aby byly v souladu všechny upravené prvky
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 urbanistického řešení a 
 nebyly požadovány. Kromě toho 

ěru 2 ha, vymezeny další 

na plochy smíšené obytné (SO, plocha 
ešení územního plánu se názory na budoucí využití i způsob změny využívání 

avbového území na SO; 
ení). Všechny plochy PUPFL jsou 

Vzhledem k dopravní situaci v obci 
jednání nevyplynula. Případná 

jednotlivých objektů a dle 

, protože od požadavku  

řešení územního plánu; 
. Toto řešení musí vyplývat 

ru na definovaných pozemcích. Na takové umístění se 
negativnímu vlivu na životní 

více lokalit pro FVE, jež nemusí být z hlediska 
ý postup. Pokud vůbec bude 

sobem je změna územního plánu na 

řezinky u dolní hospody. 
ěrové vylepšení oblouku. 
 malému významu dané 

edpokládat; 
 definice nebyla zařazena. Byla však 

vení podmínek pro využití ploch s rozdílným 

 jsou navrženy tak, aby stavby mohly být umístěny 

tak, aby nezasahovala do souvisle obdělávaného honu 
lské obdělávání ploch v severní 

ělské dopravy celou obcí 
a je zařazena do ploch P. 

žádná ze stávajících účelových 
ístupnost všech pozemků zůstává 

tších než 2 ha budou i plochy veřejných prostranství 

, nelze vyvlastnit 

 na sousední katastrální území (především 

dohodnutém územním rozsahu jako nová návrhová plocha 

ístupová komunikace, její trasa je do dokumentace zanesena jako nová 

souladu všechny upravené prvky. 
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6 a 7.Stanovení podmínek pro využití ploch s
společně jsou uváděny stavové i návrhové
8.Podmínka z textu vypuštěna. 
9.V textu je používán termín inženýrsko
10.Mimo zastavěné území jsou místní komunikace a ú
11.Plocha 14 (parkoviště) byla zař
 

 
 

II.C     Komplexní zd ůvodn ění p
předpokládaných d ůsledk
rozvoje území   

 
Řešením územního plánu jsou vytvo
kulturní, architektonický a urbanistický 
prvky i pro koncepci současného a budoucího rozvoje obce jsou komplikované terénní podmínky a zájmy 
ochrany přírody a životního prostř
 
V řešení územního plánu byly zohledn
(Ing.Jiří Hon a kolektiv Ekotoxa s.r.o., VŠB TUO, IRI s.r.o., v
tedy udržitelného rozvoje území je rozvoj t
stojí. Je to pilíř sociálního rozvoje, který respektuje pot
účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání p
pilířem je udržení vysoké a stabilní úrovn
Jednotlivé části území obvodu, resp. obce, byly vyhodnoceny z
tzv. SWOT analýzy, která upozorň
vývoji daného území. Pro zadání územního plánu m
konkrétní problémy nebo potřeby
Obec Kateřinice v rámci ORP Vsetín v
lehce podprůměrně, ale v kladných hodnotách. V
obec hodnocena také v kladných hodnotách a v pr
Z celkového hodnocení lze upo
v úvahu: 

• v obci je značné množství zorn
eroze). V řešení ÚPN byla v
(navrženy malé vodní nádrže, protierozní pásy krajinné zelen

• prevence a snižování zne
kanalizačního systému (i v

• v posledním období došlo v
obcích obvodu – v řešení územního plánu byly minimalizovány zábory zem
rámec již schváleného řešení v

• obec je dobře vybavena technickou infrastrukturou
rozvíjena přiměřeně, především jde o prodloužení inženýrské sít

• obec neleží na frekventovaných tazích
v území, polohu i konfiguraci terénu

• obec je klasifikována jako území s
zatíženém - v řešení územního plánu jsou podporovány možnosti rekrea
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ení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kap. I.F 
ny stavové i návrhové plochy včetně případných podmínek pro využití

termín inženýrsko-geologické posouzení. 
né území jsou místní komunikace a účelové komunikace vymezovány s

) byla zařazena do ploch dopravy (D).  

ění přijatého řešení a vybrané varianty, v četně 
ůsledk ů tohoto řešení, zejména ve vztahu k  rozboru udržitelného 

ešením územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro rozvoj budování obce navazující na tradice a 
kulturní, architektonický a urbanistický odkaz minulosti. Rozhodujícími a v mnoha sm

asného a budoucího rozvoje obce jsou komplikované terénní podmínky a zájmy 
írody a životního prostředí. 

ešení územního plánu byly zohledněny výstupy z Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Vsetín
í Hon a kolektiv Ekotoxa s.r.o., VŠB TUO, IRI s.r.o., v prosinci 2008). Podstatou vyváženého a 

tedy udržitelného rozvoje území je rozvoj tří pilířů na nichž přiměřená a dlouhodobá možnost rozvoje 
 sociálního rozvoje, který respektuje potřeby občanů (sociodemografický pilí

inná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů (environmentální pilí
em je udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti (ekonomický pilí

ásti území obvodu, resp. obce, byly vyhodnoceny z pohledu těchto tř
tzv. SWOT analýzy, která upozorňuje na silné a slabé stránky, na příležitosti a na 

území. Pro zadání územního plánu může být tento materiál podkladem, kter
řeby území, které je třeba pak v řešení územního plánu akcentovat. 

rámci ORP Vsetín v hodnocení výsledků environmentálního pilí
kladných hodnotách. V rámci sociodemografického i ekonomického pilí

kladných hodnotách a v průměru celého obvodu Vsetín.   
celkového hodnocení lze upozornit na některé prvky, které byly při řešení územního plánu vzaty 

né množství zorněných ploch ve svažitých polohách (přívaly vody, bahna, vodní 
ešení ÚPN byla věnována pozornost posilování retenčních schopností území 

vrženy malé vodní nádrže, protierozní pásy krajinné zeleně);  
prevence a snižování znečišťování povrchových i podzemních vod 

ního systému (i v navrhovaných plochách); 
posledním období došlo v obci k výraznějším záborům zemědělské p

řešení územního plánu byly minimalizovány zábory zem
rámec již schváleného řešení v ÚPnSÚ; 

e vybavena technickou infrastrukturou. V řešení ÚPN je technická infrastruktura 
ředevším jde o prodloužení inženýrské sítě do navrhovaných ploch

obec neleží na frekventovaných tazích, frekvence spojů je nízká. Řešení ÚPN respektuje danosti 
území, polohu i konfiguraci terénu; 

obec je klasifikována jako území s rekreačním potenciálem v prostoru rekreací zatím mén
ešení územního plánu jsou podporovány možnosti rekreačního využití;

řinice   
VODNĚNÍ 

II- 
íslo   12-06-09 
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kap. I.F bylo zjednodušeno, 
ípadných podmínek pro využití. 

elové komunikace vymezovány s kódem D. 

 

ě vyhodnocení 
rozboru udržitelného 

edpoklady pro rozvoj budování obce navazující na tradice a 
mnoha směrech i určujícími 

asného a budoucího rozvoje obce jsou komplikované terénní podmínky a zájmy 

oru udržitelného rozvoje území SO ORP Vsetín 
Podstatou vyváženého a 

ená a dlouhodobá možnost rozvoje 
 (sociodemografický pilíř), druhým je 

 (environmentální pilíř) a třetím 
stnanosti (ekonomický pilíř). 
chto tří pilířů prostřednictvím 

íležitosti a na případné hrozby ve 
podkladem, který upozorní na 

ešení územního plánu akcentovat.  
 environmentálního pilíře byla hodnocena 

rámci sociodemografického i ekonomického pilíře byla 
  

ešení územního plánu vzaty 

řívaly vody, bahna, vodní 
čních schopností území 

ování povrchových i podzemních vod - dokončení budování 

lské půdy než v ostatních 
ešení územního plánu byly minimalizovány zábory zemědělské půdy nad 

ešení ÚPN je technická infrastruktura 
 do navrhovaných ploch; 

ešení ÚPN respektuje danosti 

prostoru rekreací zatím méně 
ešení územního plánu jsou podporovány možnosti rekreačního využití; 
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• Kateřinice jsou hodnoceny jako obec s
plánu jsou i nadále vytvá
skladování, pro drobnou výrobu a pro zem
příznivě působí i vymezení smíšených ploch pro zahájení n
neovlivní okolní plochy využívané pro bydlení

 
Zastavěné území obce má protáhlý tvar, který je dán terénní konfigurací. Zástavba totiž vypl
nepříliš širokou plochu údolí podél potoka Kate
ploch tvoří obytné území, výrazn
vybavenosti, a plochy výroby. Nejv
činnost byla ukončena a celý areál je již ve vlastnictví obce. 
Tento areál je umístěn ve středové 
plocha má pro budoucnost obce charakter strategické lokality. V
vymezena jako území přestavby a z
v centrální zóně (SO.1). V současné dob
kapacity, které bude možné v budoucnu umístit v rámci dané plochy a jejího funk
kdyby měla být větší část plochy v
jistě oceněno budoucími generacemi jako prozíravý po
Stávající zástavba obce má v
zahuštění ještě existují i v rámci zastav
pro pokrytí potřeb územního rozvoje obce pro návrhové období, které je stanoveno p
2020, není dostatek. Znamená to, že budou využívány postupn
zastavěnou částí údolí. To bude zp
většině lokalit bude i obtížnější zakládání staveb. Problémem m
vodovodním řadu. Bydlení nad úrovní údolí však p
osluněny, lépe provětrávány a mají zajímavý rozhled po krásné krajin
 
Priority územního rozvoje, urbanistické koncepce a prostorového uspo
Navržená koncepce je vedena snahou o
jsou respektovány kulturní a historické hodnoty území (hodnotná drobná lidová architektura jako k
kapličky, boží muka, případné archeologické objevy).
 

Řešením jsou vytvářeny podmínky pro dopln
zeleň není rušena. Drobné plochy zelen
součástí jiných funkčních ploch či mohou být vyzna
 

Areál bývalé farmy ZD je navržen pro nové funk
zelení (park s vodní plochou). Další využití bude závislé na budoucích pot
předpokládat v oblasti občanského vybavení, p
  

V řešení byla respektována PHO 
 

V řešení byla respektována přírodní rezervace Dubcová, která je mj. za
Toto biocentrum je navrženo rozší
 

Navržená koncepce zohledňuje požadavky ochrany zem
chráněny zvláště plochy s vyššími t
 

Navržená koncepce zohledňuje požadavky ochrany lesní p
aby se vyhnuly pozemkům určených k
lesních pozemků nebo alespoň tak, aby na pozemcích bylo možné umíst
Současně bylo řešení upravováno
navrhovanou zástavbou, na nichž by bylo ztíženo obd
 

V řešení územního plánu jsou respektována vedení nad
omezení v koridorech ochranných a be
v navrhovaných plochách byly v
přeložky). 
 

V řešení byl respektován navržený Územní systém ekologické stability a v
doplněn chybějícími prvky. Šlo o pot
upřesněno vedení lokálních biokoridor
 

Pro návrhové období byly bilancovány a zhodnoceny 
zařazené do předchozího územní
plochami pro bydlení tak, aby odpovídaly 
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inice jsou hodnoceny jako obec s vysokou mírou podnikatelské aktivity. V
plánu jsou i nadále vytvářeny podmínky pro rozvoj živností (navrženy plochy pro výrobu, 
skladování, pro drobnou výrobu a pro zemědělskou činnost, dopravní a technická infrastruktura, 

sobí i vymezení smíšených ploch pro zahájení některých druh
hy využívané pro bydlení).   

né území obce má protáhlý tvar, který je dán terénní konfigurací. Zástavba totiž vypl
íliš širokou plochu údolí podél potoka Kateřinky a několika přítoků. Převážný podíl zastav

í obytné území, výrazně menší podíl tvoří pozemky jednotlivých za
vybavenosti, a plochy výroby. Největší výrobní plochou v obci byl areál farmy ZD. Zem

ena a celý areál je již ve vlastnictví obce.  
edové části zastavěného území a v rovinné poloze, takže tato d

plocha má pro budoucnost obce charakter strategické lokality. V rámci územního plánu je lokalita 
estavby a z hlediska funkčního využití je určena jako plochy smíšené obytné 

současné době není třeba znát zcela přesně jednotlivá za
budoucnu umístit v rámci dané plochy a jejího funk

ást plochy v současné době „jen“ ozeleněna, její získání pro pot
no budoucími generacemi jako prozíravý počin.  

Stávající zástavba obce má v důsledku členitého terénu volnější charakter, takže malé možnosti 
rámci zastavěného území. Volných proluk v zastavěném území však zcela jist

eb územního rozvoje obce pro návrhové období, které je stanoveno p
2020, není dostatek. Znamená to, že budou využívány postupně i více či mén

ástí údolí. To bude způsobovat komplikace v dopravní přístupnosti takových lokalit a ve 
jší zakládání staveb. Problémem může být i zajištění dostate

úrovní údolí však přináší i pozitivní momenty, lokality js
trávány a mají zajímavý rozhled po krásné krajině. 

územního rozvoje, urbanistické koncepce a prostorového uspořádání: 
Navržená koncepce je vedena snahou o zachování urbanistické struktury obce a ráz
jsou respektovány kulturní a historické hodnoty území (hodnotná drobná lidová architektura jako k

ípadné archeologické objevy). 

eny podmínky pro doplnění zastavěného území drobnými plochami zelen
 není rušena. Drobné plochy zeleně nemusí být samostatně vyznačeny jako zele

ních ploch či mohou být vyznačeny jako veřejných prostranství.

Areál bývalé farmy ZD je navržen pro nové funkční využití a s částí této plochy se po
vodní plochou). Další využití bude závislé na budoucích potřebách obce a využití lze 

anského vybavení, příp. malé skupinky bytových domů.

ešení byla respektována PHO vodních zdrojů, CHOPAV Vsetínské Vrchy a jejich režim v

řírodní rezervace Dubcová, která je mj. zařazena do ÚSES jako LBC 10. 
Toto biocentrum je navrženo rozšířit tak, aby celá přírodní rezervace byla součástí LBC.

ňuje požadavky ochrany zemědělské půdy. Pokud to bylo možné, byly 
vyššími třídami ochrany půdy dle BPEJ a plochy provedených meliorací.

uje požadavky ochrany lesní půdy. Navrhované plochy byly 
čených k plnění funkcí lesa, a aby bylo respektováno pásmo 50 m od okraje 
ň tak, aby na pozemcích bylo možné umístění objekt

ešení upravováno tak, aby nevznikaly úzké pruhy zemědělské p
navrhovanou zástavbou, na nichž by bylo ztíženo obdělávání. 

ešení územního plánu jsou respektována vedení nadřazených inženýrských sítí v
koridorech ochranných a bezpečnostních pásem. Pro zvýšení efektivnosti využití území 

navrhovaných plochách byly v několika případech navrženy úpravy tras inženýrských sítí (díl

ešení byl respektován navržený Územní systém ekologické stability a v 
lo o potřebné rozšíření plochy lokálních biocenter (lokality 39, 40, 41) a bylo 

no vedení lokálních biokoridorů v lesních úsecích. 

Pro návrhové období byly bilancovány a zhodnoceny navrhované a ještě nezastav
územního plánu resp. do jeho změn. Naprosto minimálně

plochami pro bydlení tak, aby odpovídaly potřebám pro přibližně 1100 trvale bydlících obyvatel obce p
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vysokou mírou podnikatelské aktivity. V řešení územního 
y pro rozvoj živností (navrženy plochy pro výrobu, 

innost, dopravní a technická infrastruktura, 
kterých druhů podnikání, které 

né území obce má protáhlý tvar, který je dán terénní konfigurací. Zástavba totiž vyplňuje 
evážný podíl zastavěných 

jednotlivých zařízení občanské 
obci byl areál farmy ZD. Zemědělská výrobní 

rovinné poloze, takže tato dříve výrobní 
rámci územního plánu je lokalita 

ena jako plochy smíšené obytné 
 jednotlivá zařízení a jejich 

budoucnu umístit v rámci dané plochy a jejího funkčního vymezení. I 
í pro potřeby obce bude 

jší charakter, takže malé možnosti 
ém území však zcela jistě 

eb územního rozvoje obce pro návrhové období, které je stanoveno přibližně do roku 
i méně sklonité svahy nad 

ístupnosti takových lokalit a ve 
ění dostatečného tlaku ve 

ináší i pozitivní momenty, lokality jsou zpravidla lépe 

obce a rázu krajiny. V řešení 
jsou respektovány kulturní a historické hodnoty území (hodnotná drobná lidová architektura jako kříže, 

ného území drobnými plochami zeleně a stávající 
eny jako zeleň, mohou být 

ejných prostranství. 

í této plochy se počítá jako s veřejnou 
řebách obce a využití lze 
ů. 

, CHOPAV Vsetínské Vrchy a jejich režim v území. 

azena do ÚSES jako LBC 10. 
částí LBC. 

dy. Pokud to bylo možné, byly 
dy dle BPEJ a plochy provedených meliorací. 

plochy byly vymezovány tak, 
aby bylo respektováno pásmo 50 m od okraje 

ní objektů mimo toto pásmo. 
ělské půdy mezi lesem a 

azených inženýrských sítí včetně stanovených 
nostních pásem. Pro zvýšení efektivnosti využití území 
ípadech navrženy úpravy tras inženýrských sítí (dílčí 

 několika případech byl 
ení plochy lokálních biocenter (lokality 39, 40, 41) a bylo 

 nezastavěné obytné plochy 
n. Naprosto minimálně byly doplněny novými 

 1100 trvale bydlících obyvatel obce při 
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postupném zvyšování standardu bydlení
pozemků v návrhovém období. 
 

Jsou vytvořeny podmínky, aby zař
bydlících v obci. Zařízení občanské vybavenosti jsou vyzna
vybavení, případně mohou být i sou
vybavenosti mohou vznikat i v plochách bydlení, nep
 

Všechny navržené plochy pro nové funk
zastavitelné území. Výjimku tvoř
rozšíření plochy LBC (lokality 39, 40, 41).  
 
Všechny tyto záměry byly vedeny snahou o vzájemnou koo
jejich provázanost a spolupůsobení a vzájemné minimální obt
snahou o přiměřené rozšíření ploch pro bydlení a ploch pro spole
prostředí obce bylo zachováno.  
Jednoznačným cílem bylo vytvoř
který zajišťuje hospodářský rozvoj, soudržnost spole
potřeby současné generace, aniž by
 
 

 
 

 

II.C1  Plochy pro bydlení   
 

Převážná část ploch pro bydlení jsou 
vícebytových domů (bytovek). 
zemědělskými usedlostmi. Z bilancí j
poměrně vysoká obložnost bytů (tj. po
srovnatelně velkých obcích (vzdálen
hodnotu. Klesne – li obložnost 
zvýšení poptávky po bytech.  
 
Blízkost Vsetína a poměrně snadná dopravní d
pozemků mohou v blízké budoucnosti zp
v Kateřinicích i od „přespolních“. Bude tomu tak, ale pouze za p
budou územně i inženýrsky připraveny, aby výstavba v
Podle prognózy potřeby bytů v Kate
pozemků pro rodinné domy.  
 
Výstavba nových bytů v Kateřinicích b
předpokládat pravděpodobně jen na 
plochy pro bydlení navrženy jako BI (plochy pro bydlení individuální, viz tab.
jako SO (plochy smíšené obytné, viz tab.
vesnické, viz tab.č. I-4) a případně
Samostatné plochy pro výstavbu bytových dom
mohou být lokalizovány, jak již bylo uvedeno, 
lze nové bytové domy umístit i ve stávajících i navržených plochách SO a výjime
dodržení podmínek prostorové regulace pro
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postupném zvyšování standardu bydlení. Zohledněn byl i odhadovaný podíl vlastnicky nedostupných 

eny podmínky, aby zařízení základní občanské vybavenosti byla schopna obsloužit 1100 osob 
čanské vybavenosti jsou vyznačeny jako samostatné plochy ob

 mohou být i součástí ploch smíšených obytných. Drobná za
plochách bydlení, nepřesáhne-li plocha obchodního za

Všechny navržené plochy pro nové funkce uvnitř i vně zastavěného území jsou vymezeny jako 
zastavitelné území. Výjimku tvoří pouze plochy navržené krajinné zeleně (K) a plochy p

ení plochy LBC (lokality 39, 40, 41).   

ry byly vedeny snahou o vzájemnou koordinaci jednotlivých urbanistických funkcí, 
ůsobení a vzájemné minimální obtěžování. Řešení bylo provázeno také 

ení ploch pro bydlení a ploch pro společenský život tak, aby p
 

ným cílem bylo vytvořit předpoklady pro další výstavbu obce a pro udržitelný rozvoj území, 
ský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel území, a kone

asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

pro bydlení jsou určeny pro rodinné domy. Výjimku tvoří jen 
 Některé z obytných objektů v obci i na samotách,

bilancí je patrná poměrně slušně dimenzovaná velikost byt
 vysoká obložnost bytů (tj. počet osob na 1 byt), která převyšuje 3 osoby / 1 byt. Ve v

obcích (vzdálenějších od větších městských center), již obložnost klesla pod tuto 
 bytů v budoucnu i v Kateřinicích, bude tento faktor p

 snadná dopravní dostupnost, kvalitní prostředí pro bydlení, p
blízké budoucnosti způsobit mj. zvýšený zájem žadatelů o výstavbu rodinných dom

espolních“. Bude tomu tak, ale pouze za předpokladu, že jednotlivé lokality v
řipraveny, aby výstavba v lokalitách mohla být zahájena. 

Kateřinicích vychází, že v řešení územního plánu je 

řinicích bude mít charakter rodinných domů. Umístě
ě jen na části plochy po bývalé farmě ZD. V řešení územního plánu jsou 

lochy pro bydlení navrženy jako BI (plochy pro bydlení individuální, viz tab.č. I-1, v
jako SO (plochy smíšené obytné, viz tab.č. I-2, v části I Návrh), jako SO.3 (plochy smíšené obytné 

ípadně i jako SO.1 (plochy smíšené obytné v centrální zón
Samostatné plochy pro výstavbu bytových domů (tzv. „bytovek“) nejsou navrhovány. Bytové domy 

, jak již bylo uvedeno, v ploše po bývalé farmě ZD (SO.1, 
ve stávajících i navržených plochách SO a výjimečn

dodržení podmínek prostorové regulace pro jednotlivé funkční plochy.  

řinice   
VODNĚNÍ 

II- 
íslo   12-06-09 

11

podíl vlastnicky nedostupných 

anské vybavenosti byla schopna obsloužit 1100 osob 
samostatné plochy občanského 

ástí ploch smíšených obytných. Drobná zařízení občanské 
li plocha obchodního zařízení 1000 m2. 

ného území jsou vymezeny jako 
 (K) a plochy přírodní (P) tj. 

rdinaci jednotlivých urbanistických funkcí, 
ešení bylo provázeno také 

enský život tak, aby příjemné a klidné 

edpoklady pro další výstavbu obce a pro udržitelný rozvoj území, 
enství obyvatel území, a konečně který uspokojuje 

ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

 

ří jen několik malých ploch 
obci i na samotách, jsou bývalými 
 dimenzovaná velikost bytů, ale také 

evyšuje 3 osoby / 1 byt. Ve většině 
stských center), již obložnost klesla pod tuto 
inicích, bude tento faktor působit ve směru 

edí pro bydlení, příznivé ceny 
 o výstavbu rodinných domů 

edpokladu, že jednotlivé lokality v obci 
lokalitách mohla být zahájena.  

ešení územního plánu je třeba navrhnout 220 

Umístění bytových domů lze 
ešení územního plánu jsou 

1, v části I Návrh), dále 
ásti I Návrh), jako SO.3 (plochy smíšené obytné 

centrální zóně, viz tab.č. I-3). 
 (tzv. „bytovek“) nejsou navrhovány. Bytové domy však 

 lokalita 16). Jednotlivě 
ve stávajících i navržených plochách SO a výjimečně i BI za předpokladu 
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Dvě z navržených lokalit leží v nestabilních územích. Jsou proto u nich stanov
ploch s rozdílným způsobem využití tak, že je t
pozemku. Toto posouzení může ovlivnit umíst
založení, způsob provádění zemních pr
Pro využití plochy 15 (SO, Pod Sko
přesahující 6 ha, k níž se předpokládají dopravní p
veřejné prostranství o min. velikosti 3000 m2
s pozemkem, k němuž je třeba zachovat dopravní p
(složité vedení místních komunikací a inženýrských sítí). Toto vš
vedly k požadavku zpracování územní studie pro danou plochu
 
Bilance navržených ploch bydlení 
           
Plochy pro bydlení individuální 

lokalita číslo orientační počet 
rodinných domů 

1 23 
4 2 
7 29 

10 8 
Počet pozemků navržených pro rodinn
 
           
Plochy smíšené obytné – návrh  (

lokalita číslo orientační počet 
rodinných domů 

15 (SO) 40 
19 (SO.3) 2 

Počet rodinných domů celkem 
 
 

 
 

 

II.C2 Plochy ob čanského vybavení
 

Seznam stávajících zařízení občanského vybavení
Všechna stávající zařízení občanského vybavení jsou v
občanského vybavení jsou vyznač
OV    Plochy občanského vybavení 
OH    Plochy občanského vybavení 
OK    Plochy občanského vybavení 
OS    Plochy občanského vybavení 
Nově navrhovanými zařízeními jsou

- plocha pro veřejnou vybavenost, rozší
- území pro rozšíření plochy h

Nová zařízení občanského vybavení však mohou vzniknout i ve stávajících i navrhovaných plochách 
SO.1 (plochy smíšené obytné v
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nestabilních územích. Jsou proto u nich stanoveny podmínky pro využití 
sobem využití tak, že je třeba provést inženýrsko-geologické posouzení daného 

ůže ovlivnit umístění jednotlivých staveb na pozemcích, zp
ní zemních prací a může i vyloučit výstavbu na části lokality.  

Pro využití plochy 15 (SO, Pod Skočovem), je vyžadováno pořízení územní studie. Jedná se o plochu 
ředpokládají dopravní přístupy ze dvou míst, uvnitř

o min. velikosti 3000 m2, uvnitř vymezené plochy je ale také
eba zachovat dopravní přístup. Navíc je celá plocha v 

(složité vedení místních komunikací a inženýrských sítí). Toto všechno byly dů
požadavku zpracování územní studie pro danou plochu jako podmínky pro její využití

Bilance navržených ploch bydlení  

Plochy pro bydlení individuální – návrh  (BI)  

 
lokalita číslo orientační počet 

rodinných domů 
lokalita č

2 32 3 
5 5 6 
8 21 9 

67 3 68 
rodinné domy celkem 

návrh  ( SO, SO.3) 

 
lokalita číslo orientační počet 

rodinných domů 
lokalita č

17 (SO) 3 18  (SO.3)
32 (SO.3) 5 83 

vybavení     

čanského vybavení a jejich hodnocení bylo provedeno v 
čanského vybavení jsou v řešení územního plánu respektována. Plochy 

anského vybavení jsou vyznačeny jako: 
anského vybavení – veřejné vybavenosti 
anského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby 
anského vybavení – komerční zařízení 
anského vybavení – pro tělovýchovu a sport. 

ízeními jsou dvě lokality:  
ejnou vybavenost, rozšíření pozemku základní školy (OV, lokalita 12);

ení plochy hřbitova (OH, lokalita 13). 
anského vybavení však mohou vzniknout i ve stávajících i navrhovaných plochách 

(plochy smíšené obytné v centrální zóně), SO (plochy smíšené obytné) a 
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eny podmínky pro využití 
geologické posouzení daného 

ní jednotlivých staveb na pozemcích, způsob jejich 
ásti lokality.   

ízení územní studie. Jedná se o plochu 
uvnitř musí být vymezeno 

ale také stávající objekt 
 komplikovaném terénu 

echno byly důvody, které nakonec 
jako podmínky pro její využití.   

Tab. č.II-1 
lokalita číslo orientační počet 

rodinných domů 

 30 
 33 
 2 
 1 

189 

Tab. č.II-2 
lokalita číslo orientační počet 

rodinných domů 

18  (SO.3) 3 
 0 

53 

 

a jejich hodnocení bylo provedeno v PaR Kateřinice. 
plánu respektována. Plochy 

ení pozemku základní školy (OV, lokalita 12); 

anského vybavení však mohou vzniknout i ve stávajících i navrhovaných plochách 
), SO (plochy smíšené obytné) a drobná zařízení také 
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v plochách BI (plochy pro bydlení individuální), budou
podmínky prostorové regulace v 
V obci se předpokládá dokompletování stávajícího sportovního areálu na již vymezené ploše.
 
Perspektivní plochou je bývalý areál farmy zem
mnoho není, a která leží prakticky ve st
ploše funkčně vymezené jako SO.1, bude založen park oživený protékajícím
nádrží. V budoucnu lze pozemek 
nespecifikované) a případně i pro malou skupinku bytových dom
Plochu vidíme pro budoucnost obce p
překotné zastavění. Vytvoří se tak rezerva i pro p
zatím nic známo, ale v budoucím vývoji obce m
na budoucí možné využití plochy
předběžných kapacit, názor, zpracováním podrobn
územního plánu územní studie není
 

 
 

II.C3 Plochy pro výrobu a skladování   
 

Seznam stávajících ploch pro výrobu a skladování
obyvatel, byly součástí PaR Kateř
Všechna stávající výrobní a skladovací 
Plochy pro výrobu jsou klasifikovány jako:
VP Plochy výroby a skladování 
VD Plochy výroby a skladování 
VZ Plochy výroby a skladování 
 
Navržené plochy výroby a skladování
Plochy pro výrobu nejsou v obci nijak výrazn
Navrženy jsou dvě lokality v JV části obce (20 a 21). Plochy byly navrženy již v
územním plánu a nebyly ještě využity. 
v souvislosti s přiléhající plochou lokálního biocent
je lokalita č.22 nad hřbitovem. 
Kromě toho byly jako kompenzace za zrušený areál ZD v
plochy pro zemědělskou výrobu 
aby se minimalizovaly průjezdy zem
plochy 25 a 26 byly v průběhu projednávání územního plánu z
obě byly navrženy pro obdělávání 
zhoršení možností obdělávání zem
nežádoucími průjezdy zemědělské dopravy 
provedením změny územního plánu
 
Stávající plocha dřevovýroby v údolí potoka B
 
Bývalá skládka inertního odpadu nad údolím B
rekultivována.  
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plochách BI (plochy pro bydlení individuální), budou-li splňovat požadavky p
 dané zóně. 

edpokládá dokompletování stávajícího sportovního areálu na již vymezené ploše.

Perspektivní plochou je bývalý areál farmy zemědělského družstva. Jde o rovinnou
leží prakticky ve středu obce. Téměř všechny objekty v areálu budou zbourány a na 

 vymezené jako SO.1, bude založen park oživený protékajícím vodním tokem
. V budoucnu lze pozemek využít pro potřebné zařízení občanského vybavení (zatím blíže 

ě i pro malou skupinku bytových domů (obecních, č
Plochu vidíme pro budoucnost obce přímo jako strategickou, přičemž není třeba se pokoušet o jej

í se tak rezerva i pro případná další zařízení, o jejíž potř
budoucím vývoji obce může být velmi potřebná. Bylo by však záhodno

na budoucí možné využití plochy, včetně ozelenění, vodního prvku, dopravního napojení
zpracováním podrobnější dokumentace. A to i v

studie není požadována.  

pro výrobu a skladování    

ploch pro výrobu a skladování, jejich hodnocení a další údaje o ekonomické aktivit
PaR Kateřinice. 

výrobní a skladovací jsou do řešení územního plánu zařazena. 
klasifikovány jako: 

Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a sklady  
Plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby 
Plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba  

Navržené plochy výroby a skladování 
nijak výrazně rozvíjeny.  

JV části obce (20 a 21). Plochy byly navrženy již v předchozím schváleném 
ě využity. V případě lokality 21 byla plocha mírně z

iléhající plochou lokálního biocentra. Další plochou, která již má konkrétního uživatele 

jako kompenzace za zrušený areál ZD v centru obce navrženy 
obu na okrajích obce v návaznosti na obdělávanou zem

jezdy zemědělské dopravy přes obec (lokality 23-26).
hu projednávání územního plánu z řešení vyřazeny. Vzhledem k
ělávání polností v severní části katastrálního území, bude to znamenat 

lávání zemědělské půdy v této oblasti i zhoršení životního prost
ě ělské dopravy celou obcí. Situace bude v budoucnu

ny územního plánu tj. dodatečnou možností vytvoření malé farmy pro severní polnosti.

údolí potoka Březinka je vymezena jako přestavbové území na SO (85).

inertního odpadu nad údolím Březinky byla uzavřena, terénně upravena a v
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ovat požadavky přípustných činností a 

edpokládá dokompletování stávajícího sportovního areálu na již vymezené ploše. 

rovinnou plochu, kterých v obci 
areálu budou zbourány a na 

vodním tokem, příp. vodní 
anského vybavení (zatím blíže 

 (obecních, či „startovacích“ bytů). 
není třeba se pokoušet o její 

ízení, o jejíž potřebě naší generaci není 
ebná. Bylo by však záhodno, vytvořit si 

ní, vodního prvku, dopravního napojení, i přiměřených 
A to i v situaci, že v řešení 

 

údaje o ekonomické aktivitě 

.  

předchozím schváleném 
ě z jižní strany zmenšena 

Další plochou, která již má konkrétního uživatele 

centru obce navrženy původně 4 menší 
lávanou zemědělskou půdu tak, 

26). Původně navrhované 
azeny. Vzhledem k tomu, že 

ásti katastrálního území, bude to znamenat 
zhoršení životního prostředí v obci 

ude v budoucnu řešitelná jen 
ení malé farmy pro severní polnosti.  

estavbové území na SO (85). 

ě upravena a v roce 2004 
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II.C4 Vymezení zastavitelných ploch a ploch p
 

Území vymezené jako jednotlivé navrhované plochy uvnit
zastavitelné území.  
Výjimku tvoří pouze lokality, které z
lokality 37, 71 až 82 (plochy kraj
rozšíření LBC ÚSES). 
V řešení územního plánu jsou vymezen
bývalé farmy ZD, které bude přestav
výrobních aktivit v údolí Březinky, jež bude 
 

 
 

 

II.C5  Systém sídelní zelen ě  
 

V zastavěném území nejsou graficky samostatn
součástmi funkčních zón.  
Součástí ÚPN je řešení plochy 16 (
plochy prakticky ve středu, obce byla využita jako ve
Navržené řešení územního plánu umož
např. podél komunikací a podél vodních tok
Alej vzrostlých stromů při příjezdu od Ratibo
krajinné zeleně mimo zastavěného území. 
 

 

II.C6  Veřejná prostranství  
 

Jako stávající plochy veřejného prostranství s
plochy místních komunikací v obci. 
nových ploch veřejných prostranství
několik lokalit veřejných prostranstv
příjezdy k navrženým plochám pro bydlení. 
 

ík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760 01 Zlín Územní plán Kateřinice  
ČÁST  II     ODŮVODN
zakázkové číslo   12

Vymezení zastavitelných ploch a ploch p řestavby     

Území vymezené jako jednotlivé navrhované plochy uvnitř i vně zastavěného území je vyzna

í pouze lokality, které z hlediska navržené funkce jsou plochami nezastavitelnými. Jsou to 
krajinné zeleně K) a lokality 39, 40, 41 (plochy př

vymezeny plochy č.16 a č.85 jako přestavbová
řestavěno na SO.1 (plochy smíšené obytné v centrální zón

ezinky, jež bude přestavěna na SO (plochy smíšené obytné)

  

nejsou graficky samostatně vyznačeny drobné plochy zelen

plochy 16 (po farmě ZD). Navržené řešení umožňuje, aby 
edu, obce byla využita jako veřejně přístupná plocha zeleně

ešení územního plánu umožňuje doplnění drobných ploch zeleně uvnit
. podél komunikací a podél vodních toků na daných plochách s rozdílným způ

říjezdu od Ratiboře, naproti fotbalového hřiště, je vyzna
ěného území.  

ejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 
plochy místních komunikací v obci. Ve schváleném Zadání nebylo sice požadováno navržení 

prostranství, ale z urbanistického řešení tato potřeba vyplynula. 
ejných prostranství s převahou zpevněných ploch (lokality č. 42, 43, 44, 45

pro bydlení.  
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ného území je vyznačeno jako 

hlediska navržené funkce jsou plochami nezastavitelnými. Jsou to 
39, 40, 41 (plochy přírodní P, plochy pro 

á území. Jde o území 
ntrální zóně) a o plochu 

(plochy smíšené obytné).  

 

drobné plochy zeleně, které jsou 

uje, aby část této rovinné 
ístupná plocha zeleně s vodní plochou. 

 uvnitř zastavěného území 
rozdílným způsobem využití.  

, je vyznačena jako plocha 

(PV) jsou vymezeny např. 
požadováno navržení žádných 
eba vyplynula. Bylo navrženo 

42, 43, 44, 45 a 70), jako 
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II.C7  Rekreace      
 

Stávající plochy hromadné rekreace jsou vyzna
vodní nádrže). Jako navržená plocha je lokalita 
nádrže (27), která je vyznačena jako RX
zástavbu jen výjimečně a to pro stavby zajiš
součástí předchozího územního plánu.
Nové plochy pro individuální rekreaci  (RI) nejsou navrhovány. 
stávajících a navrhovaných ploch
 

 

II.C8  Krajinná zele ň a její biodiverzita     
 

Návrhem územního plánu nedojde k
druhů. 
Pro zlepšení vodohospodářského režimu v
zpomalení jejího odtoku a ke snížení vodní eroze ze zem
krajinné zeleně (K). Jedná se o lokality 72 až 82. 
Kromě toho je navržen ochranný 
bydlení jako ochranný pás zeleně
ostatní stávající zástavby. Obě tyto plochy jsou 
 

 
 

 

II.C9  Dopravní infrastruktura       
 

Řešeného území se dotýkají zájmy 
komunikací, dopravy statické a hromadné, dále doprava  cyklistická a p
dopravy železniční, lodní a letecké, jakož i mimo zájmy výstavby dálnic.
 
Silni ční doprava  
Silnice 
Řešeným územím prochází v sou
v obci ve staničení 3,600. Silnice je v
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Stávající plochy hromadné rekreace jsou vyznačeny v údolí Březinky (střelnice a plochy kolem stávající 
plocha je lokalita č.11 - rekreační louka pro sluně

ena jako RX, plochy rekreace specifických forem. Definice ploch umož
 a to pro stavby zajišťující základní hygienický standard

edchozího územního plánu. 
Nové plochy pro individuální rekreaci  (RI) nejsou navrhovány. Rekreační využití 

navrhovaných plochách smíšených obytných (SO, SO.3) 

 a její biodiverzita      

Návrhem územního plánu nedojde k nepřiměřeným zásahům do krajiny ani ke snižování rostlinných 

ského režimu v krajině, tj. pro částečné zadržení povrchové vody v
jejího odtoku a ke snížení vodní eroze ze zemědělských ploch nad obcí

 (K). Jedná se o lokality 72 až 82.  
ochranný pás zeleně (71) mezi hřbitovem a navrženou plochou pro individuální 
pás zeleně a pás zeleně (37) oddělující navrženou plochu pro výrobu 21 od 

ě tyto plochy jsou vymezeny jako plochy krajinné zelen

Dopravní infrastruktura        

ešeného území se dotýkají zájmy pozemní motorové dopravy ve formě silnice III. t
komunikací, dopravy statické a hromadné, dále doprava  cyklistická a pěší. Území leží mimo zájmy 

ní, lodní a letecké, jakož i mimo zájmy výstavby dálnic. 

ešeným územím prochází v současné době  silnice III/43733 Ratiboř - Kateřinice, která je ukon
ení 3,600. Silnice je v Ratiboři napojena na silnici II. třídy 437 Bystř
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elnice a plochy kolem stávající 
ní louka pro slunění u navržené vodní 

, plochy rekreace specifických forem. Definice ploch umožňuje 
hygienický standard. Tento záměr již byl 

ní využití je však přípustné i ve 

m do krajiny ani ke snižování rostlinných 

né zadržení povrchové vody v krajině, 
nad obcí, jsou navrženy pásy 

bitovem a navrženou plochou pro individuální 
lující navrženou plochu pro výrobu 21 od 

krajinné zeleně (K). 

 

 silnice III. třídy, místních 
ší. Území leží mimo zájmy 

řinice, která je ukončena 
ídy 437 Bystřice p. Hostýnem –  
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Jablůnka. Silnice III/43733 administrativn
Na silnici III/43733 nebylo provád
zdrojová a cílová bez jakékoliv možnosti tranzitu.
V řešení územního plánu nejsou navrhovány žádné úpra
dopravní zátěži. Jedinou výjimkou je
Tuto bodovou dopravní závadu  je 
Kateřinku a provést směrové vylepšení oblouku. Toto díl
neodstraní. Radikálnější řešení úprav
nelze předpokládat a v územním plánu toto 
Silnice prochází zastavěným území obce a tvo
vedena v souběhu s Kateřinickým potokem. Zástavba podél silnice nemá místy dostate
vou vzdálenost a není dodržena rozhledová vzdálenost pro zastavení p
6-8 m. Řešení tohoto stavu by si vyžádalo zna
neodpovídaly zátěži silnice.  
Provedením jednostranného chodníku po celé délce obce bude dostate
provoz.  
Další úpravy nejsou navrhovány. Dopravní 
zlepšení rozhledu na křižovatkách umož
Místní komunikace  
Síť stávajících místních komunikací z
podmínkám bez podstatných úprav. 
V plochách nově navržené zástavby nejsou místní komunikace v
vyznačeny. V ploše 15 bude zpracována územní studie, která stanoví stanovena stavební 
veřejného uličního prostoru, v ně
v zelených pruzích. 
Statická doprava 
Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání.
občanské vybavenosti se v návrhu územního plánu se samostatnými parkovišti 
Jediným takto navrhovaným parkovišt
nádrže a ploch pro slunění (lok.11 a 27). Všechny ostatní požadavky na parkování mus
na vlastních pozemcích občanského vybavení nebo na p
s převahou zpevněných ploch. 
V navrhovaných plochách pro bydlení 
soukromých pozemcích - na vjezdech.
musí být vybudováno veřejné prostranství, lze pro dopravu v
Hromadná doprava  
V řešení územního plánu v oblasti hromadné dopravy
dopravní a technické infrastruktury (I.5) jsou zakresleny zastávky s
500 m, tj. cca 5-10 minut docházky, které pokrývají tém
zastávek je vyhovující. Zakreslená docházková vzdálenost je pouze orienta
nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti.
Hospodářská doprava   
V řešení územního plánu nejsou navrhovány žádné 
Za zrušený areál ZD v centru obce 
okrajích obce v návaznosti na obd
zemědělské dopravy přes obec. P
projednávání územního plánu z
obdělávání polností v severní části katastrálního území, bude to znamenat 
průjezdy zemědělské dopravy celou obcí. 
není a její návrh by nebyl reálný. 
plánu tj. dodatečnou možností vytvo
Cyklistická doprava  
Obcí prochází značená cyklistická tra
č.3 Vsetín Semetín – Mikulůvka  
po lesních cestách. Nové plochy pro
sloužit vozidlové komunikace – prů
Pěší doprava 
V řešení územního plánu jsou vytvo
byl veden alespoň po jednostranném chodníku po celé 
zástavby zůstane  většinou veden po místních komunikací
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Silnice III/43733 administrativně končí v obci ve staničení 3,600, dále pokra
Na silnici III/43733 nebylo prováděno sčítání pro malý dopravní význam. Doprava je pouze místní 
zdrojová a cílová bez jakékoliv možnosti tranzitu. 

nejsou navrhovány žádné úpravy ani nové úseky silnic, vzhledem
Jedinou výjimkou je křižovatka silnice s odbočkou do údolí Březinky u dolní hospody. 

Tuto bodovou dopravní závadu  je navrženo odstranit provedením rekonstrukce stávajícího mostu p
rové vylepšení oblouku. Toto dílčí vylepšení situace však závadu zcela 

úpravou trasy silnice (přeložkou) a demolicí několika okolních objekt
územním plánu toto řešení není navrhováno.  

ným území obce a tvoří jeho hlavní dopravní spojnici.
inickým potokem. Zástavba podél silnice nemá místy dostate

vou vzdálenost a není dodržena rozhledová vzdálenost pro zastavení před překážkou. Ší
by si vyžádalo značné množství demolic a investičních prost

Provedením jednostranného chodníku po celé délce obce bude dostatečně oddě

Další úpravy nejsou navrhovány. Dopravní řešení územního plánu však drobné dopravní úpravy a 
ižovatkách umožňuje. 

 stávajících místních komunikací zůstane vzhledem k zástavbě a majetkovým a terénním 
podmínkám bez podstatných úprav.  

 navržené zástavby nejsou místní komunikace v rámci řešení územního plánu 
ploše 15 bude zpracována územní studie, která stanoví stanovena stavební 

němž budou umístěny místní komunikace, chodník a inženýrské sít

Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání.
návrhu územního plánu se samostatnými parkovišti 

Jediným takto navrhovaným parkovištěm (14) je malá plocha v Březinkách v blízkosti navrhované vodní 
ní (lok.11 a 27). Všechny ostatní požadavky na parkování mus

čanského vybavení nebo na přilehlých plochách ve

navrhovaných plochách pro bydlení je parkování a odstavování osobních vozidel 
na vjezdech. Ve větších navrhovaných plochách pro bydlení

ejné prostranství, lze pro dopravu v klidu využít i část takto vymezené plochy.

oblasti hromadné dopravy nejsou navrhovány žádné úpravy. Ve výkresu 
dopravní a technické infrastruktury (I.5) jsou zakresleny zastávky s docházkovými vzdálenostmi 300 a 

10 minut docházky, které pokrývají téměř celé zastavěné území
Zakreslená docházková vzdálenost je pouze orienta

ekážky v docházkové vzdálenosti. 

ešení územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní úpravy.  
centru obce byly navrženy původně 4 menší plochy pro zem

návaznosti na obdělávanou zemědělskou půdu tak, aby se minimalizovaly pr
es obec. Původně navrhované plochy pro malé farmy (25 a 26

návání územního plánu z řešení vyřazeny. Vzhledem k tomu, že obě
části katastrálního území, bude to znamenat zvýšení zát

lské dopravy celou obcí. Objízdná trasa pro zemědělskou dopravu vzhledem k
není a její návrh by nebyl reálný. Situace bude v budoucnu řešitelná jen provedením zm

nou možností vytvoření malé farmy pro severní polnosti.  

ená cyklistická trasa č. 6018 v úseku Mikulůvka – Kateřince 
vka  -  Hošťálková – Semetín.  Jedná se o náročné trasy vedené 

Nové plochy pro cyklistické stezky nejsou navrhovány. Pro cyklisty 
průtah silnice III/43733, polní a lesní cesty. 

ešení územního plánu jsou vytvořeny předpoklady, aby provoz pěších podél hlavní silnice (III/43733)
 po jednostranném chodníku po celé délce obce. V ostatních 
tšinou veden po místních komunikacích, které mají charakter „obytné zóny“.
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dále pokračuje jako MK. 
ítání pro malý dopravní význam. Doprava je pouze místní 

vy ani nové úseky silnic, vzhledem k malé 
řezinky u dolní hospody. 

rekonstrukce stávajícího mostu přes 
í vylepšení situace však závadu zcela 

ěkolika okolních objektů 

dopravní spojnici. Ve značné části je 
inickým potokem. Zástavba podél silnice nemá místy dostatečnou odstupo-

řekážkou. Šířka vozovky je 
čních prostředků, které by 

 oddělen vozidlový a pěší 

ešení územního plánu však drobné dopravní úpravy a 

 a majetkovým a terénním 

řešení územního plánu 
ploše 15 bude zpracována územní studie, která stanoví stanovena stavební čára a šířka 

ny místní komunikace, chodník a inženýrské sítě 

Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání. Pro zařízení 
návrhu územního plánu se samostatnými parkovišti v okolí nepočítá. 

blízkosti navrhované vodní 
ní (lok.11 a 27). Všechny ostatní požadavky na parkování musí být uspokojeny 

ilehlých plochách veřejných prostranství 

e parkování a odstavování osobních vozidel navrhováno na 
navrhovaných plochách pro bydlení (nad 2 ha), kde 

ást takto vymezené plochy. 

navrhovány žádné úpravy. Ve výkresu 
docházkovými vzdálenostmi 300 a 

né území, takže rozmístění 
Zakreslená docházková vzdálenost je pouze orientační hodnota, která 

 4 menší plochy pro zemědělskou výrobu na 
du tak, aby se minimalizovaly průjezdy 

25 a 26), byly v průběhu 
tomu, že obě byly navrženy pro 

zvýšení zátěže nežádoucími 
opravu vzhledem k terénu 

ešitelná jen provedením změny územního 

ince - Pržno a místní trasa 
čné trasy vedené částečně 

. Pro cyklisty i nadále budou 

podél hlavní silnice (III/43733), 
ostatních částech obytné 

, které mají charakter „obytné zóny“. 
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V navržených plochách pro bydlení
chodníkem.  
Hluk z dopravy   
V obci je vzhledem k místní doprav
nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit daný základní hladinou L
korekce +20dB tj. 70dB. Žádná pro
 

 
 

 

II.C10  Technická infrastruktura 
 

 
Výpočet potřeby pitné vody 
Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Sm
Stávající počet obyvatel k roku 2003 
I. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo :
A . Potřeba vody pro bytový fond :
Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním oh
dle čl. IV, odstavec 4 o 40 % (byty v RD, samostatné m
l/obyv/den. 
 
Qd byt. fondu  = 1100 obyv x 138 l/obyv/den = 151,80 m
qd byt. fondu   = 1,76 l/s 
B : Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost
Specifická potřeba pitné vody (obec p
Qd vybav   = 1100 obyv x 30 l/obyv/den = 33,00 m
qd vybav     = 0,38 l/s 
 
Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo obce Kate
Qd obyv   = Qd byt. fondu  + Qd vybav = 151,80 m
qd obyv    = 2,14 l/s 
Qm obyv   = Qd obyv x kd = 184,80 m3

qm obyv   =2,99 l/s 
qh obyv    = qm obyv  x kh  = 2,99 l/s x 1,80 = 5,38 l/s
 
Návrh zásobování pitnou vodou a jeho od
Územní plán respektuje veškerá vodohospodá
Územní plán je navržen v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovod
– CTP Zlín a.s., Voding. Hranice s.r.o. (2004).
Objekty stávající zástavby i navrhované plochy zá
m n.m., budou i nadále zásobovány pitnou vodou ve dvou základních tlakových pásmech s
navrhovaných ploch zástavby a č
hranicemi tlakových pásem, budou zásobovány pitnou vodou pomocí navrhovaných AT stanic.
Území II. – horního tlakového pásma (HTP), které se nachází ve výškách 458,0 
nadále zásobováno pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí II. 
kterého bude i nadále dodávána pitná voda z
Tlakové poměry ve vodovodní síti II. 
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dlení je nutno počítat v uličním prostoru s minimáln

místní dopravě s minimální intenzitou hluk jen časově omezeným impulzem, který 
nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit daný základní hladinou L

Žádná protihluková opatření nejsou navrhována. 

Technická infrastruktura – vodní hospodá řství (zásobování vodou)        

eby pitné vody je proveden dle Směrnice č. 9/1973. 
roku 2003 - 938 osob., navrhovaný počet obyvatel k r. 2020 

eba pitné vody pro obyvatelstvo : 
eba vody pro bytový fond : 

byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230
vec 4 o 40 % (byty v RD, samostatné měření odběru vody pro každý byt) na 138 

= 1100 obyv x 138 l/obyv/den = 151,80 m3/den 

anskou a technickou vybavenost 
vody (obec přes 1000 do 5000 obyv.) - 30 l/obyv/den, 

= 1100 obyv x 30 l/obyv/den = 33,00 m3/den 

eba pitné vody pro obyvatelstvo obce Kateřinice : 
= 151,80 m3/den + 33,00 m3/den = 184,80 m3/den 

3/den x 1,40 = 258,72 m3/den 

= 2,99 l/s x 1,80 = 5,38 l/s 

a jeho odůvodnění 
veškerá vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem.

souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” 
CTP Zlín a.s., Voding. Hranice s.r.o. (2004). 

Objekty stávající zástavby i navrhované plochy zástavby, které se nacházejí ve výškách 458,0 
m n.m., budou i nadále zásobovány pitnou vodou ve dvou základních tlakových pásmech s
navrhovaných ploch zástavby a částečně i část stávající zástavby, které se nacházejí nad horními 

i tlakových pásem, budou zásobovány pitnou vodou pomocí navrhovaných AT stanic.
horního tlakového pásma (HTP), které se nachází ve výškách 458,0 

nadále zásobováno pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí II. – horního tlakové
kterého bude i nadále dodávána pitná voda z akumulační nádrže 150 m3 (442,0/439,0) úpravny vody. 

ry ve vodovodní síti II. – horního tlakového pásma (HTP), v území, které se nachází ve 
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minimálně jednostranným 

 omezeným impulzem, který 
nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit daný základní hladinou LAeq,T = 50dB a 

 

ství (zásobování vodou)         

et obyvatel k r. 2020 – 1100 osob. 

230 l/obyv/den, je snížena 
ru vody pro každý byt) na 138 

 ochranných pásem. 
 a kanalizací Zlínského kraje” 

stavby, které se nacházejí ve výškách 458,0 – 350,0 
m n.m., budou i nadále zásobovány pitnou vodou ve dvou základních tlakových pásmech s tím, že část 

ást stávající zástavby, které se nacházejí nad horními 
i tlakových pásem, budou zásobovány pitnou vodou pomocí navrhovaných AT stanic. 

horního tlakového pásma (HTP), které se nachází ve výškách 458,0 – 380,0 m n.m. bude i 
horního tlakového pásma (HTP), do 

(442,0/439,0) úpravny vody. 
území, které se nachází ve 
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výškách 420,0 – 380,0 m n.m. jsou vyhovuj
Část stávající zástavby, část navrhované plochy bydlení 6 a navrhované plochy bydlení 8, 9 a 10, které 
se nacházejí ve výškách 458,0 
vodovodních řadů II.a tlakového pásma, do kterého bude pitná voda dodávána z
stanic, situovaných v těsné blízkosti ploch 6 a 9.
Území I. – dolního tlakového pásma (DTP), které se nachází ve výškách 414,0 
nadále zásobováno pitnou vodou z p
Zálesí, do které je pitná voda dodávána jednak z
vody, napojením na vodovodní síť
zdroje v lokalitě Zálesí. Pro případ nedostatku pitné vody z
“Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” 
navrhováno napojení na SV Stanov
(394,77/391,47), napojeným na výhledový p
přivedena do navrhované ATS (Z
které bude zásobováno pitnou vodou II. 
ve vodovodní síti I. – dolního tlakového pásma DTP), v
350,0 m n.m. jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot 
tlakové poměry u části stávající zástavby, situované v
jednotlivých nemovitostí upravovány pomocí AT stanic, realizovaných na vodovodních p
nemovitostí. Část navrhovaných p
n.m., budou zásobovány pitnou vodou z
kterého bude pitná voda dodávána z
Rozvodná vodovodní síť obce Kate
Navrhované plochy bydlení : 
plocha bydlení 1 – K Páleniskům a plocha bydlení 2 
částečně ze stávajících vodovodních 
tlakového pásma (území do výšky 390,0 m n.m.) a z
(území nad vrstevnicí 390,0 m n.m.), do kterého bude pitná voda dodávána z
1, situované v těsné blízkosti ploch 1 a 2.
Plocha bydlení 3 – Nad Hutyrovýma bude zásobována pitnou vodou z
I. – dolního tlakového pásma (území do výšky 390,0 m n.m.) a z
tlakového (území nad vrstevnicí 
stanice – 2, situované v těsné blízkosti plochy 3.
Plocha bydlení 4 – U Kovaříčků a plocha bydlení 5 
z navrhovaných vodovodních řadů
Plocha bydlení 6 – Nad Hynkama bude zásobována pitnou vodou 
řadů, částečně z navrhovaných vodovodních 
m n.m.) a z navrhovaných vodovodních 
kterého bude pitná voda dodávána z
Plocha bydlení 7 – Pod Korycou bude zásobovány pitnou vodou 
řadu II. – horního tlakového pásma, 
Plocha bydlení 8 – Na malovaných pasekách, plocha bydlení 9 
bydlení 10 – Na malovaných pasekách budou zásobovány pitnou 
řadů II.a tlakového pásma, do kterého bude pitná voda dodávána z
situované v blízkosti navrhované plochy 9.
Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které bu
návrh vodovodních řadů v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 
stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.
Navrhované plochy smíšené obytné :
plocha 15 – Pod Skočovem bude zásobována pitnou vodou z
dolního tlakového pásma (území do výšky 390,0 m n.m.) a z
tlakového (území nad vrstevnicí 390,0 m n.m.), do kterého bude pitná voda dodávána z
stanice – 5, situované v těsné blízkosti plochy 15.
Plocha 17 – Za potokem bude zásobována pitnou vodou z
horního tlakového pásma. 
Pro navrhovanou plochu 15 bude zpracována územní studie, která bude 
v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 
technickou infrastrukturu obce. 
Navrhovaná plocha smíšená obytná v
plocha 16 – U Kateřinky bude zásobována pitnou vodou z
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380,0 m n.m. jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,62 MPa. 
ást navrhované plochy bydlení 6 a navrhované plochy bydlení 8, 9 a 10, které 

se nacházejí ve výškách 458,0 – 420,0 m n.m., budou zásobovány pitnou vodou z
 II.a tlakového pásma, do kterého bude pitná voda dodávána z

sné blízkosti ploch 6 a 9. 
dolního tlakového pásma (DTP), které se nachází ve výškách 414,0 

itnou vodou z přerušovací komory 2 x 15 m3 (412,0/409,50), situované v lokalit
Zálesí, do které je pitná voda dodávána jednak z akumulační nádrže 150 m3 
vody, napojením na vodovodní síť II. – horního tlakového pásma (HTP), jednak z o

řípad nedostatku pitné vody z vlastních zdrojů, je v souladu s dokumentací 
 a kanalizací Zlínského kraje” – CTP Zlín a.s., Voding. Hranice s.r.o. (2004) 

navrhováno napojení na SV Stanovnice - přívodním řadem přes VDJ Ratibo
(394,77/391,47), napojeným na výhledový přivaděč do Hošťálkové D110. Voda ze SV Stanovnice bude 

ivedena do navrhované ATS (ZČS), situované na začátku zastavěného území obce Kate
zásobováno pitnou vodou II. – dolní tlakové pásmo (DTP) obce Kateř

dolního tlakového pásma DTP), v území, které se nachází ve výškách 390,0 
350,0 m n.m. jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,62 MPa. Nevyhovující 

ásti stávající zástavby, situované v území nad vrstevnicí 390,0 m n.m., jsou u 
jednotlivých nemovitostí upravovány pomocí AT stanic, realizovaných na vodovodních p

ást navrhovaných ploch 1, 2, 3 a 15, které se nacházejí ve výškách 414,0 
n.m., budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů I.a, tlakového pásma, do 
kterého bude pitná voda dodávána z navrhovaných AT stanic, situovaných v blízkosti ploch 1, 2, 3 a

 obce Kateřinice bude i nadále využívána i k požárním účel

ům a plocha bydlení 2 – Za Liďákama budou zásobovány pitnou vodou 
 ze stávajících vodovodních řadů, částečně z navrhovaných vodovodních 

tlakového pásma (území do výšky 390,0 m n.m.) a z navrhovaných vodovodních 
(území nad vrstevnicí 390,0 m n.m.), do kterého bude pitná voda dodávána z navrhované AT stanice 

sné blízkosti ploch 1 a 2. 
Nad Hutyrovýma bude zásobována pitnou vodou z navrhovaných vodovodních 

dolního tlakového pásma (území do výšky 390,0 m n.m.) a z navrhovaných vodovodních 
390,0 m n.m.), do kterého bude pitná voda dodávána z

sné blízkosti plochy 3. 
č ů a plocha bydlení 5 – Nad Pilčíkama budou zásobovány pitnou vodou 
řadů I. – dolního tlakového pásma. 

Nad Hynkama bude zásobována pitnou vodou částečně ze stávajících vodovodních 
navrhovaných vodovodních řadů II. – horního tlakového pásma (území do výšky 420,0 

navrhovaných vodovodních řadů II.a tlakového (území nad vrstevnicí 420,0 m n.m.), do 
kterého bude pitná voda dodávána z navrhované AT stanice – 3, situované v těsné blízkosti plochy 6.

Pod Korycou bude zásobovány pitnou vodou částečně ze stávajícího vodovodního 
horního tlakového pásma, částečně z navrhovaných vodovodních řadů II. horního tlak

Na malovaných pasekách, plocha bydlení 9 - Na malovaných pasekách a plocha 
Na malovaných pasekách budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních 

 II.a tlakového pásma, do kterého bude pitná voda dodávána z navrhované AT stanice 
blízkosti navrhované plochy 9. 

Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které bu
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce. 
Navrhované plochy smíšené obytné : 

ovem bude zásobována pitnou vodou z navrhovaných vodovodních 
dolního tlakového pásma (území do výšky 390,0 m n.m.) a z navrhovaných vodovodních 
tlakového (území nad vrstevnicí 390,0 m n.m.), do kterého bude pitná voda dodávána z

é blízkosti plochy 15. 
Za potokem bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního 

Pro navrhovanou plochu 15 bude zpracována územní studie, která bude řešit návrh vodovodních 
jící zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

Navrhovaná plocha smíšená obytná v centrální zóně : 
inky bude zásobována pitnou vodou z navrhovaných vodovodních 
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ící, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,62 MPa. 
ást navrhované plochy bydlení 6 a navrhované plochy bydlení 8, 9 a 10, které 

420,0 m n.m., budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných 
 II.a tlakového pásma, do kterého bude pitná voda dodávána z navrhovaných AT 

dolního tlakového pásma (DTP), které se nachází ve výškách 414,0 – 350,0 m n.m bude i 
(412,0/409,50), situované v lokalitě 

 (442,0/439,0) úpravny 
horního tlakového pásma (HTP), jednak z obnoveného vodního 

souladu s dokumentací 
CTP Zlín a.s., Voding. Hranice s.r.o. (2004) 

es VDJ Ratiboř Červené 250 m3 
álkové D110. Voda ze SV Stanovnice bude 

ného území obce Kateřinice, ze 
dolní tlakové pásmo (DTP) obce Kateřinice. Tlakové poměry 

území, které se nachází ve výškách 390,0 – 
do 0,62 MPa. Nevyhovující 

území nad vrstevnicí 390,0 m n.m., jsou u 
jednotlivých nemovitostí upravovány pomocí AT stanic, realizovaných na vodovodních přípojkách těchto 

loch 1, 2, 3 a 15, které se nacházejí ve výškách 414,0 – 390,0 m 
 I.a, tlakového pásma, do 
blízkosti ploch 1, 2, 3 a 15. 

požárním účelům. 

ákama budou zásobovány pitnou vodou 
navrhovaných vodovodních řadů I. – dolního 

navrhovaných vodovodních řadů I.a tlakového 
navrhované AT stanice – 

navrhovaných vodovodních řadů 
navrhovaných vodovodních řadů I.a 

390,0 m n.m.), do kterého bude pitná voda dodávána z navrhované AT 

íkama budou zásobovány pitnou vodou 

 ze stávajících vodovodních 
horního tlakového pásma (území do výšky 420,0 

 II.a tlakového (území nad vrstevnicí 420,0 m n.m.), do 
ěsné blízkosti plochy 6. 

 ze stávajícího vodovodního 
ů II. horního tlak.pásma. 

Na malovaných pasekách a plocha 
navrhovaných vodovodních 

navrhované AT stanice – 4, 

Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které budou řešit 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

navrhovaných vodovodních řadů I. – 
navrhovaných vodovodních řadů I.a 

tlakového (území nad vrstevnicí 390,0 m n.m.), do kterého bude pitná voda dodávána z navrhované AT 

navrhovaného vodovodního řadu II. – 

ešit návrh vodovodních řadů 
jící zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

navrhovaných vodovodních řadů II. – horního 
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tlakového pásma. 
Pro navrhovanou plochu 16 bude zpracována územní studie, která bude 
v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 
technickou infrastrukturu obce. 
Navrhované plochy smíšené obytné vesnické :
plocha 18 – U Mařáků a plocha 19 
zdrojů – studní. 
Územní rezerva - plochy smíšené obytné vesnické :
plocha 32 – U Krajčů bude zásobován
Navrhovaná plocha hromadné rekreace :
plocha 11 – Březinky bude zásobována pitnou vodou z
tlakového pásma. 
Navrhovaná plocha výroby a skladování, pr
plocha 21 – Na Hranici bude zásobována pitnou vodou z
Navrhované plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby :
plocha 20 – Na hranici bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního 
tlakového pásma. 
Plocha 22 – Nad hřbitovem bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního 
dolního tlakového pásma. Nevyhovující tlakové pom
vrstevnicí 390,0 m n.m., budou upravovány pomocí AT sta
Navrhované plochy výroby a skladování, zem
plocha 23 – Farma Nad březinkami, plocha 25 
zásobovány pitnou vodou z vlastních vodních zdro
Plocha 24 – Farma Zálesí bude zásobována pitnou vodou z
Navrhovaná plocha občanského vybavení, ve
plocha 12 – U školy nebude pitnou vodou zásobována.
Navrhovaná plocha občanského vybavení, v
plocha 13 – Nad hřbitovem nebude pitnou vodou zásobována.
 

 
 

 

II.C11  Technická infrastruktura 
 

Hydrotechnické výpočty 
a) dešťové vody 
  Q = ψ . S . qs   
  kde ψ - odtokový sou
           ψ = 0,20, 0,40 pro kanalizované plochy dle spádu
           S  - plocha v ha
          qs - intenzita sm
          qs = 125 l/s/ha
b) splaškové odpadní vody 
 Množství splaškových odpadních vod koresponduje s pot
- Zásobování vodou.  
Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod :
Q24,m = 184,80 m3/den 
         = 2,14 l/s 
         = 7,70 m3/hod 
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Pro navrhovanou plochu 16 bude zpracována územní studie, která bude řešit návrh vodovodních 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

vrhované plochy smíšené obytné vesnické : 
 a plocha 19 – Dubcová budou zásobovány pitnou vodou z

plochy smíšené obytné vesnické : 
zásobována pitnou vodou z vlastních vodních zdrojů –

Navrhovaná plocha hromadné rekreace : 
ezinky bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního 

Navrhovaná plocha výroby a skladování, průmyslová výroba sklady : 
Na Hranici bude zásobována pitnou vodou z vlastního vodního zdroje 

Navrhované plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby : 
Na hranici bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního 

bitovem bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního 
dolního tlakového pásma. Nevyhovující tlakové poměry, vzhledem k situování plochy 22 v
vrstevnicí 390,0 m n.m., budou upravovány pomocí AT stanice, realizované na vodovodní p
Navrhované plochy výroby a skladování, zemědělská a lesnická výroba : 

ezinkami, plocha 25 – Farma Obecní snos a plocha 26 
vlastních vodních zdrojů – studní. 

Farma Zálesí bude zásobována pitnou vodou z vlastního vodního zdroje 
anského vybavení, veřejná vybavenost : 

U školy nebude pitnou vodou zásobována. 
anského vybavení, veřejné pohřebiště a související služby :

bitovem nebude pitnou vodou zásobována. 

Technická infrastruktura – vodní hospodá řství (kanalizace)       

odtokový součinitel pro různé kategorie zastavění 
= 0,20, 0,40 pro kanalizované plochy dle spádu 

plocha v ha 
intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1

= 125 l/s/ha 

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou v kapitole 

stských splaškových odpadních vod : 
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ešit návrh vodovodních řadů 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

Dubcová budou zásobovány pitnou vodou z vlastních vodních 

– studní. 

navrhovaného vodovodního řadu I. – dolního 

vlastního vodního zdroje – studny. 

Na hranici bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu I. – dolního 

bitovem bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu I. – 
ry, vzhledem k situování plochy 22 v území nad 

nice, realizované na vodovodní přípojce. 

Farma Obecní snos a plocha 26 - Farma U pily budou 

vlastního vodního zdroje – studny. 

 a související služby : 

 

 s periodicitou n = 1 

ebou pitné vody, uvedenou v kapitole 
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Průměrný bezdeštný denní přítok :
Q24 = Q24,m + QB = 184,80 m3/den + 184,80 m
       = 194,04 m3/den 
       = 2,25 l/s 
       = 8,09 m3/hod 
Maximální bezdeštný denní přítok :
Qd   = Q24,m x kd + QB = 
       = 184,80 m3/den x 1,40 + 9,24 m
       = 3,10 l/s 
       = 11,17 m3/hod 
znečistění splaškových odpadních vod :
počet EO = 1100 EO 
Q24 = 194,04 m3/den 
1100 EO x   60 g BSK5/obyv/den     =   66,00 kg BSK
1100 EO x   55 g NL/obyv/den         =   60,50 kg NL/den
1100 EO x 120 g CHSKcr/obyv/den  = 132,00 kg CHSK
koncentrace znečistění splaškových odpadních vod
340 mg BSK5/l 
312 mg NL/l 
680 mg CHSKcr/l. 
 
Návrh čištění odpadních vod a jeho od
Územní plán navrhuje odkanalizování obce Kate
odpadní vody budou i nadále odvád
do sběrače splaškové kanalizace DN 300 a tím do 
okraji katastrálního území obce, na pravém b
odváděny stokami dešťové kanalizace, vyúst
Březinka, případně do jejich bezejmenný
jednotlivých nemovitostí a využívány k
Pro eliminaci extravilánových vod, které ohrožují zastav
je situovaná severně silnice III/43733, bude navrženo opat
Navrhované plochy bydlení: 
plocha bydlení 1 – K Páleniskům a plocha bydlení 2 
kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody budou odvád
splaškové kanalizace, částečně navrhovanými stokami splaškové kanalizac
odváděny navrhovanými stokami deš
bydlení 1 a plocha bydlení 2 budou proti extravilánovým vodám chrán
příkopy, zaústěnými přes lapače splavenin do na
toku Březinka. 
Plocha bydlení 3 – Nad Hutyrovýma bude odkanalizována oddílným kanaliza
Splaškové odpadní vody budou odvád
budou odváděny navrhovanými stokami deš
bezejmenného pravostranného př
chráněna navrženými záchytnými p
dešťové kanalizace a tím do vodního toku B
Plocha bydlení 4 – U Kovaříčků a plocha bydlení 5 
kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody budou odvád
kanalizace. Dešťové vody budou odvád
vodního toku Kateřinka. Plocha bydlení 5 bude proti extravilánovým vodám chrán
záchytným příkopem, zaústěným p
do vodního toku Kateřinka. 
Plocha bydlení 6 – Nad Hynkama bude odkanalizována oddílným kanaliza
odpadní vody budou odváděny 
navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Deš
dešťové kanalizace, zaústěnými do vodního toku Kate
vodám chráněna navrženými záchytnými p
stok dešťové kanalizace a tím do vodního toku Kate
Plocha bydlení 7 – Pod Korycou bude odkanalizována oddílným kanaliza
odpadní vody budou odváděny 
navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Deš
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řítok : 
/den + 184,80 m3/den x 0,05 = 

řítok : 

/den x 1,40 + 9,24 m3/den = 267,96 m3/den 

ní splaškových odpadních vod : 

/obyv/den     =   66,00 kg BSK5/den 
1100 EO x   55 g NL/obyv/den         =   60,50 kg NL/den 

/obyv/den  = 132,00 kg CHSKcr/den 
ní splaškových odpadních vod 

a jeho odůvodnění 
Územní plán navrhuje odkanalizování obce Kateřinice oddílným kanalizačním systémem. Splaškové 
odpadní vody budou i nadále odváděny stokami splaškové kanalizace DN 250 a DN 300, zaúst

e splaškové kanalizace DN 300 a tím do ČOV pro 1000 EO, vybudované v jihovýchodním 
okraji katastrálního území obce, na pravém břehu vodního toku Kateřinka. Dešťové vody budou i nadále 

ové kanalizace, vyústěnými do recipientů – do vodních tok
 do jejich bezejmenných přítoků. Dešťové vody budou v maximální mí

jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům, např. k zaléváním zahrad a zelen
Pro eliminaci extravilánových vod, které ohrožují zastavěné území obce, zejména 

 silnice III/43733, bude navrženo opatření v rámci pozemkových úprav.

ům a plocha bydlení 2 – Za Liďákama budou odkanalizovány oddílným 
ním systémem. Splaškové odpadní vody budou odváděny částečně

čně navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Deš
ny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaústěnými do vodního toku B

bydlení 1 a plocha bydlení 2 budou proti extravilánovým vodám chráněny navrženými záchytnými 
če splavenin do navrhovaných stok dešťové kanalizace a tím do vodního 

Nad Hutyrovýma bude odkanalizována oddílným kanaliza
Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Deš

ny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaústěnými do vodního toku B
bezejmenného pravostranného přítoku Březinky. Plocha bydlení 3 bude proti extravilánovým vodám 

na navrženými záchytnými příkopy, zaústěnými přes lapače splavenin do navrhovaných stok 
ové kanalizace a tím do vodního toku Březinka. 

čků a plocha bydlení 5 – Nad Pilčíkama budou odkanalizovány oddílným 
ním systémem. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami splašk

ové vody budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaúst
inka. Plocha bydlení 5 bude proti extravilánovým vodám chrán

ným přes lapač splavenin do navrhované stoky dešť

Nad Hynkama bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové 
ěny částečně stávajícími stokami splaškové kanalizace, 

ami splaškové kanalizace. Dešťové vody budou odváděny navrhovanými stokami 
nými do vodního toku Kateřinka. Plocha bydlení 6 bude proti extravilánovým 

na navrženými záchytnými příkopy, zaústěnými přes lapače splavenin d
ové kanalizace a tím do vodního toku Kateřinka. 

Pod Korycou bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové 
ěny částečně navrhovanou stokou splaškové kanalizace, 

vanými stokami splaškové kanalizace. Dešťové vody budou odváděny částe
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ním systémem. Splaškové 
ny stokami splaškové kanalizace DN 250 a DN 300, zaústěnými 

udované v jihovýchodním 
ťové vody budou i nadále 

do vodních toků Kateřinka a 
maximální míře jímány u 

zaléváním zahrad a zeleně. 
né území obce, zejména část zástavby, která 

rámci pozemkových úprav. 

ákama budou odkanalizovány oddílným 
čně stávajícími stokami 
e. Dešťové vody budou 

nými do vodního toku Březinka. Plocha 
ny navrženými záchytnými 

ové kanalizace a tím do vodního 

Nad Hutyrovýma bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. 
ny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Dešťové vody 

nými do vodního toku Březinka a do 
ezinky. Plocha bydlení 3 bude proti extravilánovým vodám 

do navrhovaných stok 

íkama budou odkanalizovány oddílným 
ny navrhovanými stokami splaškové 

ové kanalizace, zaústěnými do 
inka. Plocha bydlení 5 bude proti extravilánovým vodám chráněna navrženým 

stoky dešťové kanalizace a tím 

ním systémem. Splaškové 
 stávajícími stokami splaškové kanalizace, částečně 

ny navrhovanými stokami 
inka. Plocha bydlení 6 bude proti extravilánovým 

e splavenin do navrhovaný 

ním systémem. Splaškové 
 navrhovanou stokou splaškové kanalizace, částečně 

částečně stávající stokou 
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dešťové kanalizace, zaústěnou do pravostranného p
odváděny navrhovanými stokami deš
bydlení 7 bude proti extravilánovým vodám chrán
lapače splavenin do navrhovaných stok deš
otevřený příkop bude zrušen. 
Plocha bydlení 8 – Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanaliza
Splaškové odpadní vody budou odvád
budou odváděny navrhovanými stokami deš
levostranného přítoku vodního toku Kate
chráněna navrženými záchytnými p
dešťové kanalizace a tím do bezejmenného levostranného p
Plocha bydlení 9 - Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanaliza
Splaškové odpadní vody budou zaúst
odváděny navrhovanou stokou deš
Plocha bydlení 10 – Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanaliza
Splaškové odpadní vody budou odvád
budou odváděny navrhovanou stokou deš
Plocha bydlení 10 bude proti extravilánovým vodám chrán
zaústěným přes lapač splavenin do navrhované stoky deš
Kateřinka. Stávající otevřený příkop bude zrušen. Stávající otev
Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které budou 
návrh odkanalizování v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navr
stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.
Navrhované plochy smíšené obytné:
plocha 15 – Pod Skočovem bude odkanalizována oddílným kanaliza
odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami sp
odváděny navrhovanými stokami deš
Plocha 17 – Za potokem bude odkanalizována oddílným kanaliza
vody budou odváděny navrhovanou stok
navrhovanou stokou dešťové kanalizace, zaúst
extravilánovým vodám chráněna navrženým záchytným p
navrhované stoky dešťové kanalizace a tím do vodního toku Kate
Pro navrhovanou plochu 15 bude zpracována územní studie, která bude 
v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 
technickou infrastrukturu obce. 
Navrhovaná plocha smíšená obytná v
plocha 16 – U Kateřinky bude odkanalizována oddílným kanaliza
vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Deš
navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaúst
Pro navrhovanou plochu 16 bude zpracována územní studie, která bude 
v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a
technickou infrastrukturu obce. 
Navrhované plochy smíšené obytné vesnické:
plocha 18 – U Mařáků a plocha 19 
kanalizace. Splaškové odpadní vody budou zneškod
v nepropustných jímkách na vyvážení. Deš
nemovitostí a využívány k užitným ú
Územní rezerva - plochy smíšené obytné vesnické:
plocha 32 – U Krajčů, objekty 
Splaškové odpadní vody budou zneškod
jímkách na vyvážení. Dešťové vody budou v
využívány k užitným účelům, např
Navrhovaná plocha hromadné rekreace:
plocha 11 – Březinky bude odkanalizována oddílným kanaliza
budou odváděny navrhovanou stokou splaškové 
navrhovanou stokou dešťové kanalizace, zaúst
Navrhovaná plocha výroby a skladování, pr
plocha 21 – Na Hranici bude odkanalizována oddílným kanaliza
vody budou odváděny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Deš
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nou do pravostranného přítoku vodního toku Kateř
ny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaústěnými do vodního toku Kate

bydlení 7 bude proti extravilánovým vodám chráněna navrženými záchytnými příkopy, zaúst
e splavenin do navrhovaných stok dešťové kanalizace a tím do vodního toku Kate

Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanaliza
Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Deš

ny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaústěnými do be
ítoku vodního toku Kateřinka. Plocha bydlení 8 bude proti extravilánovým vodám 

na navrženými záchytnými příkopy, zaústěnými přes lapače splavenin do navrhovaných stok 
ové kanalizace a tím do bezejmenného levostranného přítoku vodního toku Kate

Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanaliza
Splaškové odpadní vody budou zaústěny do stávající stoky splaškové kanalizace. Deš

ny navrhovanou stokou dešťové kanalizace, zaústěnou do vodního toku Kate
Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanaliza

Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Deš
vrhovanou stokou dešťové kanalizace, zaústěnou do vodního toku Kate

Plocha bydlení 10 bude proti extravilánovým vodám chráněna navrženým záchytným p
 splavenin do navrhované stoky dešťové kanalizace a tím do vodního toku 

říkop bude zrušen. Stávající otevřený příkop bude zrušen.
Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které budou 

návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 
stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce. 
Navrhované plochy smíšené obytné: 

ovem bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové 
ěny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Deš

ny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaústěnými do vodního toku Kate
Za potokem bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové odpadní 

ny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Dešťové vody budou odvád
ové kanalizace, zaústěnou do vodního toku Kateřinka. Plocha 17 bude proti 
ěna navrženým záchytným příkopem, zaústěným př

ové kanalizace a tím do vodního toku Kateřinka. 
Pro navrhovanou plochu 15 bude zpracována územní studie, která bude řešit návrh odkanalizování 

návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

Navrhovaná plocha smíšená obytná v centrální zóně: 
inky bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové odpadní 
ny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Dešťové vody budou 

ové kanalizace, zaústěnými do vodního toku Kateřinka.
Pro navrhovanou plochu 16 bude zpracována územní studie, která bude řešit návrh odkanalizování 

návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

Navrhované plochy smíšené obytné vesnické: 
 a plocha 19 – Dubcová budou odkanalizovány samostatnými systémy oddílné 

kanalizace. Splaškové odpadní vody budou zneškodňovány v domovních ČOV, p
nepropustných jímkách na vyvážení. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých 

užitným účelům, např. k zaléváním zahrad a zeleně. 
plochy smíšené obytné vesnické: 

objekty budou odkanalizovány samostatnými systémy oddílné kanalizace. 
Splaškové odpadní vody budou zneškodňovány v domovních ČOV, případně jímány v

ové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých 
m, např. k zaléváním zahrad a zeleně. 

Navrhovaná plocha hromadné rekreace: 
ezinky bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové odpadní vody 
ny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Dešťové vody budou odvád

ové kanalizace, zaústěnou do bezejmenného vodního toku B
Navrhovaná plocha výroby a skladování, průmyslová výroba sklady: 

Na Hranici bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové odpadní 
ny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Dešťové vody budou odvád
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ítoku vodního toku Kateřinka, částečně budou 
o toku Kateřinka. Plocha 
říkopy, zaústěnými přes 

ové kanalizace a tím do vodního toku Kateřinka. Stávající 

Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. 
ny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Dešťové vody 

nými do bezejmenného 
inka. Plocha bydlení 8 bude proti extravilánovým vodám 

e splavenin do navrhovaných stok 
ítoku vodního toku Kateřinka. 

Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. 
ny do stávající stoky splaškové kanalizace. Dešťové vody budou 

nou do vodního toku Kateřinka. 
Na malovaných pasekách bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. 

ny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Dešťové vody 
nou do vodního toku Kateřinka. 

na navrženým záchytným příkopem, 
ové kanalizace a tím do vodního toku 

íkop bude zrušen. 
Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které budou řešit 

hované plochy zástavby a na 

ním systémem. Splaškové 
laškové kanalizace. Dešťové vody budou 
nými do vodního toku Kateřinka. 

ním systémem. Splaškové odpadní 
ové vody budou odváděny 
inka. Plocha 17 bude proti 

ným přes lapač splavenin do 

řešit návrh odkanalizování 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

ním systémem. Splaškové odpadní 
ové vody budou odváděny 
řinka. 
řešit návrh odkanalizování 
na stávající i navrhovanou 

Dubcová budou odkanalizovány samostatnými systémy oddílné 
ČOV, případně jímány 
ře jímány u jednotlivých 

budou odkanalizovány samostatnými systémy oddílné kanalizace. 
ě jímány v nepropustných 

e jímány u jednotlivých nemovitostí a 

ním systémem. Splaškové odpadní vody 
ové vody budou odváděny 

nou do bezejmenného vodního toku Březinka. 

m systémem. Splaškové odpadní 
ové vody budou odváděny 
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navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaúst
vodního toku Kateřinka. 
Navrhované plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby:
plocha 20 – Na hranici bude odkanalizována oddílným kanaliza
vody budou odváděny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Deš
stávajícími stokami dešťové kanalizace, zaúst
Plocha 22 – Nad hřbitovem bude odkanalizována oddílným kanaliza
odpadní vody budou odváděny stávající stokou splaškové kanalizace. Deš
míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k
Navrhované plochy výroby a skladování, zem
plocha 23 – Farma Nad březinkami, plocha 25 
odkanalizovány samostatným systémem oddílné kanalizace. Splaškové odpadní vody, p
odpadní vody z živočišné výroby budou jímány v
plochy 23 budou navrhovanou stokou deš
vody z plochy 25 a z plochy 26 budou navrhovanými stokami deš
toku Kateřinka. 
Plocha 24 – Farma Zálesí bude odkanalizována samostatným systémem oddílné kanalizace. Splaškové 
odpadní vody, případně odpadní v
vyvážení. Dešťové vody budou navrhovanou stokou deš
pravostranného přítoku vodního toku Kate
Navrhovaná plocha občanského vybavení, ve
plocha 12 – U školy nebude odkanalizována.
Navrhovaná plocha občanského vybavení, ve
plocha 13 – Nad hřbitovem nebude odkanalizována.
 

 
 

 

II.C12  Technická infrastruktura 
 

Vodní tok Kateřinka se svými bezejmennými levostrannými i pravostrannými p
přítokem Březinky je ve správě Les
sídlem ve Vsetíně. Správce těchto vodních tok
povodí Moravy se sídlem ve Vsetín
vodního toku Kateřinka a běžnou údržbu
Z navrhovaného řešení v územním plánu 
Na bezejmenném levostranném p
nádrž, která slouží k požárním úč
 
Navrhované plochy vodní a vodohospodá
plocha 27 – na vodním toku Bř
účelům. Vybudování rekreační vodní nádrže v
plánu.  
Plocha 28 – na vodním toku Kate
toku Kateřinka jsou navrhovány reten
vod a snížení půdní eroze. 
Plocha 38 – na bezejmenném pravostranném p
nádrž, která bude mít rovněž za úkol
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ťové kanalizace, zaústěnými do bezejmenného pravostranného p

by a skladování, drobná výroba a výrobní služby: 
Na hranici bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové odpadní 

ny navrhovanou stokou splaškové kanalizace. Dešťové vody budou odvád
vé kanalizace, zaústěnými do vodního toku Kateřinka. 

bitovem bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Splaškové 
ny stávající stokou splaškové kanalizace. Dešťové vody budou v

notlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům, např. k zaléváním zelen
Navrhované plochy výroby a skladování, zemědělská a lesnická výroba: 

ezinkami, plocha 25 – Farma Obecní snos a plocha 26 
ny samostatným systémem oddílné kanalizace. Splaškové odpadní vody, p

išné výroby budou jímány v nepropustných jímkách na vyvážení. Deš
plochy 23 budou navrhovanou stokou dešťové kanalizace zaústěny do vodního toku B

plochy 26 budou navrhovanými stokami dešťové kanalizace zaúst

Farma Zálesí bude odkanalizována samostatným systémem oddílné kanalizace. Splaškové 
 odpadní vody z živočišné výroby budou jímány v nepropustných jímkách na 

ové vody budou navrhovanou stokou dešťové kanalizace zaústě
ítoku vodního toku Kateřinka. 

anského vybavení, veřejná vybavenost: 
U školy nebude odkanalizována. 

anského vybavení, veřejné pohřebiště a související: 
bitovem nebude odkanalizována. 

Technická infrastruktura – vodní hospodá řství (vodní toky a nádrže)      

inka se svými bezejmennými levostrannými i pravostrannými přítoky a pravostranným 
ě Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast p
ěchto vodních toků - Lesy České republiky, s.p., správa tok

povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, neplánuje žádné úpravy toků, vyjma opravy upravené 
žnou údržbu. 

územním plánu také nevyplývá nutnost úpravy vodních tok
Na bezejmenném levostranném přítoku vodního toku Březinky má obec Kateřinice vybudovánu bo

požárním účelům. 

Navrhované plochy vodní a vodohospodářské, vodní plochy a toky : 
na vodním toku Březinka je navrhována vodní plocha, která bude sloužit k

ní vodní nádrže v daném místě bylo již navrženo v

vodním toku Kateřinka a plocha 29 - na bezejmenném pravostranném p
inka jsou navrhovány retenční vodní nádrže, pro částečné zadržení a zpomalení p

na bezejmenném pravostranném přítoku vodního toku Kateřinka je navrhována malá vodní 
ž za úkol zadržet nebo alespoň zpomalit přívalové vody a snížit p
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nými do bezejmenného pravostranného přítoku 

ním systémem. Splaškové odpadní 
ové vody budou odváděny 

ním systémem. Splaškové 
ové vody budou v maximální 

zaléváním zeleně. 

Farma Obecní snos a plocha 26 - Farma U pily budou 
ny samostatným systémem oddílné kanalizace. Splaškové odpadní vody, případně 

nepropustných jímkách na vyvážení. Dešťové vody z 
ny do vodního toku Březinka, dešťové 

ové kanalizace zaústěny do vodního 

Farma Zálesí bude odkanalizována samostatným systémem oddílné kanalizace. Splaškové 
nepropustných jímkách na 

ové kanalizace zaústěny do bezejmenného 

 

ství (vodní toky a nádrže)       

inka se svými bezejmennými levostrannými i pravostrannými přítoky a pravostranným 
oblast povodí Moravy se 

eské republiky, s.p., správa toků – oblast 
, vyjma opravy upravené části koryta 

také nevyplývá nutnost úpravy vodních toků. 
řinice vybudovánu boční 

ezinka je navrhována vodní plocha, která bude sloužit k rekreačním 
navrženo v předchozím územním 

na bezejmenném pravostranném přítoku vodního 
né zadržení a zpomalení přívalových 

inka je navrhována malá vodní 
ívalové vody a snížit půdní erozi.  
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II.C13  Technická infrastruktura 
 

 
Výchozí podklady: 
- urbanistický návrh v měřítku 1 : 5 000
- rozbory a průzkumy z r. 2007 a požadavky vyplývající z

zpracované Městským úřadem Vsetín
- projednání na OÚ v Kateřinicích a pr
- konzultace se správci sítí ČEZ Val. Mezi
- obec je plynofikovaná. 
 
Sítě VVN a VN: 
Nadřazené sítě a zařízení VVN 110kV se na 
Obec Kateřinice je zásobena el. energií odbo
provedena vodiči ALfe na betonových stožá
připojeny venkovními přípojkami.
 
Transformační stanice: 
Dodávka el. energie je zajišťována pro bytovo 
celkovém výkonu1230kVA (max. kapacita je 2450kVA).
(železné příhradové, betonové a dvou a 
stavu a vyhovují stávajícím podmínkám provozu. U trafostanic je možnost zvýšení výkonu vým
zdroje. Výkon DTS pro bytově – 
což odpovídá smíšenému stupni elektrizace (plynofikace a elektrizace byt
občanské vybavenosti a pro drobné podnikatelské aktivity je cca 900kVA, což stáv
zajistí. Velko – střední odběratelé (TR4 Lipta, TR6 ZD) mají vlastní energetické systémy v
době vzhledem ke změnám majetkových pom
Nárust příkonu vč. občanské vybavenosti pro
do cca r. 2020 je cca 1657kVA, což stávající trafostanice po rekonstrukci a v
zajistí. Celkový příkon el. energie pro obec v
rekonstrukci a nových trafostanic bude cca3460kVA což dosta
transformátorů na max. kapacitu trafostanic.
 

Seznam trafostanic VN/NN – 22/0,4kV

Ozn. Název trafostanice 

TR1 Střed DTS 4874 

TR2 Paseky DTS 4875 
TR3 
 

U Točny, Horní konec DTS 
4876 

TR4 U Lipty DTS 4877 

TR5 
 
Březinky DTS 4878 

TR6 U ZD – DTS 4879 

TR7 Bytovky DTS 4880 
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Technická infrastruktura – energetika (zásobování el.energií)  

ítku 1 : 5 000 
r. 2007 a požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 
řadem Vsetín 
řinicích a průzkumu na místě 
ČEZ Val. Meziříčí a Telefonica O2 Zlín 

ízení VVN 110kV se na řešeném území nenachází. 
inice je zásobena el. energií odbočkou vedení z linky VN 22kV č. 32. Odbo

i ALfe na betonových stožárech po rekonstrukci. Trafostanice jsou z
ípojkami. 

ťována pro bytovo – občanskou a komunální sféru z
celkovém výkonu1230kVA (max. kapacita je 2450kVA). Provedení trafostanic je vesm

íhradové, betonové a dvou a čtyřsloupové). Trafostanice jsou ve velmi dobrém technickém 
stavu a vyhovují stávajícím podmínkám provozu. U trafostanic je možnost zvýšení výkonu vým

 komunální odběr v obci zabezpečí měrný příkon v
což odpovídá smíšenému stupni elektrizace (plynofikace a elektrizace bytů). P

anské vybavenosti a pro drobné podnikatelské aktivity je cca 900kVA, což stáv
ratelé (TR4 Lipta, TR6 ZD) mají vlastní energetické systémy v

nám majetkových poměrů jsou zapojovány též do energetické sít
anské vybavenosti pro drobné podnikatelské aktivity v prů

do cca r. 2020 je cca 1657kVA, což stávající trafostanice po rekonstrukci a vč
íkon el. energie pro obec v r. 2020 bude cca 2887kVA, max. kapacita trafosta

rekonstrukci a nových trafostanic bude cca3460kVA což dostačuje vč. reservy p
 na max. kapacitu trafostanic. 

22/0,4kV 

Konstrukce Velikost 
kVA 

Trafo 
kVA Techn. stav 

Příhradová Fe 250 160 Nová dobrá K rekonstrukci na 630kVA

Příhradová Fe 250 50 Dobrá Zvýšení výkonu na 160kVA

beton. 4sl. 250 100 Dobrá Zvýšení výkonu na 250kVA

Beton. 4sl. 250 250 Dobrá 
Rekonstrukce na 630/400kVA
Úprava p

Příhradová Fe 250 160 Dobrá 
Rekonstrukce na 630/630kVA
Úprava VN dle územní studie

Beton. 4sl. 400 250 Dobrá Rekonstrukce na 630/630kVA

Příhradová Fe 400 100 Dobrá 
Rekonstrukce na 630/400kVA
Přeložka VN

řinice   
VODNĚNÍ 

II- 
íslo   12-06-09 

23

 

Politiky územního rozvoje ČR a zadání 

. 32. Odbočka vedení VN je 
rech po rekonstrukci. Trafostanice jsou z této odbočky 

anskou a komunální sféru z 8 trafostanic o 
Provedení trafostanic je vesměs sloupové 

sloupové). Trafostanice jsou ve velmi dobrém technickém 
stavu a vyhovují stávajícím podmínkám provozu. U trafostanic je možnost zvýšení výkonu výměnou 

íkon v hodnotě 2,7kVA/byt, 
ů). Příkon včetně podílu 

anské vybavenosti a pro drobné podnikatelské aktivity je cca 900kVA, což stávající trafostanice 
ratelé (TR4 Lipta, TR6 ZD) mají vlastní energetické systémy v současné 

 jsou zapojovány též do energetické sítě NN v obci. 
průběhu platnosti ÚP, t.j. 

do cca r. 2020 je cca 1657kVA, což stávající trafostanice po rekonstrukci a vč. nových 2 trafostanic 
r. 2020 bude cca 2887kVA, max. kapacita trafostanic po 

č. reservy při výměně 

Tab. č.II-3 

Poznámka 

K rekonstrukci na 630kVA 

Zvýšení výkonu na 160kVA 

Zvýšení výkonu na 250kVA 
Rekonstrukce na 630/400kVA 
Úprava přípojky VN22kV 
Rekonstrukce na 630/630kVA 
Úprava VN dle územní studie 

Rekonstrukce na 630/630kVA 
Rekonstrukce na 630/400kVA 
řeložka VN 
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TR8 Točna – Vrtaný DTS 4881 

 Celkem stávající stav 

 Nově navržené DTS 

TR 
Bytovky dle dodatku č. 7 
územního plánu z r. 1991 

TR Nad Hutyrovýma 

  Výkon v nových DTS 

  
Výkon v obci celkem v r. 2020 
po rekonstrukci stáv. trafostanic

 
Rozvod NN v obci 400/230V: 
Síť NN je provedena v obci z
stožárech, střešnících a konzolách na objektech po rekonstrukci. P
prováděny závěsnými kabely AYKYz.
Se zvyšováním nároků na kvalitu dodávky el. energie je nutné p
zvyšováním výkonu trafostanic. V
Vývody z trafostanic TR4 a TR6 jsou pro odb
 
Veřejné osvětlení: 
VO v obci je provozováno obecním ú
– ČEZ. Zde jsou uchycena nová výbojková, moderní svítidla, spl
místních komunikacích. Rozvod VO je však nutno stále dopl
(velké vzdálenosti osvětlovacích bod
rozvodu VO kabelovým vedením a ocel. stožáry. Intenzita a jasy osv
s novými technickými normami s 
 
Ochranná pásma: 
Při řešení výstavby a realizaci veškerých zám
elektroenergetických zařízení a režim, který v
zákona  458/2000 Sb.: Ochranné pásmo venkovního vedení je vym
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m
vodiče vedení 
            a) u napětí nad 1 kV do 35 kV v
            b) u napětí nad 35 kV do 110 kV v
            c) u napětí nad 110 kV do 220 kV v
            d) u napětí nad 220 kV do 400 kV v
            e) u napětí nad 400 kV                                    
Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v
techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo elektrické stanice je v
20 m kolmo na oplocenou nebo obezd
Ochranné pásmo u stožárových trafostanic betonových a železných je dle výkladu k
7 m od krajního vodiče na každou
Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo.
Ochranná pásma stanovená dle dosavadních p
dosavadních předpisů zůstávají zachovány i po ú
Ochranná pásma dle zákona č. 7

a) u venk. vedení VN 22 kV – 
b) u venk. vedení VVN 110 kV 
c) od okraje trafostanic – 30 m
d) od podzemních vedení – 1 m na každou stranu

 
Návrh zásobování el. energií: 
Návrh zásobování el. energií vychází ze skute
elektrizace bytů) t.j. s měrným příkonem 2,7kVA/ b.j. Na základ
lokality zpracována výkonová bilance a následná rekonstrukce rozší
nových trafostanic, rekonstrukce stávajících trafostanic a tyto návrhy jsou zahrnuty do ve
prospěšných staveb. 
Energetické rozvaha: 

1. Počet obyvatel (r. 2003)
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Beton. 2sl. 400 160 Dobrá 
Rekonstrukce na 630/400kVA
Úprava VN dle územního plánu

 2450 1230   

     

Příhradová Fe 630 400 Nová Nová p

Příhradová Fe 630 250 Nová Nová p

  1 260 650    

 3460 2887    

obci z jednotlivých trafostanic venkovním vedením ALFe na betonových
ešnících a konzolách na objektech po rekonstrukci. Přípojky k jednotlivým dom

snými kabely AYKYz. 
 na kvalitu dodávky el. energie je nutné příslušné úseky síťě

rafostanic. V centru obce a v nové zástavbě doporučujeme kabelizaci NN.
trafostanic TR4 a TR6 jsou pro odběratele provedeny vzdušným i kabelovým vedením.

obci je provozováno obecním úřadem. Rozvod je proveden vzdušným vedením na stožárech NN 
EZ. Zde jsou uchycena nová výbojková, moderní svítidla, splňující požadavky 

místních komunikacích. Rozvod VO je však nutno stále doplňovat hlavně v okrajových 
tlovacích bodů). Podél hlavní komunikace je vhodné uvažovat o samostatném 

rozvodu VO kabelovým vedením a ocel. stožáry. Intenzita a jasy osvětlení nutno navrhovat v
 ohledem na bezpečnost na osvětlovaných komunikacích.

ešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v obci je nutné respektovat
ízení a režim, který v nich platí a který vyplývá ze zákona 

zákona  458/2000 Sb.: Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

tí nad 1 kV do 35 kV včetně               7 m (1 m vyložení vodičů)
nad 35 kV do 110 kV včetně         12 m (3 m vyložení vodičů

tí nad 110 kV do 220 kV včetně       15 m (6 m vyložení vodičů
tí nad 220 kV do 400 kV včetně       20 m  
tí nad 400 kV                                     40 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně a vedení řídící, měř
iní 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
20 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. 
Ochranné pásmo u stožárových trafostanic betonových a železných je dle výkladu k

e na každou stranu.  
ochranných pásem povoluje ministerstvo. 

Ochranná pásma stanovená dle dosavadních předpisů a výjimky o ochranných pásmech ud
stávají zachovány i po účinnosti tohoto zákona. 

č. 79/57 Sb., a vládního nařízení č. 85/57 Sb. jsou:  
 10 m od krajního vodiče 

u venk. vedení VVN 110 kV – 12 m 
30 m 

1 m na každou stranu 

el. energií vychází ze skutečnosti smíšené elektrizace obce (plynofikace a 
rným příkonem 2,7kVA/ b.j. Na základě urbanistického návrhu je pro jednotlivé 

lokality zpracována výkonová bilance a následná rekonstrukce rozšíření sítě VN 22kV, umíst
nových trafostanic, rekonstrukce stávajících trafostanic a tyto návrhy jsou zahrnuty do ve

et obyvatel (r. 2003)     938 obyvatel
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Rekonstrukce na 630/400kVA 
Úprava VN dle územního plánu 

Nová přípojka VN - č. 32 

Nová přípojka VN - č. 32 

jednotlivých trafostanic venkovním vedením ALFe na betonových 
jednotlivým domům jsou  

íslušné úseky síťě NN rekonstruovat při 
ujeme kabelizaci NN. 

ratele provedeny vzdušným i kabelovým vedením. 

vedením na stožárech NN 
ující požadavky ČSN o osvětlení 

okrajových částech obce 
odél hlavní komunikace je vhodné uvažovat o samostatném 

tlení nutno navrhovat v souladu 
tlovaných komunikacích. 

obci je nutné respektovat ochranné pásma 
nich platí a který vyplývá ze zákona č. 222/1994 Sb., a 

ezeno svislými rovinami vedenými 
ené kolmo na vedení, která činí od krajního 

čů) 
12 m (3 m vyložení vodičů) 
15 m (6 m vyložení vodičů) 

ídící, měřící a zabezpečovací 

ymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

Ochranné pásmo u stožárových trafostanic betonových a železných je dle výkladu k zákonu jako u VN – 

 a výjimky o ochranných pásmech udělené podle 

 

nosti smíšené elektrizace obce (plynofikace a 
 urbanistického návrhu je pro jednotlivé 

VN 22kV, umístěním 2 
nových trafostanic, rekonstrukce stávajících trafostanic a tyto návrhy jsou zahrnuty do veřejně 

938 obyvatel 
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2. Počet bytů (r. 2001)  
3. Předpokládaný růst obyvatel (r. 2020)
4. Předpokládaný růst počtu byt
5. Výhledový počet bytů (r. 2020)
6. Navrhovaný počet RD/b.j.
7. Územní reserva  

Dle směrnice JME - E.ON č. 13/98 
dle tab. č. 1 s těmito stupni elektrizace byt
 A – základní, vytápění tuhými palivy, plyn

B1 – A + vaření elektricky
B2 – B1 + ohřev TUV elektricky
C – B2 + vytápění elektricky (v okrajových 

Roční nárust spotřeby elektrické energie 2%, doba platnosti UP 
Měrné zatížení (plochy pro bydlení) pro venkovské obce do 5
(A – 55%, B1 – 25%, C – 20%) je 2,7kW/1 
Měrné zatížení (plochy smíšené obytné) dle tab. 
Měrné zatížení (plochy smíšené výrobní, sportovní, technické infrastruktury apod.) je stanoveno 
odběrovým propočtem. 
Dle urbanistického návrhu jednotlivých lokalit nové výstavby jde o následující zvýšení sou
příkonu elektrické energie. 
 
Návrh zásobení navržených lokalit elektrickou energ ií
Číslo 

lokality 
Název lokality - etapa

 Plochy pro bydlení 

1 K Páleniskům  

2 Za Liďákama  
3 Nad Hutyrovýma  
4 U Kovaříčků  
5 Nad Pilčíkama  
6 Nad Hynkama  
7 Pod Korycou  
8 Na Malovaných pasekách 
9 Na Malovaných pasekách 
10 Na Malovaných pasekách 
 Plochy smíšené obytné 

15 Pod Skočovem  

17 Za Potokem  
16 U Kateřinky  
18 U Mařáků  
19 Dubcová 
 Plochy výroby, skladování

21 Na Hranici  
20 Na Hranici  
22 Nad Hřbitovem  
23 Farma Březinky  
24 Farma Zálesí  
 Plochy 12, 13, 14, 27, 28, 29, 

40, 41, 37, 38 
 Plochy smíšené obytné 
 V III. etapě – úz. reserva

32 U Krajčů 
 Návrh zatižení  
 územní rezervy 
 Zatížení celkem 

 
Bilance p říkonů jednotlivých trafostanic
 Stávající
TR1 250/160kVA
TR2 250/50kVA
TR3 250/100kVA
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     346 b.j. 
st obyvatel (r. 2020)    1100 obyvatel

čtu bytů     cca 100 b.j.
ů (r. 2020)     440 b.j. 

et RD/b.j.     231 RD/18 b.j.
     18 RD 

. 13/98 – „Výkonové podklady pro navrhování distribuč
mito stupni elektrizace bytů: 

ní tuhými palivy, plyn 
ení elektricky 

ev TUV elektricky 
ní elektricky (v okrajových částech obce) 

eby elektrické energie 2%, doba platnosti UP – 10 let po schválení (tj cca r. 2020).
rné zatížení (plochy pro bydlení) pro venkovské obce do 5 000 obyvatel dle tabulky 

20%) je 2,7kW/1 b.j. a nebytový podíl spotřeby 0,5kW/1 b.j.
rné zatížení (plochy smíšené obytné) dle tab. č. 22 je 0,125kW/m2, pro 1 RD = 12,5kW.
rné zatížení (plochy smíšené výrobní, sportovní, technické infrastruktury apod.) je stanoveno 

anistického návrhu jednotlivých lokalit nové výstavby jde o následující zvýšení sou

Návrh zásobení navržených lokalit elektrickou energ ií 
etapa Počet RD, 

b.j. 
Příkon + nebytový 

podíl [kW] 

26 83,2 Z rekonstrukce TR5 
rekonstrukce TR4 

34 108,8 Z rekonstruované TR5 
32 102,4 Z nové TR 
3 9,6 Z rekonstruované TR6 
5 16 Z rekonstruované TR7 

40 128 Z rekonstruované TR6 
29 92,8 Z rekonstruované TR7 

Na Malovaných pasekách  23 73,6 Z rekonstruované TR8 
Na Malovaných pasekách  3 9,6 Z rekonstruované TR8 
Na Malovaných pasekách  10 32 Z rekonstruované TR8 

 
45 562,5 Z rekonstruované TR5 

Z rekonstruované TR6 
3 37,5 Z nové TR u bytovek v

18 + DPS 148,6 Z rekonstruované TR1 
6 19,2 Z nové TR u bytovek 
2 6,4 Z rekonstruované TR8 

Plochy výroby, skladování    
 20 Z rekonstruované TR4 
 20 Z rekonstruované TR4 

 20 Z rekonstruované TR1 
 20 Z nové TR 
 20 Z rekonstruované TR1 

Plochy 12, 13, 14, 27, 28, 29,   Bez nároku na spot

    
úz. reserva    

6 19,2 Z rekonstruované TR2 
 1.599  
 58  
 1.657  kVA  

 jednotlivých trafostanic  
Stávající Po rekonstrukci Nárust kapacity
250/160kVA 630/400kVA 240kVA 
250/50kVA 250/160kVA 110kVA 
250/100kVA 250/250kVA 150kVA 

řinice   
VODNĚNÍ 
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1100 obyvatel 
cca 100 b.j. 

231 RD/18 b.j. 

nové podklady pro navrhování distribučních sítí“ uvažujeme 

10 let po schválení (tj cca r. 2020). 
000 obyvatel dle tabulky č. 15 a tab. č. 7 

eby 0,5kW/1 b.j. 
, pro 1 RD = 12,5kW. 

rné zatížení (plochy smíšené výrobní, sportovní, technické infrastruktury apod.) je stanoveno 

anistického návrhu jednotlivých lokalit nové výstavby jde o následující zvýšení současného 

Tab.č.II-4 
Návrh zásobení 

Z rekonstrukce TR5 – 630kVA a z 
rekonstrukce TR4 – 400kVA 
Z rekonstruované TR5 – 630 kVA 
Z nové TR – 250kVA vč. VN 
Z rekonstruované TR6 – 630 kVA 
Z rekonstruované TR7 – 400kVA 
Z rekonstruované TR6 – 630kVA 
Z rekonstruované TR7 – 400kVA 
Z rekonstruované TR8 – 400kVA 
Z rekonstruované TR8 – 400kVA 
Z rekonstruované TR8 – 400kVA 

Z rekonstruované TR5 – 630kVA 
Z rekonstruované TR6 – 630kVA 
Z nové TR u bytovek vč. přípojek VN 
Z rekonstruované TR1 – 400kVA 
Z nové TR u bytovek – 400kVA 
Z rekonstruované TR8 – 400kVA 

Z rekonstruované TR4 - 400kVA,vč.VN 
Z rekonstruované TR4 – 400kVA 
Z rekonstruované TR1 – 400kVA 
Z nové TR – Hutyrový 250kVA 
Z rekonstruované TR1 – 400kVA 
Bez nároku na spotřebu el. energie 

Z rekonstruované TR2 – 160kVA 

Tab.č.II-5 
Nárust kapacity Nové zatížení 

188,6kVA 
  38,8kVA 
  20,0kVA 
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TR4 250/250kVA
TR5 250/160kVA
TR6 400/250kVA
TR7 400/100kVA
TR8 400/160kVA
TR nová Hutyrovy  
TR nová u bytovek  
Celkem  

 

V bilanci současného příkonu je zohledn
zatížení po dobu 10 let platnosti územního plánu.
Je navržena nová trafostanice u bytovek dle zm
urbanistického návrhu nových lokalit.
Nové trafostanice a rekonstrukce stávajících v
výstavby a nárůstu příkonu  el. energie. Umíst
upřesnit dle nově vypracovaných územních studií navrhovaných lokalit.
Při rozšiřující se plynofikaci a využívání alternativních zdroj
el. energie menší. 
Rozvody VN 22 kV: 
Zásobení obce zůstane z VN 22kV 
Nové dvě trafostanice budou z VN 
je navržena přeložka vedení VN pro TR4, a to mimo lokalitu 
upravit vedení VN pro TR5 dle nové územní studie, resp. v územní studii trasu této p
respektovat. Pro novou trafostanici u bytovek bude provedena p
lokality č. 6 je navržena přeložka VN. Trasu p
resp. ve studii ji respektovat. Ve výkrese situace jsou ob
Rozvody NN 3x 230/400V: 
Ve výhledu je nutno uvažovat s 
sítě. Je nutno do distribuční sítě zapojit i vývody z rekonstruovaných trafostanic TR4 a TR6 a nových 2 
trafostanic u bytovek a Hutyrových. V nové výstavb
kabelovým vedením NN. 
Vzdálené lokality III.etapy č.30-36 budou zásobeny ze stávající sít
bude nutné v jedn. případech provést zesílení stávající sít
 

Veřejné osvětlení: 
V prostoru nové výstavby bude proveden nový rozvod VO kabelovým vedením s ocelovými stožáry a 
výbojkovými svítidly. Nový rozvod VO bude navazovat na stávající rozvod v obci. U stávajícího rozvodu 
VO bude prováděna průběžná údržba a modernizace VO.
 

 
 

II.C14  Techn ická infrastruktura 
 

Telekomunikace (telefon, kabel. rozvod TV signálu 
Obec Kateřinice je napojena z úst
rozvodu TKR v dostatečné kapacit
rozvodu - SR a pilíře UR televizního kabelového rozvodu. Z t
jednotlivým účastníkům (možnost p

ík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760 01 Zlín Územní plán Kateřinice  
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250/250kVA 630/400kVA 150kVA 
250/160kVA 630/630kVA 470kVA 
400/250kVA 630/630kVA 380kVA 
400/100kVA 630/400kVA 300kVA 
400/160kVA 630/400kVA 240kVA 

630/250kVA 250kVA 
630/400kVA 400kVA 
 2690kVA 

íkonu je zohledněn účiník 0,95 a optimální zatížení trafa 0,8 a též 20% nár
zatížení po dobu 10 let platnosti územního plánu. 
Je navržena nová trafostanice u bytovek dle změny č.7 UP a nová trafostanice u Hutyrových dle 
urbanistického návrhu nových lokalit. 
Nové trafostanice a rekonstrukce stávajících vč. osazení trasformátorů bude provád

u  el. energie. Umístění trafostanic a rekonstrukce rozvodu VN 22 kV je nutno 
 vypracovaných územních studií navrhovaných lokalit. 

ující se plynofikaci a využívání alternativních zdrojů el. energie bude pot

VN 22kV č. 32, z níž jsou napojeny všechny stávající i nové trafostanice. 
 trafostanice budou z VN č. 32 napojeny odbočkami venk. vedením. V rámci budoucí výstavby 

vedení VN pro TR4, a to mimo lokalitu č.21. V prostoru lokalit 
upravit vedení VN pro TR5 dle nové územní studie, resp. v územní studii trasu této p
respektovat. Pro novou trafostanici u bytovek bude provedena přípojka VN mimo l

eložka VN. Trasu přípojky  VN pro TR8 je nutno v nové územní studii upravit 
resp. ve studii ji respektovat. Ve výkrese situace jsou obě nové trafostanice zakresleny.

 rekonstrukcí stávajících sítí NN, případně s kabelizací a okruhováním 
ní sítě zapojit i vývody z rekonstruovaných trafostanic TR4 a TR6 a nových 2 

trafostanic u bytovek a Hutyrových. V nové výstavbě budou prováděny r

36 budou zásobeny ze stávající sítě NN, vzhledem k velké vzdálenosti 
ípadech provést zesílení stávající sítě NN do těchto lokalit. 

nové výstavby bude proveden nový rozvod VO kabelovým vedením s ocelovými stožáry a 
výbojkovými svítidly. Nový rozvod VO bude navazovat na stávající rozvod v obci. U stávajícího rozvodu 

žná údržba a modernizace VO. 

ická infrastruktura – energetika (slaboproudá za řízení)         

Telekomunikace (telefon, kabel. rozvod TV signálu - TKR) 
inice je napojena z ústředny MTO Ratiboř. V obci byla provedena kabelizace telefonu v

né kapacitě pro celou obec. Po trase rozvodu jsou osazeny plastové pilí
e UR televizního kabelového rozvodu. Z těchto pilířů jsou rozvád
m (možnost připojení všech objektů v obci). 
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  82,0kVA 
430,8kVA 
306,6kVA 
233,6kVA 
177,6kVA 
122,4kVA 
  56,7kVA 
1657,0kVA 

iník 0,95 a optimální zatížení trafa 0,8 a též 20% nárůst 

.7 UP a nová trafostanice u Hutyrových dle 

 bude prováděno dle postupu 
ní trafostanic a rekonstrukce rozvodu VN 22 kV je nutno 

 el. energie bude potřebný nárůst příkonu 

níž jsou napojeny všechny stávající i nové trafostanice. 
kami venk. vedením. V rámci budoucí výstavby 

.21. V prostoru lokalit č.1 a 2 bude nutno 
upravit vedení VN pro TR5 dle nové územní studie, resp. v územní studii trasu této přípojky VN 

ípojka VN mimo lokalitu č.17. Podél 
ípojky  VN pro TR8 je nutno v nové územní studii upravit 

 nové trafostanice zakresleny. 

kabelizací a okruhováním 
 zapojit i vývody z rekonstruovaných trafostanic TR4 a TR6 a nových 2 

ny rozvody NN převážně 

 NN, vzhledem k velké vzdálenosti 

nové výstavby bude proveden nový rozvod VO kabelovým vedením s ocelovými stožáry a 
výbojkovými svítidly. Nový rozvod VO bude navazovat na stávající rozvod v obci. U stávajícího rozvodu 

 

. V obci byla provedena kabelizace telefonu vč. 
ro celou obec. Po trase rozvodu jsou osazeny plastové pilíře tel. 

 jsou rozváděny přípojky k 



 
Ing.arch. L. Pšenčík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 234  
červen  2009 

 

  
 

V současné době je mimo tel. linek používáno spojení mobilními telefony r
O2, Vodafon, U-fon a dalších), v
snižování počtu pevných telefonních
slaboproudých zařízení navazující na stáv. rozvod. Nové místní rozvody je nutno sdružovat do spol. tras 
s rozvody MR, kabel. televize (územní koridory 
V prostoru za vodojemem je retransla
Dálkové kabely: 
Obcí Kateřinice prochází trasa dálkového kabelu, která je vedena v pr
ve směru od Ratiboře směrem severozápadním až mimo obec. Dle územního plánu ob
navržena nová trasa kabelu vedená mimo obec. P
DK provedena. DK je chráněn ochr
komunikacích a o změně některých souvisejících záko
Místní rozhlas: 
v obci je proveden rozvod MR vzdušným vedením na stožárech sít
Rozhlasová ústředna TESLA AUA4712 je umíst
Pro informování obyvatelstva využí
nepřetržitě. 
V lokalitách nové výstavby bude rozší
Radiokomunikace: 
Program rozhlasu je zajišťován na radiokomunika
RKS Svinov – SV 
RKS Hošťálkovice – VKV I, VKV II, Ostrava
RKS Radhošť – VKV II 
RKS Metylovice – VKV II 
Příjem TV signálu pro obec Kateř
a) individuálními anténami na jedn. objektech, a to z t
Ratiboř-  ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA
b) televizním kabelovým rozvodem v obci vyvedeným do plastových pilí
možností připojení jedn. uživatelů
c) v současné době a i v rámci př
přenos TV signálem družicovým zp
Radioreléové trasy: 
Katastrem obce není vedena ani plánována radioreléová trasa 1. a 2. 
V dokumentaci je zakreslena RRT nižšího 
vrcholu kopce Pálenisko, vedoucího p
Při výstavbě vysokých objektů v obci je nutná konzultace se správou 
vzhledem k možnosti narušení RRT resp. signálu mobilních operátor
 

 
 

 

II.C15  Technická infrastruktura 
 

 
Výpočet potřeby plynu  
Stávající počet bytů - 346 bytů. 
Předpokládaný počet bytů na konci návrhového 
kategorie C – vaření + ohřev TUV + otop 
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l. linek používáno spojení mobilními telefony různých operátor
fon a dalších), vč. všech nabízených služeb (internet). Z toho d

efonních linek. V prostorech nové výstavby je nutno rozši
ízení navazující na stáv. rozvod. Nové místní rozvody je nutno sdružovat do spol. tras 

s rozvody MR, kabel. televize (územní koridory - koordinace dle ČSN 736005). 
vodojemem je retranslační stanice mobilních operátorů. 

inice prochází trasa dálkového kabelu, která je vedena v průtahu obcí (podél hl. silnice), a to 
rem severozápadním až mimo obec. Dle územního plánu ob

navržena nová trasa kabelu vedená mimo obec. Při rekonstrukci tel. rozvodů v obci nebyla tato úprava 
ěn ochranným pásmem dle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických 

kterých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (3m).

v obci je proveden rozvod MR vzdušným vedením na stožárech sítě NN, vč. umíst
edna TESLA AUA4712 je umístěna na obecním úřadě. 

Pro informování obyvatelstva využívá obecní úřad též televizního rozvodu, místní infokanál je v provozu 

V lokalitách nové výstavby bude rozšířen stáv. rozvod MR, a to oběma způsoby. 

ován na radiokomunikačních střediscích (RKS), a to: 

VKV I, VKV II, Ostrava 

íjem TV signálu pro obec Kateřinice je zajišťován takto: 
a) individuálními anténami na jedn. objektech, a to z těchto vysílačů - Radhošť, Prad

T2, NOVA, PRIMA 
b) televizním kabelovým rozvodem v obci vyvedeným do plastových pilířů rozmíst

ipojení jedn. uživatelů (nabídka různých služeb) 
 a i v rámci přechodu na digitální vysílání TV signálu je obyvatelstvem více využíván 

enos TV signálem družicovým způsobem (instalace individuálních satelitních přijíma

Katastrem obce není vedena ani plánována radioreléová trasa 1. a 2. řádu a ani RRT 3. 
aci je zakreslena RRT nižšího řádu v souladu se ZÚR Zlínského kraje, vycházejícího z 

vrcholu kopce Pálenisko, vedoucího přes jihovýchodní část katastrálního území. 
ů v obci je nutná konzultace se správou českých radiokomunikací 

vzhledem k možnosti narušení RRT resp. signálu mobilních operátorů. 

Technická infrastruktura – energetika (zásobování plynem)      

 na konci návrhového období – 440 bytů. 
ev TUV + otop - 1,50 m3/hod, 3000 m3/rok 

řinice   
VODNĚNÍ 

II- 
íslo   12-06-09 

27

zných operátorů (Telefonica 
. všech nabízených služeb (internet). Z toho důvodu dochází ke 

linek. V prostorech nové výstavby je nutno rozšiřovat rozvod 
ízení navazující na stáv. rozvod. Nové místní rozvody je nutno sdružovat do spol. tras 

tahu obcí (podél hl. silnice), a to 
rem severozápadním až mimo obec. Dle územního plánu obce z r.1991 je 

 v obci nebyla tato úprava 
.127/2005 Sb., o elektronických 

 (zákon o elektronických komunikacích) (3m). 

č. umístění reproduktorů. 

ad též televizního rozvodu, místní infokanál je v provozu 

 

Radhošť, Praděd, TV přivaděč 

 rozmístěných v celé obci s 

ní TV signálu je obyvatelstvem více využíván 
sobem (instalace individuálních satelitních přijímačů) 

ádu a ani RRT 3. řádu.  
ádu v souladu se ZÚR Zlínského kraje, vycházejícího z 

 
eských radiokomunikací Praha 
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potřeba plynu pro bytový fond : 
440 bytů x 1,50 m3/hod = 660 m
440 bytů x 3000 m3/rok = 1 320 000 m

 

Obec Kateřinice je plně plynofikována STL rozvodnou plynovo
polyetylénových. Do rozvodné plynovodní sít
Ratiboř obec 2000/2/2-440. STL rozvodná plynovodní sí
Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány zemním plynem p
Plynárenské zařízení je ve správě
 

Návrh zásobování plynem a jeho od
Územní plán navrhuje zachování sou
respektuje veškerá stávající plynárenská za
rozvodná plynovodní síť bude i nadále provozována pod tlakem 0,30 MPa.
 

Navrhované plochy bydlení : 
plocha bydlení 1 – K Páleniskům, 
plocha bydlení 4 – U Kovaříčků, plocha bydlení 5 
plocha bydlení 7 – Pod Korycou a plocha bydlení 8 
zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních 
Plocha bydlení 9 – Na malovaných pasekách bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL 
plynovodního řadu. 
Plocha bydlení 10 – Na malovaných pasekách bude záso
STL plynovodního řadu, částečně
plynovodní sítě. 
Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které budou 
plynovodních řadů v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 
stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.
Navrhované plochy smíšené obytné :
plocha 15 – Pod Skočovem bude zásobována zemním plynem z navrhova
rozšířením stávající STL plynovodní sít
Plocha 17 – Za potokem bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 
rozšířením stávající STL plynovodní sít
Pro navrhovanou plochu 15 bude zpracována územní stud
v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 
technickou infrastrukturu obce. 
Navrhovaná plocha smíšená obytná v
plocha 16 – U Kateřinky bude zásobována zemním plynem 
řadu, částečně z navrhovaného STL plynovodního 
Pro navrhovanou plochu 16 bude zpracována územní studie, která bude 
v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 
technickou infrastrukturu obce. 
Navrhované plochy smíšené obytné vesnické :
plocha 18 – U Mařáků a plocha 19 
Územní rezerva - plochy smíšené obytné vesnické :
plocha 32 – U Krajčů, objekty nebudou zemním plynem zásobovány.
Navrhovaná plocha hromadné rekreace :
plocha 11 – Březinky bude zásobována.zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 
Navrhovaná plocha výroby a skladování, pr
plocha 21 – Na Hranici bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 
rozšířením stávající STL plynovodní sít
Navrhované plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby :
plocha 20 – Na hranici bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL plynovodního 
Plocha 22 – Nad hřbitovem bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 
rozšířením stávající STL plynovodní sít
Navrhované plochy výroby a skladování, zem
plocha 23 – Farma Nad březinkami, plocha 25 
zemním plynem zásobovány. 
Plocha 24 – Farma Zálesí nebude zemním plynem zásobována.
Navrhovaná plocha občanského vybavení, ve
plocha 12 – U školy nebude zemním plynem zásobována.
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/hod = 660 m3/hod 
/rok = 1 320 000 m3/rok 

 plynofikována STL rozvodnou plynovodní sítí D110, D90, D63, D50 a D40 z trub 
polyetylénových. Do rozvodné plynovodní sítě je dodáván zemní plyn z regulač

440. STL rozvodná plynovodní síť je provozována pod tlakem 0,30 MPa. 
ou zásobovány zemním plynem přes domovní regulátory Al.z.

ízení je ve správě Severomoravské plynárenské a.s., provoz Nový Ji

a jeho odůvodnění  
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování obce Kateřinice zemním plynem a 
respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpeč

 bude i nadále provozována pod tlakem 0,30 MPa. 

ům, plocha bydlení 2 – Za Liďákama, plocha bydlení 3
č ů, plocha bydlení 5 – Nad Pilčíkama, plocha bydlení 6 

Pod Korycou a plocha bydlení 8 – Na malovaných pasekách budou zásobovány 
zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů, rozšířením stávající STL plynovodní sít

Na malovaných pasekách bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL 

Na malovaných pasekách bude zásobována zemním plynem č
ástečně z navrhovaného STL plynovodního řadu, rozší

Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které budou 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce. 
Navrhované plochy smíšené obytné : 

ovem bude zásobována zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních 
ením stávající STL plynovodní sítě. 

Za potokem bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 
ením stávající STL plynovodní sítě. 

Pro navrhovanou plochu 15 bude zpracována územní studie, která bude řešit návrh plynovodních 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

Navrhovaná plocha smíšená obytná v centrální zóně : 
de zásobována zemním plynem částečně ze stávajícího STL plynovodního 

 z navrhovaného STL plynovodního řadu, rozšířením stávající STL plynovodní sít
Pro navrhovanou plochu 16 bude zpracována územní studie, která bude řešit návrh plynovodních

návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

Navrhované plochy smíšené obytné vesnické : 
 a plocha 19 – Dubcová nebudou zemním plynem zásobová

plochy smíšené obytné vesnické : 
nebudou zemním plynem zásobovány. 

Navrhovaná plocha hromadné rekreace : 
ezinky bude zásobována.zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 

plocha výroby a skladování, průmyslová výroba sklady : 
Na Hranici bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 

ením stávající STL plynovodní sítě, na základě potřeb a požadavků investora.
skladování, drobná výroba a výrobní služby : 

Na hranici bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL plynovodního 
bitovem bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního 

lynovodní sítě, na základě potřeb a požadavků jednotlivých investor
Navrhované plochy výroby a skladování, zemědělská a lesnická výroba : 

ezinkami, plocha 25 – Farma Obecní snos a plocha 26 

Farma Zálesí nebude zemním plynem zásobována. 
anského vybavení, veřejná vybavenost : 

U školy nebude zemním plynem zásobována. 
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dní sítí D110, D90, D63, D50 a D40 z trub 
regulační stanice VTL/STL RS 

 je provozována pod tlakem 0,30 MPa. 
es domovní regulátory Al.z. 

 Severomoravské plynárenské a.s., provoz Nový Jičín. 

Kateřinice zemním plynem a 
 ochranných a bezpečnostních pásem. STL 

ákama, plocha bydlení 3– Nad Hutyrovýma, 
íkama, plocha bydlení 6 – Nad Hynkama, 

Na malovaných pasekách budou zásobovány 
ením stávající STL plynovodní sítě. 

Na malovaných pasekách bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL 

bována zemním plynem částečně ze stávajícího 
adu, rozšířením stávající STL 

Pro navrhované plochy bydlení 1, 2, 3, 6, 7 a 8 budou zpracovány územní studie, které budou řešit návrh 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

ných STL plynovodních řadů, 

Za potokem bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu, 

ešit návrh plynovodních řadů 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

 ze stávajícího STL plynovodního 
ením stávající STL plynovodní sítě. 

ešit návrh plynovodních řadů 
návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i navrhovanou 

Dubcová nebudou zemním plynem zásobovány. 

ezinky bude zásobována.zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu. 

Na Hranici bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu, 
 investora. 

Na hranici bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL plynovodního řadu. 
bitovem bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu, 

 jednotlivých investorů. 

Farma Obecní snos a plocha 26 - Farma U pily nebudou 
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Navrhovaná plocha občanského vybavení, ve
plocha 13 – Nad hřbitovem nebude zemním plynem zásobována.
 
 

 

II.C16  Technická infrastruktura 
 

Návrh počítá s individuálním zajišť
vlastními zdroji tepla a TUV a sou
(uhlí). Zvyšovat se bude především podíl alternativních a obnovitelných zdroj
dřevoplyn, biomasa, bioplyn, energeticky využitelný odpad, t
voda, slunce). Jejich využití může být 
lze i elektrickou energii a v případ
vzhledem k terénu, k charakteru a rozsahu zástavby 
 
 

 

II.C17  Technická infrastruktura 
 

V  souladu s obecně závaznou vyhláškou 
přepravy, třídění, využívání a odstra
odpadem v obci Kateřinice provád
komunálního odpadu je zajišťován Obcí Kate
Technických služeb Vsetín, s.r.o. ve Vsetín
V obci Kateřinice probíhá sběr tř
zajišťován Obcí Kateřinice - papír a sklo je odváženo dle pot
Odvoz nebezpečného odpadu i jeho mobilní sb
ročně a je zajišťován firmou SITA MORAVIA a.s. Valašské M
Sběr železného šrotu je zajišťován Obcí Kate
V řešeném území, ve východní č
komunálního odpadu. Rekultivace bývalé skládky byla provedena v
dokumentace „Rekultivace skládky Kate
04/1997. 
Výpočet množství TKO : 

Qd    = 0,55 kg/obyv/den x 1100 obyv = 605 kg/den
   0,61 t : 0,80 t/m

Qr      = Qd x 365 dn
   0,76 m3/den x 365 dn
Toto předpokládané množství odpadu je možno svážet a likvidovat dnešním zp
v souladu s OZV. 
 

 
 

 

II.C18  Územní systém ekologické stability    
 

Návrh řešení ÚSES vychází z
v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK). Lokální prvky jsou v
lokálního systému ekologické stability“ na katastrálních územích obcí Hoš
(Zd.Bauer a kol., 1994, a jejich aktualizace).
 

Do severního cípu řešeného území zasahuje malou 
Příčnica (PU145). V řešení územního plánu je vyzna

ík, atelier UTILIS, Lazy I./4007, 760 01 Zlín Územní plán Kateřinice  
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anského vybavení, veřejné pohřebiště a související služby :
bitovem nebude zemním plynem zásobována. 

Technická infrastruktura – energetika (zásobování teplem)  

individuálním zajišťováním tepla a teplé užitkové vody přímo v jednotlivých objektech 
a současně počítá s postupným snižováním podílu klasického tuhého paliva 

edevším podíl alternativních a obnovitelných zdrojů energií jako jsou d
evoplyn, biomasa, bioplyn, energeticky využitelný odpad, tepelná čerpadla, ale i tzv. 

ůže být v počáteční fázi i v kombinaci s klasickými druhy paliva. Využívat 
řípadě plynofikace i zemní plyn. Vybudování centrálního zdroje tepla v 

charakteru a rozsahu zástavby není reálné. 

Technická infrastruktura – nakládání s odpady        

 závaznou vyhláškou č. 4/2001 obce Kateřinice O systému shromaž
ní, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním 

inice prováděn sběr TKO a to do sběrných nádob 110 l (popelnice). Pravidelný svoz 
ťován Obcí Kateřinice 1 x za 14 dní na překladiště v

Technických služeb Vsetín, s.r.o. ve Vsetíně - Jasenici. 
ěr tříděného odpadu – papíru, skla a plastů. Odvoz t

papír a sklo je odváženo dle potřeby, odvoz plastů je provád
ného odpadu i jeho mobilní sběr, který je prováděn v předem stanoveném termínu 2x 

ován firmou SITA MORAVIA a.s. Valašské Meziříčí. 
ťován Obcí Kateřinice dle potřeby. 

ešeném území, ve východní části katastrálního území Kateřinice se nachází území bývalé skládky 
komunálního odpadu. Rekultivace bývalé skládky byla provedena v roce 2004, na základ
dokumentace „Rekultivace skládky Kateřinice – údolí Březinky“ Dekont Umwelttechnik spol. s

= 0,55 kg/obyv/den x 1100 obyv = 605 kg/den 
0,61 t : 0,80 t/m3 = 0,76 m3/den 

x 365 dnů = 605 kg/den x 365 = 221 t/rok 
/den x 365 dnů = 277 m3/rok. 

edpokládané množství odpadu je možno svážet a likvidovat dnešním způsobem likvidace odpadu 

Územní systém ekologické stability     

vychází z koncepce nadregionálních a regionálních prvků
Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK). Lokální prvky jsou v

lokálního systému ekologické stability“ na katastrálních územích obcí Hošťálková, Kate
(Zd.Bauer a kol., 1994, a jejich aktualizace). 

území zasahuje malou částí regionální biokoridor 1550 Chladná 
ešení územního plánu je vyznačen a respektován. Ostatní prvky regionálního 
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lužby : 

jednotlivých objektech tj. s 
s postupným snižováním podílu klasického tuhého paliva 

ů energií jako jsou dřevo, 
erpadla, ale i tzv. čisté zdroje (vítr, 

klasickými druhy paliva. Využívat 
Vybudování centrálního zdroje tepla v obci 

inice O systému shromažďování, sběru, 
 systému nakládání se stavebním 

rných nádob 110 l (popelnice). Pravidelný svoz 
ě v areálu sběrného dvora 

. Odvoz tříděného odpadu je 
ů je prováděn 1 x za 14 dní. 

edem stanoveném termínu 2x 

inice se nachází území bývalé skládky 
roce 2004, na základě projektové 

ezinky“ Dekont Umwelttechnik spol. s r.o. – PS 

ůsobem likvidace odpadu 

 

koncepce nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vyznačených 
Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK). Lokální prvky jsou v souladu s „Plánem 

ťálková, Kateřinice, Ratiboř 

regionální biokoridor 1550 Chladná – Velká 
Ostatní prvky regionálního 
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významu (převážná část regionální
a regionální biocentrum148 Chladná 
řešené území.  

 

Základní koncepce lokálního ÚSES byla 
Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř. V
„mokré“ řadě a 14 v suchozemské 
významná, protože reprezentuje vícemén
V členitém terénu zemědělsky obd
lepší podmínky pro zachování p
neobdělávaných svazích apod. 
V několika případech bylo upřesně
trasování biokoridoru lépe odpovídalo existujícím lesním porostovým skupinám.
 

Lokální biokoridor vedený Kateřinkou  
Biokoridor prochází přibližně stř
severozápadní hranicí k.ú. a na JV okraji katastrálního území vstupuje do katastrálního území Ratibo
V tomto LBK jsou vložena lokální biocentra:

funkční LBC 9 (Vrtaný);  
funkční LBC 21 (Pod Palúchy); 
navržené LBC 20 (Za Kostelem), lokalita 40
LBC je vklíněno do zástavby, pokud by plocha nebyla navržena jako plocha p
brzy zastavěna a funkční biocentrum by asi nemohlo vzniknout
navržené LBC 19 (Na Hranici), lokalita 39 tvo
na katastrálním území obce Ratibo
předchozímu vymezení v ÚPN zna
Okolní prostředí je totiž plné aktivit r
tak, aby určená plocha č.39 byla pro biocentrum vh
propojení s částí lokálního biocentra ležícím na sousedním katastrálním území. 

 

Lokální biokoridor vedený jihozápadní 
Biokoridor odbočuje z LBC 21 (Pod Palúchy), prochází p
jižní partii navrženo ke zvětšení o plochu 
současně aby lépe odpovídal rozsahu p
jihozápadním směrem do funkčního LBC 11 (Kon
za hranicí katastru, již na území obce Hoš
 

Lokální biokoridor vedený východní 
Biokoridor vstupuje na území Kate
směrem přes funkční LBC 8 (Troj
Vsetína. 
 
Podél polních cest, vodních toků
které nemusí být vyznačeny jako samostatné funk
min. 5 m.  
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regionálního biokoridoru 1550, regionální biocentrum 147 Velká P
a regionální biocentrum148 Chladná - PU84), leží za západní a severní hranicí řešeného území tj. mimo 

Základní koncepce lokálního ÚSES byla dána v Plánu lokálního ÚSES na katastrálních územích obcí 
ř. V tomto prostoru je systém tvořen 22 lokálními biocentry, z

 a 14 v suchozemské řadě. Naprostá většina biocenter je z hlediska biodiverzity 
významná, protože reprezentuje víceméně přirozenou strukturu organismů. 

lsky obdělávané krajiny se velmi dobře zachovaly interak
lepší podmínky pro zachování přirozené struktury organismů zvláště na lou

řesněno vedení lokálních biokoridorů především na lesních pozemcích, aby 
trasování biokoridoru lépe odpovídalo existujícím lesním porostovým skupinám. 

řinkou   
ě středem katastrálního území. Je napojen na regionální prvky ÚSES za 

severozápadní hranicí k.ú. a na JV okraji katastrálního území vstupuje do katastrálního území Ratibo
tomto LBK jsou vložena lokální biocentra:  

(Pod Palúchy);  
(Za Kostelem), lokalita 40. Jen malá část je stávající, rozhodující 

no do zástavby, pokud by plocha nebyla navržena jako plocha p
ní biocentrum by asi nemohlo vzniknout; 

(Na Hranici), lokalita 39 tvoří severní část biocentra, jeho jižní 
obce Ratiboř u Vsetína. Tvar LBC na kateřinské stran
ÚPN značně upraven, protože některé plochy byly již využity pro zástavbu. 

edí je totiž plné aktivit různého funkčního využití. Vymezení LBC bylo proto provedeno 
č.39 byla pro biocentrum vhodná a současně, aby došlo k

ástí lokálního biocentra ležícím na sousedním katastrálním území. 

Lokální biokoridor vedený jihozápadní částí území    
LBC 21 (Pod Palúchy), prochází přes funkční LBC 10 (Dubcová

tšení o plochu č.41 tak, aby tvar biocentra byl kompaktn
odpovídal rozsahu přírodní rezervace Dubcová. Dále pak 

čního LBC 11 (Končiny), které není v dokumentaci vyzna
za hranicí katastru, již na území obce Hošťálková. 

Lokální biokoridor vedený východní částí území    
uje na území Kateřinic ze severu z k.ú. obce Mikulůvky. Pokra

ní LBC 8 (Trojčiny) a pokračuje v tomto směru na vrchol Páleniska do k.ú. Ratibo

Podél polních cest, vodních toků, mezí a úvozů je vhodné vést síť interakčních prvk
eny jako samostatné funkční plochy. Účinná šířka těchto interak
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regionální biocentrum 147 Velká Příčnica - PU83 
PU84), leží za západní a severní hranicí řešeného území tj. mimo 

dána v Plánu lokálního ÚSES na katastrálních územích obcí 
en 22 lokálními biocentry, z nichž je 8 v 

hlediska biodiverzity velmi 

e zachovaly interakční prvky, které vytváří 
 na loukách, prameništích, 

edevším na lesních pozemcích, aby 

edem katastrálního území. Je napojen na regionální prvky ÚSES za 
severozápadní hranicí k.ú. a na JV okraji katastrálního území vstupuje do katastrálního území Ratiboř. 

ást je stávající, rozhodující část je navržená. 
no do zástavby, pokud by plocha nebyla navržena jako plocha přírodní, byla by určitě 

biocentra, jeho jižní část je větší a leží 
inské straně musel být proti 

které plochy byly již využity pro zástavbu. 
ního využití. Vymezení LBC bylo proto provedeno 

ě, aby došlo k účinnému 
ástí lokálního biocentra ležícím na sousedním katastrálním území.  

ní LBC 10 (Dubcová-PR), které je v 
.41 tak, aby tvar biocentra byl kompaktnější a uzavřený a 

pak biokoridor pokračuje 
dokumentaci vyznačeno, ale je těsně 

vky. Pokračuje jihovýchodním 
ru na vrchol Páleniska do k.ú. Ratiboř u 

ních prvků, tj. pásů zeleně, 
ěchto interakčních prvků je 
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II.D     Informace o výsledcích vyhodnocení vliv
s informací, zd a a jak bylo respektováno stanovisko k
prost ředí, pop řípadě zd
respektováno  

 

 
Dle schváleného zadání není třeba provést „posouzení koncepce 
vyhodnocení vlivů na životní prost
vlivů na životní prostředí.  
Není třeba provést ani posouzení koncepce 
č.114/1992 Sb., na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 nebylo ve schváleném
plánu požadováno, protože významný vliv na lokality a druhy NATURA 2000 byl 
Zadání vyloučen. 
Nebude tedy provedeno ani vyhodnocení vliv
přílohy k zákonu č.183/2006 Sb., (§19, odst. 2 stavebního zákona a dle p
Sb., o územně analytických podkladech, územn
plánovací činnosti).  
 

 
 
 

II.E     Vyhodnocení p ředpokládaných d
fond a pozemky ur čené k 

 
 

II.E1  Vyhodnocení p ředpokládaných d
 

 
II.E1.1  Předpokládané zábory p ů

Vyhodnocení záboru zemědělské p
řešení územního plánu obce Kate
k zákonu ČNR číslo 334/1992 Sb.,
číslo 13/1994 z 29.12.1993, kterou se upravují n
fondu, především s ohledem na p
Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/1996 ze dne 1.10.1996.
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem v 
ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

1 3,528 0 0 
2 4,766 0 0 
3 4,629 0 0 
4 0,358 0 0 
5 0,758 0 0 
6 5,020 0 0 
7 4,530 0 0 
8 3,283 0 0 
9 0,390 0 0 
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Informace o výsledcích vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území spolu 
a a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vliv

ě zdůvodn ění, pro č toto stanovisko nebo jeho část nebylo 

třeba provést „posouzení koncepce řešení územního plánu z
 na životní prostředí“ podle §10i a přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb. o posuzo

eba provést ani posouzení koncepce řešení územního plánu podle § 45i zákona 
992 Sb., na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 nebylo ve schváleném

plánu požadováno, protože významný vliv na lokality a druhy NATURA 2000 byl 

vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území dle rámcového obsahu 
.183/2006 Sb., (§19, odst. 2 stavebního zákona a dle přílohy č.5 Vyhlášky 

 analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územn

edpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem
čené k pln ění funkcí lesa  

edpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ě

edpokládané zábory p ůdního fondu  
ělské půdy je provedeno v rozsahu navrhovaných ploch urbanistického 

Kateřinice. Vyhodnocení jednotlivých lokalit je provedeno se z
íslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ze dne 12.5.1992, vyhlášce 

íslo 13/1994 z 29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zem
ohledem na přílohu č.3 této vyhlášky. Vyhodnocení je v

č.j. OOLP/1067/1996 ze dne 1.10.1996. 

dního fondu : plochy pro bydlení individuální   (BI)  
ra plochy lokality zemědělská p

z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec 
již schvá-

lený v před-
chozímÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v 

ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v 

ha 

3,410 0 0 0 0 0 
4,759 0,625 0 0 0,500 0 
4,629 0 0 0 0,041 0 
0,335 0 0 0 0 0 
0,702 0 0 0 0 0 
4,610 0 0 0 0 0 
4,404 0 0 0 0 0 
3,093 0 0 0 0 0 
0,390 0 0 0 0 0 
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 na udržitelný rozvoj území spolu 
vyhodnocení vliv ů na životní 

 toto stanovisko nebo jeho část nebylo 

ešení územního plánu z hlediska 
.100/2001 Sb. o posuzování 

ešení územního plánu podle § 45i zákona ČNR 
992 Sb., na lokality a druhy soustavy NATURA 2000 nebylo ve schváleném zadání územního 

plánu požadováno, protože významný vliv na lokality a druhy NATURA 2000 byl při projednávání 

telný rozvoj území dle rámcového obsahu 
č.5 Vyhlášky č.500/2006 
ůsobu evidence územně 

 

ešení na zem ědělský p ůdní 

ešení na zem ědělský p ůdní fond  

rozsahu navrhovaných ploch urbanistického 
. Vyhodnocení jednotlivých lokalit je provedeno se zřetelem 

dního fondu, ze dne 12.5.1992, vyhlášce 
které podrobnosti ochrany zemědělského půdního 

.3 této vyhlášky. Vyhodnocení je v souladu s požadavky 

Tab. č.II-6 
lská půda 

ve 
III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v 

ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

0 0 3,410 
0 0 4,259 
0 4,588 0 
0,335 0 0 
0,659 0 0,043 
0 0 4,610 
0 0 4,404 
0 0 3,093 
0 0 0,390 
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10 1,236 0 0 
67 0,554 0 0 
68 0,302 0 0 

celkem 29,354 0 0 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu
- plochy smíšené obytné   (SO),  -  
- plochy smíšené obytné vesnické 

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

15 6,580 0 0 
16 1,672 0 0 
17 0,507 0,001 0 
18 0,694 0 0 
19 0,503 0 0 
32 0,784 0 0 
83 0,350 0 0 
85 0,595 0,595 0 

celkem 11,685 0,596 0 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

11 1,087 0 0 
celkem 1,087 0 0 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:
- plochy výroby a skladování, pr ůmyslová výroba, sklady (VP) 
- plochy výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby  (VD) 
- plochy výroby a skladování, zem ě

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

20 1,470 0 0 
21 1,965 0 0 
22 0,355 0 0 
23 0,885 0 0 
24 0,919 0 0 

celkem 5,594 0 0 
 
 
Předpokládané zábory půdního fondu:
- plochy ob čanského vybavení, ve ř
- plochy ob čanského vybavení, ve ř

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

12 0,707 0 0 
13 0,236 0 0 

celkem 0,943 0 0 
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1,236 0 0 0 0 0 
0,554 0,554 0 0 0 0 
0,302 0,302 0 0 0,001 0 
28,424 1,481 0 0 0,542 0 

dního fondu :  
 plochy smíšené obytné v centrální zón ě   (SO.1)  

plochy smíšené obytné vesnické – návrh (SO.3)  
ra plochy lokality zemědělská p

z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec 

již schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

6,555 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0,507 0,162 0 0 0 0 
0,694 0,694 0 0 0 0 
0,503 0,503 0 0 0 0 
0,747 0,747 0 0 0 0 
0,350 0,350 0 0 0 0 
0,083 0 0 0 0,083 0,083 
9,439 2,456 0 0 0,083 0,083 

dního fondu : plochy rekreace specifických forem  (RX)  
ra plochy lokality zemědělská p

z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec 

již schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

0,587 0 0 0 0 0 
0,587 0 0 0 0 0 

dního fondu:  
ůmyslová výroba, sklady (VP)  

výroby a skladování, drobná výroba a výrobní služby  (VD)  
výroby a skladování, zem ědělská a lesnická výroba (VZ)  

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec 

již schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

1,306 0,110 0 0 0,047 0 
1,965 0,753 0 0 0 0 
0,355 0,355 0 0 0 0 
0,874 0,874 0 0 0 0 
0,819 0,819 0 0 0 0 
5,319 2,911 0 0 0,047 0 

dního fondu:  
anského vybavení, ve řejná vybavenost (OV)  
anského vybavení, ve řejné poh řebišt ě a související služby (OH)  

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

0,632 0 0 0 0 0 
0,236 0 0 0 0 0 

 0,868 0 0 0 0 0 
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0 0 1,236 
0 0,303 0,251 
0,301 0 0 
1,295 4,891 21,696 

Tab. č.II-7 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v 

ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

0 3,975 2,579 
0 0 0 
0 0 0,507 
0 0 0,694 
0 0 0,503 
0 0 0,747 
0 0 0,350 

 0 0 0 
 0 3,975 5,380 

Tab. č.II-8 
lská půda 

ve 
III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v 

ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

0 0,587 0 
0 0,587 0 

Tab. č.II-9 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v 

ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

0 0 1,258 
0,435 0 1,530 
0 0,355 0 
0 0,874 0 
0 0 0,819 
0,435 1,229 3,607 

Tab. č.II-10 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0 0,596 0,036 
0 0,128 0,108 
0 0,724 0,144 
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Předpokládané zábory p ůdního fondu:
- plochy ve řejných prostranství – s

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

42 0,250 0 0 
43 0,121 0 0 
44 0,048 0 0 
45 0,073 0 0 
70 0,241 0 0 

celkem 0,733 0 0 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:
- plochy dopravy (D)  

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

14 0,278 0 0 
84 0,084 0 0,015 

celkem 0,362 0 0,015 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:
- plocha technické infrastruktury, vodní hospodá

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

61 0,018 0 0 
62 0,019 0 0 
63 0,125 0 0 
64 0,078 0 0,017 
65 0,061 0 0 
66 0,086 0,019 0 

celkem  0,387 0,019 0,017 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:
- plochy vodní a vodohospodá řské, vodní plochy a toky (WT) 

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

27 0,257 0 0 
28 0,732 0 0,336 
29 0,364 0 0,364 
38 0,054 0,033 0,003 

celkem  1,407 0,033 0,703 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:
- plochy technické infrastruktury –

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

46 1,535 0 0,361 
47 0,207 0 0 
48 0,276 0 0 
49 0,123 0 0 
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dního fondu:  
s převahou zpevn ěných ploch (PV)  

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

0,110 0 0 0 0,028 0 
0,058 0 0 0 0 0 
0,032 0,032 0 0 0 0 
0,050 0,050 0 0 0 0 
0,042 0,042 0 0 0 0 

 0,292 0,124 0 0 0,028 0 

dního fondu:  

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

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

dního fondu:  
plocha technické infrastruktury, vodní hospodá řství  (TV)  

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

0,018 0,018 0 0 0 0 
0,019 0,019 0 0 0 0 
0,109 0,109 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0,061 0,061 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0,207 0,207 0 0 0 0 

dního fondu:  
řské, vodní plochy a toky (WT)  

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

0,058 0,058 0 0 0 0 
0,342 0,342 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0,011 0 0 0 0 0 

 0,411   0,400 0 0 0 0 

dního fondu:  
– energetika (TE)  

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

1,030 1,030 0 0 0 0 
0,201 0,201 0 0 0,056 0 
0,274 0,274 0 0 0 0 
0,123 0,123 0 0 0,123 0 
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Tab. č.II-11 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0 0,082 0 
0 0 0,058 
0 0,032 0 
0,033 0 0,018 
0 0,042 0 
0,033 0,156 0,076 

Tab. č.II-12 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Tab. č.II-13 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0 0 0,018 
0 0 0,019 
0 0,109 0 
0 0 0 
0 0 0,061 
0 0 0 
0 0,109 0,098 

Tab. č.II-14 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0 0,058 0 
0 0 0,342 
0 0 0 
0 0 0,011 
0 0,058 0,353 

Tab. č.II-15 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0 0 1,016 
0 0 0,145 
0,014 0 0,260 
0 0 0 
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51 0,491 0 0 
celkem  2,632 0 0,361 
 
 
Návrh chyb ějících prvk ů ÚSES, biocentra (P) a další plochy krajinné zelen

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

37 0,412 0 0 
39 0,812 0 0 
40 1,363 0 0 
41 1,280 0 0 
71 0,183 0 0 
72 0,874 0 0 
73 0,595 0 0 
74 0,350 0 0 
75 0,315 0 0 
76 0,750 0 0 
77 0,379 0 0 
78 0,235 0 0 
79 0,687 0 0 
80 0,595 0 0 
81 0,254 0 0 
82 1,218 0 0 

celkem 10,302 0 0 
 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu:
- plochy technické infrastruktury (T*) 

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

50 0,020 0 0 
52 0,303 0 0 
53 0,284 0 0 
54 0,475 0 0,002 
55 0,468 0 0,038 
56 0,087 0 0 
57 0,119 0 0 
58 0,192 0 0 
59 0,385 0 0 
60 0,333 0 0 

celkem  2,666 0 0,040 
 
 
II.E1.2  Bilance p ředpokládaných zábor
 

Souhrn p ředpokládaných zábor ů pů
 
 

funkční využití 

plochy pro bydlení individuální (BI) 
plochy smíšené obytné (SO, SO.1, SO.3)
plochy rekreace specifických forem (RX)
plochy výroby a skladování (VP, VD, VZ)
plochy občanského vybavení (OV, OH)
veřejná prostranství s převahou zpevně
plochy dopravy (D) 
plochy technické infrastruktury – vodní 
plochy vodní a vodohospodářské (WT)
plochy technické infrastruktury – energetika (TE)
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0,412 0,412 0 0 0,197 0 
 2,040   2,040 0 0 0,376 0 

 ÚSES, biocentra (P) a další plochy krajinné zelen ě  (K) 
ra plochy lokality zemědělská p

z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

0,373 0,373 0 0 0 0 
0,812 0,812 0 0 0 0 
1,349 1,349 0 0 0,080 0 
1,280 1,280 0 0 0 0 
0,183 0,183 0 0 0 0 
0,874 0,874 0 0 0 0 
0,595 0,595 0 0 0 0 
0,189 0,189 0 0 0 0 
0,315 0,315 0 0 0 0 
0,750 0,750 0 0 0 0 
0,363 0,363 0 0 0 0 
0,221 0,221 0 0 0 0 
0,687 0,687 0 0 0 0 
0,595 0,595 0 0 0 0 
0,254 0,254 0 0 0 0 
1,218 1,218 0 0 0 0 

 10,058 10,058 0 0 0,080 0 

dního fondu:  
plochy technické infrastruktury (T*) , záchytné p říkopy 

ra plochy lokality zemědělská p
z toho 
ZPF 
v ha 

 

zábor ZPF 
nad rámec již 

schválený 
v předcho-
zím ÚPN 

v I.třídě ochrany 
ZPF 

ve II.třídě 
ochrany ZPF 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

celkem 

v ha 

z toho 

v ZÚ v ha 

0,020 0,020 0 0 0,020 0 
0,281 0,281 0 0 0 0 
0,224 0,224 0 0 0 0 
0,395 0,395 0 0 0 0 
0,428 0,428 0 0 0 0 
0,057 0,057 0 0 0 0 
0,119 0,119 0 0 0 0 
0,187 0,187 0 0 0 0 
0,385 0,385 0 0 0 0 
0,322 0,322 0 0 0 0 
2,418 2,418 0 0 0,020 0 

edpokládaných zábor ů půdního fondu  

ů půdního fondu  

 

výměra lokalit v ha 

celková výměra z toho plocha 
zemědělské pů

29,354 28,424 
plochy smíšené obytné (SO, SO.1, SO.3) 11,685 9,439 
plochy rekreace specifických forem (RX) 1,087 0,587 

výroby a skladování (VP, VD, VZ) 5,594 5,319 
anského vybavení (OV, OH) 0,943 0,868 

evahou zpevněných ploch (PV) 0,733 0,292 
0,362 0 

vodní hospodářství (TV) 0,387 0,207 
ské (WT) 1,407 0,411 

energetika (TE) 2,632 2,040 

řinice   
VODNĚNÍ 
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0 0 0,216 
0,014 0 1,637 

Tab. č.II-16 
lská půda 

ve 
III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0,029 0 0,344 
0 0 0,812 
0 0 1,269 
0 0 1,280 
0 0,111 0,072 
0 0,050 0,824 
0 0 0,595 
0 0,011 0,178 
0 0,175 0,140 
0 0,243 0,507 
0 0,256 0,107 
0 0,221 0 
0 0 0,687 
0 0,251 0,345 
0 0 0,254 
1,192 0,026 0 
0,221 1,344 7,414 

Tab. č.II-17 

lská půda 
ve 

III.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

ve 
IV.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

v V.třídě 
ochrany 
ZPF v ha 

 

0 0 0 
0 0 0,281 
0 0 0,224 
0 0 0,395 
0 0 0,428 
0 0 0,057 
0,119 0 0 
0 0 0,187 
0 0 0,385 
0 0,322 0 
0,119 0,322 1,957 

Tab.č.II-18 
výměra předpokládaných 
záborů ZPF nad rámec 

řešení přijatého 
v předchozím ÚPN v ha 

plocha 
lské půdy  

 1,481 
2,456 

0 
2,911 

0 
0,124 

0 
0,207 
0,400 
2,040 
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plochy pro prvky ÚSES (P) a plochy krajinné zelen
plochy technické infrastruktury (T*) záchytné p
celkem 
 
II.E1.3  Zdůvodn ění pro č je dané 
Celková plocha záborů zemědělské p
však součástí navržených ploch již 
Nad rámec předchozího územního plánu je navrženo 
ploch však tvoří navržené plochy krajinné zelen
zpomalit její odtok a hlavně také zabránit vodní erozi p
na svazích nad obcí (přes 10 ha).
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
Navrženo je celkem 12 lokalit pro výstavbu rodinných dom
Výběr jednotlivých lokalit byl provád
dostupnosti v poměrně komplikovaných terénních podmínkách. Respektovány byly hygienické a 
podmínky technické infrastruktury 
posuzování vhodnosti lokalit byla i ochrana zem
výrobních výborech.  
Navržené plochy jsou dimenzovány pro návrhové období cca 10 let, p
polovina ploch bude v aktuální dob
tj. plochy, které byly již navrženy v
nejsou ještě zastavěny, zůstávají jako návrhové plochy i v
většinu ploch (lokality 1 až 10). 
odsouhlasených ploch jsou navrženy
zastavěného území (lokality 67 a 68).
což vedlo ke zvětšení plochy této lokality 
Celková výměra navržených ploch pro bydlení 
přesahuje 28 ha. Nejedná se o nejkvalitn
zařazeny do V. třídy ochrany zem
půdy zařazené ve III.třídě ochrany a zbývající 1% jsou p
Rozsah ploch předpokládaného záboru zem
schválen v předchozím územním plánu 
je v lokalitě 68 asi 10 m2 zařazeno ve II.t
lokalita přiléhá) a 0,301 ha ve III.t
půd. Z navržených záborů je část plochy 
zástavby je navržen záchytný př
melioračního systému tak, aby zbývající 
Všechny lokality pro bydlení jsou navrženy tak, aby novým 
okolních pozemků nebo k nemožnosti
V lokalitách budou zachyceny a sveden
příkopy do krátkých úseků dešťové
nové odvodňovací rigoly, také př
nezbytné, aby se snížily nepříznivé následky 
musí následně při územním a stavebním 
zabezpečeny proti splachům ornice. 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
Navrženo je celkem 7 lokalit, v nichž je p
občanského vybavení a dalších aktivit. Jejich 
zemědělské půdy je asi 9,4 ha. B
zemědělské půdy zařazena do V. t
Navržený celkový zábor zemědělské p
tato plocha je z hlediska kvality zem
ochrany. 
Lokalita 15 byla již součástí předchozího územního plánu, lokalita 16 je p
bývalé farmy ZD (ostatní plochy)
zastavěným územím podle předchozího územního plánu 
území (+0,16 ha). Další tři lokality (18, 19
stavení na samotách. Tato možnost v
samotách a pasekách. Vytváří podmínky pro malozem
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plochy pro prvky ÚSES (P) a plochy krajinné zeleně (K)  10,302 10,058 
infrastruktury (T*) záchytné příkopy 2,666 2,418 

67,152 60,063 

 je dané řešení z  hlediska ochrany zem ědělské p ůdy nejvýhodn
ělské půdy dle předchozí tabulky dosahuje 60 ha. Vě

již v předchozím schváleném územním plánu.  
edchozího územního plánu je navrženo asi jen 22 ha nových ploch. Podstatnou 

í navržené plochy krajinné zeleně, které mají pomoci zadržet vodu v
také zabránit vodní erozi půdy ze svažitých zemědělsky obd

es 10 ha).  

dního fondu - plochy pro bydlení individuální, tabulka 
lokalit pro výstavbu rodinných domů, jejichž bilance je provedena v

r jednotlivých lokalit byl prováděn na základě posouzení z hlediska terénních možností, dopravní 
komplikovaných terénních podmínkách. Respektovány byly hygienické a 

infrastruktury pro bydlení a samozřejmě i další limity. Významným kriteriem p
posuzování vhodnosti lokalit byla i ochrana zemědělské půdy. Výběr byl provádě

Navržené plochy jsou dimenzovány pro návrhové období cca 10 let, přičemž se p
aktuální době vlastnicky nepřístupná. Respektováno bylo i hledisko právní jistoty, 

již navrženy v předchozím schváleném územním plánu obce (ÚPnSÚ 
stávají jako návrhové plochy i v tomto územním plánu. 

tšinu ploch (lokality 1 až 10). Nad tento rámec již schválených a z hledisk
odsouhlasených ploch jsou navrženy jen dvě malé plochy, které v podstat

ného území (lokality 67 a 68). U lokality 2 byl upraven její tvar proti původnímu územnímu plánu, 
tšení plochy této lokality asi o 0,6 ha.  

ra navržených ploch pro bydlení činí necelých 30 ha, výměra zem
Nejedná se o nejkvalitnější půdu: téměř 77% z celkové plochy
ídy ochrany zemědělské půdy a dalších 17% do IV. třídy ochrany. Necelých 5% tvo

 ochrany a zbývající 1% jsou půdy v II.třídě ochrany (malé 
edpokládaného záboru zemědělské půdy pro individuální bydlení 

edchozím územním plánu však činí přibližně jen 1,5 ha. Z těchto nov
řazeno ve II.třídě (cípek plochy navazující na zastav

a 0,301 ha ve III.třídě.  V lokalitě 67 jsou plochy ve IV a V. třídě
část plochy na provedeném odvodnění u lokalit č.1, 2, 3, 6 a 7. 

zástavby je navržen záchytný příkop a paralelně s ním bude provedeno zachycení jednotlivých v
tak, aby zbývající část systému (pokud je funkční) mohla i nadále fungovat. 

Všechny lokality pro bydlení jsou navrženy tak, aby novým využitím ploch nedošlo ke znep
nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařovávání. 

a svedeny povrchové vody dešťovou kanalizací, vě
ťové kanalizace a přes lapače splavenin do místních vodote

ovací rigoly, také představují malé zábory zemědělské půdy (viz tab. II
říznivé následky vodní eroze. Dílčí řešení jednotlivých pozemk

i územním a stavebním řízení mj. prokázat, že jednotlivé plochy budou dostate
m ornice. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 

dního fondu - plochy smíšené obytné   (SO), tabulka 
nichž je předpokládáno využití pro výstavbu rodinných dom

anského vybavení a dalších aktivit. Jejich celková výměra představuje více než 1
Bilance je uvedena v tab. II-9. Zemědělská půda je z 58% celkové vým

azena do V. třídy ochrany a zbývajících 42% plochy patří do IV. t
ědělské půdy nad rámec předchozího územního plánu 

hlediska kvality zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ za

ředchozího územního plánu, lokalita 16 je přestavbovým územím na ploše 
(ostatní plochy), takže neznamená zábor zemědělské půdy, lokalita 17 je z

ředchozího územního plánu a došlo jen k zarovnání tvaru zastav
lokality (18, 19 a 32) přiměřeně doplňují zástavbu obytn

Tato možnost v podstatě zajišťuje trvalejší zakotvení i mladé generace na 
ří podmínky pro malozemědělské obdělávání této velmi 

řinice   
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 10,058 
2,418 

 22,095 

ůdy nejvýhodn ější  
ha. Většina těchto ploch byla 

ha nových ploch. Podstatnou část těchto 
které mají pomoci zadržet vodu v krajině nebo alespoň 

ě ělsky obdělávaných ploch 

individuální, tabulka č.II-6 
, jejichž bilance je provedena v tabulce II-8. 

hlediska terénních možností, dopravní 
komplikovaných terénních podmínkách. Respektovány byly hygienické a 

další limity. Významným kriteriem při 
r byl prováděn v několika kolech na 

emž se předpokládá, že asi 
ístupná. Respektováno bylo i hledisko právní jistoty, 

edchozím schváleném územním plánu obce (ÚPnSÚ Kateřinice) a 
tomto územním plánu. Jedná se o převážnou 

hlediska záboru ZPF již 
podstatě zarovnávají okraj 
ůvodnímu územnímu plánu, 

ra zemědělské půdy v součtu 
plochy zemědělské půdy jsou 

ídy ochrany. Necelých 5% tvoří 
 ochrany (malé části lokality 2 a 3). 

dy pro individuální bydlení nad rámec, který již byl 
chto nově navrhovaných ploch 

(cípek plochy navazující na zastavěnou část obce, k níž 
řídě ochrany zemědělských 

1, 2, 3, 6 a 7. Na okrajích 
ním bude provedeno zachycení jednotlivých větví 

i nadále fungovat.  
využitím ploch nedošlo ke znepřístupnění 

ovávání.  
ovou kanalizací, většinou ale otevřenými 

e splavenin do místních vodotečí. Přesto, že 
dy (viz tab. II-18), je toto opatření 

ešení jednotlivých pozemků a staveb 
ízení mj. prokázat, že jednotlivé plochy budou dostatečně 

  

plochy smíšené obytné   (SO), tabulka č.II-7 
edpokládáno využití pro výstavbu rodinných domů s možností 

edstavuje více než 11 ha. Z toho 
da je z 58% celkové výměry 
ří do IV. třídy ochrany. 
o plánu činí asi 2,5 ha a celá 

ené v jednotkách BPEJ zařazena v V.třídě 

estavbovým územím na ploše 
dy, lokalita 17 je z malé části 
zarovnání tvaru zastavěného 

obytných či hospodářských 
uje trvalejší zakotvení i mladé generace na 

lávání této velmi členité krajiny i 
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v další generaci – nejenom její víke
možnosti dalšího obdělávání pů
zástupci obce, znalých prostředí, takže ke ztížení obhospoda
Lokality 18 a 32 leží z části na ploše provedených meliorací
části melioračního systému tak, aby p
nadále. Lokalita 18 byla v průbě
původní výměry na základě požadavku ochrany ZPF tak, aby nezasahovala do ucelené plochy orné 
půdy.  
Povrchové vody budou přednostn
otevřenými příkopy do místních vodote
pozemků a staveb musí následně
budou dostatečně zabezpečeny proti splach
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
Navržena je jen jedna lokalita (11)
v Březinkách. Jde o vybudování louky
z předchozího schváleného řešení územního plánu a nad rámec tohoto 
navrhovány. Plocha byla přibližně
Realizací záměru nedojde ke ztížení obd
investice pro jeho zúrodnění.  
Povrchové vody budou uvedeny do vsaku, p
vodní erozi nedojde, plochy budou i nadále zatravn
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
Navrženo je celkem 5 lokalit, jejichž celková vým
přibližně 5,3 ha. Lokality 20 a 21 byly navrženy pro výrobu již v
Vyjasnily se však okolní vztahy, takže 
zmenšení navrhovaných ploch celkem 
na výrobní aktivity na hranicí katastru (Ratibo
proto moudré, hledat plochy pro výrobu v
výrobu. Původně byly navrženy 4 
v obci tak, aby opět nedošlo k velkému soust
jednotlivé areály byly rozmístěny v
tak hospodářská doprava po obci. Tyto plochy jsou z
jednotkách BPEJ zařazeny ve IV.
výměra je ve III. i II. třídě (20 a 21), které jsou již schváleny ve stávajícím platném územním plánu. 
těchto ploch nebyly vloženy investice ke zvýšení jejich kvality.
byly paradoxně na základě požadavku orgánu ochrany zem
26. Po likvidaci původní farmy ve st
v severní části katastrálního území a zhorší kvalitu životního prost
průjezdů zemědělské dopravy celou obcí
změnou územního plánu.  
Nově navržena je lokalita 22, jako konkrétní požadavek budoucího uživatele
Z hlediska kvality zemědělské pů
investice ke zvýšení její úrodnosti.
Ve všech lokalitách bylo dbáno aby návrhem územního plánu nevznikly nep
nebylo ztíženo zemědělské obhospoda
provedeno odvodnění. Kolem lokality, na hranici katastrálního území, je možné provést odpojení 
melioračního systému tak, aby 
nadále. 
Povrchové vody budou přednostn
příkopy do místních vodotečí tak, aby nedocházelo k
staveb musí následně při územním a stavebním 
dostatečně zabezpečeny proti splach
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
Navrženy jsou dvě lokality pro jejichž umíst
lokalita 12 - plocha pro rozšíření pozemku základní školy a lokalita 13 
stávajícího hřbitova. 
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nejenom její víkendové rekreační využití. Lokality pro zástavbu, jejich tvar, orientace, 
lávání půdy i dopravní obslužnost byly vícekrát konzultovány 

ředí, takže ke ztížení obhospodařování okolních pozemk
na ploše provedených meliorací. V obou případech je reálné 
tak, aby převážná část odvodněné plochy (pokud je funk
ůběhu projednávání územního plánu zmenšena př

 požadavku ochrany ZPF tak, aby nezasahovala do ucelené plochy orné 

ednostně uvedeny do vsaku, nárazové přívalové vody budou odvedeny 
íkopy do místních vodotečí tak, aby nedocházelo k vodní erozi. Díl

 a staveb musí následně při územním a stavebním řízení mj. prokázat, že jednotlivé plochy 
eny proti splachům ornice. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.

dního fondu - plochy rekreace specifických forem  
a (11), která předpokládá rozšíření sportovně rekrea

ezinkách. Jde o vybudování louky pro slunění u navržené vodní nádrže. Celý zám
řešení územního plánu a nad rámec tohoto řešení nejsou plochy pro rekreaci 

ibližně o 1/3 zmenšena.  
ru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků. Do pozemku nebyly vloženy 

Povrchové vody budou uvedeny do vsaku, přebytečná část vod pak bude odveden
vodní erozi nedojde, plochy budou i nadále zatravněny. Návrhem nevzniknou nepř

dního fondu - plochy výroby a skladování (VP, VD, VZ), tabulka 
jejichž celková výměra přesahuje 5,5 ha. Zemědě

Lokality 20 a 21 byly navrženy pro výrobu již v předchozím schváleném územním plánu. 
Vyjasnily se však okolní vztahy, takže tvar lokalit bylo třeba poněkud upravit. Tím došlo 

celkem přibližně o 20%. Obě plochy navazují na stávající výrobní zónu a 
na výrobní aktivity na hranicí katastru (Ratiboř), kde jsou výrobní kapacity také lokalizovány. Nebylo by 
proto moudré, hledat plochy pro výrobu v jiných částech území. Výjimku tvoří plochy pro zem

 byly navrženy 4 lokality (23, 24, 25, 26), které měly tvořit náhrad
velkému soustředění zemědělské výroby v jedné lokalit
ěny v lepší návaznosti na rozložení zemědělské pů

ská doprava po obci. Tyto plochy jsou z hlediska kvality zemědě
e IV. třídě, většinou však v V.třídě ochrany zemědě

 (20 a 21), které jsou již schváleny ve stávajícím platném územním plánu. 
chto ploch nebyly vloženy investice ke zvýšení jejich kvality. V průběhu projednávání územního plánu 

 požadavku orgánu ochrany zemědělské půdy z řešení vypušt
vodní farmy ve střední části obce to skutečně ztíží zemědě

ásti katastrálního území a zhorší kvalitu životního prostředí v obci v d
opravy celou obcí. Lze předpokládat, že tento problém bude v

jako konkrétní požadavek budoucího uživatele v
lské půdy je plocha zařazena ve IV. třídě. Do plochy také nebyly vloženy 

investice ke zvýšení její úrodnosti. 
Ve všech lokalitách bylo dbáno aby návrhem územního plánu nevznikly nepřístupné pozemky a aby 

obhospodařování okolní zemědělské půdy. Na č
ní. Kolem lokality, na hranici katastrálního území, je možné provést odpojení 

ního systému tak, aby zbývající část odvodněné plochy (pokud je funk

ednostně uvedeny do vsaku, přívalové vody budou odvedeny otev
čí tak, aby nedocházelo k vodní erozi. Dílčí řešení jednotlivých pozemk

i územním a stavebním řízení jednotlivých záměrů mj. prokázat, že plochy budou 
eny proti splachům ornice.  

dního fondu - plochy ob čanského vybavení  (OV, OH), tabulka 
pro jejichž umístění nelze hledat alternativy v jiných lokalitách:
ření pozemku základní školy a lokalita 13 - území pro rozší

řinice   
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ní využití. Lokality pro zástavbu, jejich tvar, orientace, 
dy i dopravní obslužnost byly vícekrát konzultovány a upravovány se 

ování okolních pozemků nedojde. 
je reálné zajistit odpojení 

né plochy (pokud je funkční) mohla fungovat i 
ednávání územního plánu zmenšena přibližně na polovinu své 

 požadavku ochrany ZPF tak, aby nezasahovala do ucelené plochy orné 

ívalové vody budou odvedeny 
vodní erozi. Dílčí řešení jednotlivých 

ízení mj. prokázat, že jednotlivé plochy 
iknou nepřístupné pozemky. 

 (RX), tabulka č.II-8 
ě rekreačního zázemí obce 

ní u navržené vodní nádrže. Celý záměr je převzat 
ešení nejsou plochy pro rekreaci 

Do pozemku nebyly vloženy 

odvedena přímo do Březinky. K 
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 

(VP, VD, VZ), tabulka č.II-9 
ědělská půda má výměru 

edchozím schváleném územním plánu. 
kud upravit. Tím došlo u obou lokalit ke 

navazují na stávající výrobní zónu a 
také lokalizovány. Nebylo by 
ří plochy pro zemědělskou 

náhradu za opuštěný areál ZD 
jedné lokalitě a současně, aby 
lské půdy a minimalizovala se 

ědělské půdy vyjádřené v 
ědělských půd.  Minimální 

 (20 a 21), které jsou již schváleny ve stávajícím platném územním plánu. Do 
hu projednávání územního plánu 

ešení vypuštěny lokality 25 a 
ědělské obdělávání ploch 

obci v důsledku zvýšených 
edpokládat, že tento problém bude v průběhu času řešen 

v lokalitě nad hřbitovem. 
. Do plochy také nebyly vloženy 

Ve všech lokalitách bylo dbáno aby návrhem územního plánu nevznikly nepřístupné pozemky a aby 
Na části lokality 20 bylo 

ní. Kolem lokality, na hranici katastrálního území, je možné provést odpojení části 
né plochy (pokud je funkční) mohla fungovat i 

ívalové vody budou odvedeny otevřenými 
ešení jednotlivých pozemků a 
 mj. prokázat, že plochy budou 

anského vybavení  (OV, OH), tabulka č.II-10 
jiných lokalitách: 

území pro rozšíření pozemku 
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Oba tyto záměry jsou převzaty z
a V. třídy ochrany zemědělských p
Realizací záměru nedojde ke ztížení obd
investice ke zvýšení úrodnosti zem
Povrchové vody budou uvedeny do vsaku, p
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
ploch (PV), tabulka č.II-11 
Navrženo je celkem 5 lokalit, jako plochy dopravního p
již předchozím územním plánem. 
ha. Přibližně 60% výměry lokalit je nezem
komunikace). Zábor půdy nad rámec
45, 70 a vlastně o malé výmě
jednotkách BPEJ zařazeny ve III., 
vloženy investice ke zvýšení jejich kvality.
k vodní erozi. Zachycení povrchových vod bude 
součástí následné dokumentace.
dopravní přístupnost v území. 
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
Navrženy jsou 2 lokality: parkovišt
druhou lokalitou je přístupová cesta k
lesní půdu, takže k záboru zemědě
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
tabulka č.II-13 
Navrženo je celkem 6 lokalit –
vymezených koridorů činí 0,387 ha, z
zemědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ za
K reálnému záboru však nedojde, protože se jedná o podzemní inženýrské sít
Realizací záměru nedojde ke ztížení obd
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
(WT), tabulka č.II-14 
Navrženy jsou celkem 4 lokality o celkové ploše 1,4 ha. 
budou mít mj. i protipovodňovou funkci. Zem
z hlediska kvality zařazena ve IV. ale v
přispěje vodnímu režimu v krajině
nebyly vloženy investice ke zvýšení kvality p
okolních pozemků. Návrhem nevzniknou nep
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
č.II-15 
Navrženo je celkem 5 lokalit vymezených koridor
příp. i trafostanici, jejichž celková vým
Plocha je z hlediska kvality země
podíl v V. třídě ochrany zemědě
nižší, protože se jedná o nadzemní 
trafostanice. Realizací záměru nedojde ke ztížení obd
není možné, protože jde o přeložky 
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
 
Návrh chyb ějících prvk ů ÚSES, biocentra
Jedná se o 3 lokality (39, 40, 41)
jako plochy P a dalších 13 lokalit
ekologické stability byl navržen a schválen jako sou
zeleně byly do řešení zařazeny jednak jako d
dále jako navržené plochy dělící svažité polnosti tak, aby se zabránilo rychlému odtoku povrchových vod 
z krajiny a současně, aby se tímto zp
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evzaty z předchozího schváleného řešení územního plánu
lských půd. Nad rámec tohoto řešení nejsou navrhovány žádné nové plochy.

ru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků. Do těchto ploch nebyly vloženy 
nosti zemědělské půdy.  

Povrchové vody budou uvedeny do vsaku, přebytečná část vod pak bude odvedena p
ístupné pozemky. 

dního fondu - plochy ve řejných prostranství – s  

lokalit, jako plochy dopravního příjezdu (místní komunikace) k
edchozím územním plánem. Celková výměra přesahuje 0,7 ha, z toho  země

lokalit je nezemědělská půda (stávající polní nebo místní neupravené 
nad rámec předchozího územního plánu činí 0,12 ha. Jedná se o

ěry ploch, které jsou z hlediska kvality zemědě
III., IV. a V. třídě ochrany zemědělských půd. Do t

vloženy investice ke zvýšení jejich kvality. Většina ploch bude se zpevněným povrchem, nedojde 
achycení povrchových vod bude provedeno do kanalizace a podrobn

následné dokumentace. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky

dního fondu - plocha dopravy  (D), tabulka č.II-12 
parkoviště osobních vozů v lokalitě Březinky u navrhované vodní nádrže a 

ístupová cesta k lokalitě 24. Celková výměra činí 0,362 ha. Jde o ostatní plochy
ědělské půdy nedojde.  

dního fondu - plocha technické infrastruktury, vodní hospodá

– koridorů, v nichž bude uložena kanalizace. Celková plocha t
iní 0,387 ha, z toho zemědělské půdy je 0,207 ha. Plocha je z
ené v jednotkách BPEJ zařazena ve IV. a V. třídě ochrany zem

reálnému záboru však nedojde, protože se jedná o podzemní inženýrské sítě. 
ížení obdělávání okolních pozemků.  

ístupné pozemky. 

dního fondu - plochy vodní a vodohospodá řské, vodní plochy a toky 

Navrženy jsou celkem 4 lokality o celkové ploše 1,4 ha. Navrženy jsou jako malé vodní nádrže, které 
ňovou funkci. Zemědělské půdy je z celkové výmě

azena ve IV. ale většinou v V. třídě ochrany zemědělských p
krajině, pomůže zpomalit odtok povrchových vod z krajiny. Do t

nebyly vloženy investice ke zvýšení kvality půdy. Realizací záměru nedojde ke ztížení obd
Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. 

dního fondu - plocha technické infrastruktury, energetika (TE),

Navrženo je celkem 5 lokalit vymezených koridorů pro nadzemní vedení VN nadzemní vedení VN 22kV a  
jejichž celková výměra činí 2,6 ha. Z toho zemědělské půdy je 2,0 ha. 

ědělské půdy vyjádřené v jednotkách BPEJ zařazena ve 
ědělských půd. Reálný zábor zemědělské půdy však
zemní vedení a záborem bude jen několik betonových sloup

ru nedojde ke ztížení obdělávání okolních pozemků. 
řeložky vedení, které ze stávajícího vedení obchází navrženou lokalitu. 

ístupné pozemky. 

 ÚSES, biocentra  (P) a další plochy krajinné zelen ě (
y (39, 40, 41) pro rozšíření lokálních biocenter v rámci ÚSES

13 lokalit, které jsou vyznačeny jako plochy krajinné zelen
byl navržen a schválen jako součást předchozího územního plán

azeny jednak jako dělicí pás zeleně mezi hřbitovem a obytnou zástavbou (37) a 
ělící svažité polnosti tak, aby se zabránilo rychlému odtoku povrchových vod 
ímto způsobem zabránilo i splachům ornice. 

řinice   
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zemního plánu a leží na plochách IV. 
ešení nejsou navrhovány žádné nové plochy. 

ěchto ploch nebyly vloženy 

ást vod pak bude odvedena přímo do vodotečí. 

 převahou zpevn ěných 

íjezdu (místní komunikace) k lokalitám navrženým 
toho  zemědělské půdy je asi 0,3 

da (stávající polní nebo místní neupravené 
ha. Jedná se o lokality 44, 
ědělské půdy vyjádřené v 
ůd. Do těchto ploch nebyly 

ným povrchem, nedojde tedy 
provedeno do kanalizace a podrobnější řešení bude 

ístupné pozemky naopak se tímto řeší 

ezinky u navrhované vodní nádrže a 
ha. Jde o ostatní plochy a 

plocha technické infrastruktury, vodní hospodá řství  (TV),  

nichž bude uložena kanalizace. Celková plocha těchto 
dy je 0,207 ha. Plocha je z hlediska kvality 

 ochrany zemědělských půd. 

řské, vodní plochy a toky 

u jako malé vodní nádrže, které 
ěry asi 0,4 ha, která je 

lských půd. Realizace záměru 
krajiny. Do těchto ploch 

ru nedojde ke ztížení obdělávání 

plocha technické infrastruktury, energetika (TE),  tabulka 

vedení VN nadzemní vedení VN 22kV a  
dy je 2,0 ha.  
řazena ve II., III.  a největší 

však bude velmi výrazně 
kolik betonových sloupů a stožárová 

okolních pozemků. Umístění v jiné lokalitě 
vedení, které ze stávajícího vedení obchází navrženou lokalitu. 

(K), tabulka č.II-16 
rámci ÚSES, které jsou vyznačeny 

eny jako plochy krajinné zeleně (K). Územní systém 
edchozího územního plánu. Plochy krajinné 

bitovem a obytnou zástavbou (37) a 
lící svažité polnosti tak, aby se zabránilo rychlému odtoku povrchových vod 
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Celková výměra lokalit činí více než 10
V předchozím územním plánu nebyla tato opat
zařazené v V.třídě ochrany země
2% plochy jsou půdy zařazené ve
ve II.třídě ochrany. Vzhledem k 
pozvolným ale dlouhodobým znehodnocováním zem
akceptovatelná. Plocha biocenter (P) ani plochy krajinné zelen
nevzniknou nepřístupné pozemky.
Lokalita 41 je navržena jako rozší
dopravy se tímto opatřením nezvýší, neruší se žádná ze stávajících ú
rozšíření LBC nedochází k oplocení žádného z
stejná. Nemůže tedy ani dojít k vytvo
hospodaření na pozemcích.   
 
Předpokládané zábory p ůdního fondu 
tabulka č.II-17 
Navrženo je celkem 10 lokalit o celkové ploše
hospodaření s vodou v krajině –
zástavby mají zachytit vodu příp. napomoci vsaku a p
Lokalizace navrhovaných ploch je vázána na p
zemědělské půdy asi 2,4 ha, která je z
zemědělských půd. Menší podíl je ve IV.t
II.třídě. Tento problém v předchozím územním plánu nebyl 
část obce, přispěje vodnímu režimu v
riziko vodní eroze. Realizací zám
nevzniknou nepřístupné pozemky.
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více než 10 ha a téměř celá plocha je také zem
edchozím územním plánu nebyla tato opatření řešena. Převážná část (74% vým

 ochrany zemědělské půdy, přes 13% plochy jsou půdy zařazené ve
azené ve III.třídě ochrany. Zbývající část, asi 0,8% plochy jsou p

 tomu, že se jedná o opatření, které má ochránit ostatní polnosti p
pozvolným ale dlouhodobým znehodnocováním zemědělské půdy, jsou opatření dle našeho názoru 
akceptovatelná. Plocha biocenter (P) ani plochy krajinné zeleně (K) nesmí být zastav

ístupné pozemky. 
Lokalita 41 je navržena jako rozšíření lokálního biocentra ÚSES. Není určena k

ením nezvýší, neruší se žádná ze stávajících účelových komunikací, návrhem
oplocení žádného z pozemků, dopravní přístupnost všech pozemk

vytvoření zbytkových pozemků či nepřístupných pozemk

dního fondu - plochy technické infrastruktury (T*)

lokalit o celkové ploše téměř 2,7 ha. Jedná se o 
– o záchytné příkopy povrchových vod. V členité krajin

říp. napomoci vsaku a při vodních přívalech ji odvést do místních vodote
je vázána na přijaté urbanistické řešení. Z celkové vým

,4 ha, která je z hlediska kvality podstatným podílem zařazena v 
Menší podíl je ve IV.třídě, ještě menší ve III.třídě a zanedbatelné množství je ve 

edchozím územním plánu nebyl řešen. Realizace zámě
je vodnímu režimu v krajině, pomůže zpomalit odtok povrchových vod z

záměru nesmí dojít ke ztížení obdělávání okolních pozemk
ístupné pozemky.  
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 celá plocha je také zemědělskou půdou. 
ást (74% výměry) tvoří plochy 

řazené ve IV.třídě ochrany,  
ást, asi 0,8% plochy jsou půdy zařazené 

ení, které má ochránit ostatní polnosti před 
opatření dle našeho názoru 

 (K) nesmí být zastavěny. Návrhem 

čena k zástavbě! Intenzita 
elových komunikací, návrhem na 

ístupnost všech pozemků zůstává 
ístupných pozemků ani ke ztížení 

plochy technické infrastruktury (T*) , záchytné p říkopy,  

Jedná se o plochy, které pomohou 
lenité krajině nad plochami 

ívalech ji odvést do místních vodotečí. 
celkové výměry těchto lokalit je 

řazena v V. třídě ochrany 
edbatelné množství je ve 

Realizace záměru ochrání zastavěnou 
že zpomalit odtok povrchových vod z krajiny a sníží 

okolních pozemků. Návrhem 
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II.E2  Vyhodnocení p ředpokládaných d
k pln ění funkcí lesa  
 

 

II.E2.1  Bilance předpokládaných zábor
 
Předpokládané zábory pozemk ů

 
 

označení 
lokality 

výměra plochy lokality
 

celkem 
v ha 

z toho 
v ZÚ 
v ha 

z toho 
lesní 
půda 
v ha 

28 0,732 0 0,336 
29 0,364 0 0,364 
38 0,054 0,033 0,003 
46 1,535 0 0,361 
54 0,475 0 0,002 
55 0,468 0 0,038 
64 0,078 0 0,017 
84 0,084 0 0,015 

celkem 3,790 0,033 1,136 
 
 
II.E2.2  Vyhodnocení p ředpokládaných d
k pln ění funkcí lesa  
K záborům dojde v návrhu územního plánu celkem v 8 lokalitách. Bilance ploch a jejich navrhovaného 
funkčního využití je v předchozí tabulce.
Lokality 28, 29, 38 (pro pro malé vodní nádrže
V součtu jde asi o 0,7 ha lesních pozemk
rychlému odtoku vod z krajiny, jako jedno z
Malých vodních nádrží bude v katastrálním území celkem 6
půdy. Jedna navržená nádrž je celá a dv
nedojde u žádné z nich k ovlivně
k ovlivnění způsobu hospodaření v
toků. 
Lokalita 46 (koridor pro umístění nadzemního vedení VN 22 kV
Pro zabezpečení navrženého řešení je t
celkové plochy i nad lesními pozemky.
Lokality 54, 55 (koridor pro záchytný p
Malé plochy lesních pozemků pro hospoda
přívalových příhod. I v tomto případ
okolních lesních pozemků, nezmě
Lokalita 64 (koridor pro technickou infrastrukturu 
Plocha pro AT stanici, lapač splavenin a kanalizaci tvo
Plocha záboru lesní půdy je cca 0,017 ha. P
pozemků, nezmění se jejich stabilita a nedojde k ovlivn
Lokalita 84 (koridor pro dopravní infrastrukturu 
Jedná se o malou plochu příjezdu k
 
V pásmu 50 m od okraje lesa se nacházejí c
2, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 
V pásmu 50 m od okraje lesa jsou i další lokality, které byly navrženy jako plochy dopravní infrastruktury, 
technické infrastruktury, vodní nádrže, plochy zelen
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edpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na pozemky ur

edpokládaných zábor ů pozemk ů určených k  pln ění funkcí lesa

edpokládané zábory pozemk ů PUPFL (L) 
ra plochy lokality  

 
poznámka, funkční využití pro zábor PUPFL

z toho 
ZPF 
v ha 

 

 0,342 plocha pro navrhovanou malou vodní nádrž (WT)

 0 plocha pro navrhovanou malou vodní nádrž (WT)

 0,011 plocha pro navrhovanou malou vodní nádrž (WT)

 1,023 koridor pro umístění nadzemního vedení VN 22 kV (TE)

 0,395 koridor pro záchytný příkop k podchycení a odvedení povrchových vod  (T*)

 0,428 koridor pro záchytný příkop k podchycení a odvedení povrchových vod  (T*)

 0 koridor pro technickou infrastrukturu – kanalizace  (TV)

 0 plocha pro příjezd k farmě (D) 

 2,199  

edpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na pozemky ur

návrhu územního plánu celkem v 8 lokalitách. Bilance ploch a jejich navrhovaného 
edchozí tabulce. 
pro malé vodní nádrže, WT): 

ha lesních pozemků. Malé vodní nádrže v krajině jsou navrženy jako ochrana proti 
krajiny, jako jedno z protierozních opatření a jako opatření proti

katastrálním území celkem 6. Tři z nich nemají nárok na zábor zem
edna navržená nádrž je celá a dvě z části na lesních pozemcích. Vybudováním t

ovlivnění okolních lesních pozemků, nebude porušena jejich stabilita a nedojde 
ření v okolních lesích. Nádrže jsou navrženy na stávajících horních 

ění nadzemního vedení VN 22 kV, TE): 
řešení je třeba provést dílčí přeložku nadzemního vedení VN 22 kV, z

celkové plochy i nad lesními pozemky. 
koridor pro záchytný příkop k podchycení a odvedení povrchových vod

ů pro hospodaření s povrchovými vodami a k zamezení škod p
řípadě jde o malé plochy jejichž záborem nepochybn

, nezmění se jejich stabilita a nedojde k ovlivnění způsobu hospoda
koridor pro technickou infrastrukturu – kanalizace, TV): 

 splavenin a kanalizaci tvořící část technické infrastruktury 
dy je cca 0,017 ha. Předpokládáme, že nedojde k ovlivn

stabilita a nedojde k ovlivnění způsobu hospodaření. 
koridor pro dopravní infrastrukturu – příjezd k farmě): 

íjezdu k výrobní ploše. Příjezdová komunikace je již vybudována.

pásmu 50 m od okraje lesa se nacházejí celé nebo části navržených ploch: 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 38. 

pásmu 50 m od okraje lesa jsou i další lokality, které byly navrženy jako plochy dopravní infrastruktury, 
technické infrastruktury, vodní nádrže, plochy zeleně a prvky ÚSES. 
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ešení na pozemky ur čené 

ní funkcí lesa  

Tab. č.II-19 

ní využití pro zábor PUPFL 

plocha pro navrhovanou malou vodní nádrž (WT) 

plocha pro navrhovanou malou vodní nádrž (WT) 

plocha pro navrhovanou malou vodní nádrž (WT) 

ní nadzemního vedení VN 22 kV (TE) 

podchycení a odvedení povrchových vod  (T*) 

podchycení a odvedení povrchových vod  (T*) 

kanalizace  (TV) 

ešení na pozemky ur čené 

návrhu územního plánu celkem v 8 lokalitách. Bilance ploch a jejich navrhovaného 

 jsou navrženy jako ochrana proti 
ření proti víceletým vodám. 

nich nemají nárok na zábor zemědělské 
ásti na lesních pozemcích. Vybudováním těchto tří nádrží 

, nebude porušena jejich stabilita a nedojde 
Nádrže jsou navrženy na stávajících horních částech 

nadzemního vedení VN 22 kV, z 23% 

podchycení a odvedení povrchových vod, T*): 
zamezení škod případných 

záborem nepochybně nedojde k ovlivnění 
ůsobu hospodaření. 

ást technické infrastruktury pro lokalitu č.6. 
, že nedojde k ovlivnění okolních lesních 

 

íjezdová komunikace je již vybudována. 

pásmu 50 m od okraje lesa jsou i další lokality, které byly navrženy jako plochy dopravní infrastruktury, 
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