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B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST
1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
a) Širší geografické vztahy
Řešené území k. ú. Biskupice na Hané leží na východním okraji prostějovského okresu, východně
od Prostějova ve vzdálenosti cca 11 km, v blízkosti spojnic okresních měst Přerova a Prostějova (silnice II/150 a II/434). Z hlediska silničních dopravních vztahů jsou Biskupice napojeny na hlavní
silniční síť, tvořenou zde silnicí II/150 prostřednictvím silnice III/4344. Západně od obce ve vzdálenosti cca 10 km je vede-na trasa rychlostní silnice R 46, která zajišťuje základní propojení Olomouckého
a Jihomoravského kraje v dílčí urbanistické ose Olomouc- Prostějov - Vyškov - Brno. Vlastní obec
leží na průjezdní silnici III/4344, která zajišťují dopravní spojení. Železniční spojení je umožněno přes
železniční stanici Vrbátky ležící na železniční trati č. 301 Olomouc - Nezamyslice, ve vzdálenosti 7
k m od Biskupic. Obec leží mimo zájmy dopravy železniční, dálniční i vodní.

b) Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály
Katastrální území Biskupice na Hané sousedí na severu s k.ú. Hrdibořice, na severovýchodě s k.ú.
Dub nad Moravou, na východě s k.ú. Věrovany, na jihu s k. ú. Klopotovice, na jihozápadě s k. ú.
Hrubčice a na západě s k. ú. Vitonice na Hané. Celková výměra katastrálního území Biskupice na
Hané činí 414 ha.
Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje obce Biskupice je její poloha
v blízkosti měst Tovačov a Prostějov, geomorfologické poměry umožňující rozvoj bydlení, občanského vybavení i plochy umožňující rozvoj výrobní funkce. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální podmínky pro rozvoj jednotlivých územních potenciálů.

c) Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi
Obec Biskupice je samostatným izolovaným sídlem a není srostlá s žádnou další obcí nebo její
částí. Pouze na jižním okraji přesahuje část zemědělského areálu na sousední katastrální území Klopotovice. V návrhu územního plánu je řešena koordinace:
 návaznosti prvků ÚSES na sousední k.ú. v souladu s generelem okresního a krajského ÚSES.

d) Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
V Politice územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) schválené usnesením Vlády české
Republiky ze dne 20.7.2009 č. 929, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové
oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují
zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového
významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny
správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné dopravní cesty.
Správní území ORP Prostějov, jehož součástí je i obec Biskupice, bylo v PÚR ČR 2006 vymezeno
jako součást Rozvojové osy OS5 (Katowice–) hranice ČR–Ostrava–Břeclav–hranice ČR (–Wien).
V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) byla Rozvojová osa OS9 dále zpřesněna. Dle ZÚR OK již není správní území obce Biskupice součástí výše uvedené Rozvojové osy OS5,
resp. OS10 [(Katowice–) hranice Polsko/ČR–Ostrava–Lipník nad Bečvou–Olomouc–Brno–Břeclav–
hranice ČR/Slovensko (–Bratislava)], která byla nově vymezena v PÚR ČR 2008.
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Územní plán Biskupice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky protože:
 Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
 Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Stanovuje podmínky pro zachování rázu
urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem jeho identity
historie a tradic.
 Při stanovování základního funkčního využití území byly zohledněny jak ochrana přírody, tak i
hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel.
 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady hospodárného využívání zastavěného území (zejména obytné území), vytváření předpokladů pro nové
využívání opuštěných ploch a nutnosti zajištění ochrany nezastavěného území.
 Je zajištěno propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které
umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (cyklotrasy a pěší stezky)
 Jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury.

1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
a) Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
Správní území obce Biskupice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje
(ZÚR OK), které byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. února
2008 a v souladu s usnesením UZ/21/32/2008, vydány formou opatření obecné povahy.
Z uvedených ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Biskupice následující taxativní požadavky, které jsou zapracovány do Územního plánu Biskupice:
 plochy regionálního ÚSES [RBC 1817, RK 1452] 1
Současně jsou respektovány následující zásady obecnějšího charakteru:
 Uspořádání území musí respektovat zásady vyváženého rozvoje s přihlédnutím ke specifikům
jednotlivých území (je respektováno a popsáno v kapitole 3. Urbanistická koncepce v textové části
A.1. Návrh územního plánu).
 S ohledem na specifikum Hané věnovat zvýšenou pozornost ochraně ZPF a jeho využití. Naopak v
oblastech s ekologickým omezením hospodaření na zemědělském půdním fondu zajistit základní
údržbu krajiny a rozvíjet trvale udržitelné způsoby hospodaření na půdě (zdůvodnění navrženého
řešení je uvedeno v kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa – této textové části, viz dále).
 Při řešení dopravní obsluhy území vycházet z Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013, z ÚTP a
Územních generelů, které pro území OK byly zpracovány (je řešeno a popsáno v kapitole 4.
Koncepce veřejné infrastruktury v textové části A.1. Návrh územního plánu).
 Při řešení územního plánu zohlednit rozmístění největších sídel, obyvatel, pracovních sil, dopravní
a technické infrastruktury ve vazbě na demografické prognózy a přizpůsobit řešení územního plánu
stupni urbanizace v jednotlivých částech (zdůvodnění navrženého řešení je uvedeno v kapitole 1.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů – této textové části, str. 1 – 2).
 Zabývat se možnostmi pro udržitelný rozvoj odvětví zemědělství a lesního hospodářství, které
kromě hlavních urbanizačních prostorů určují charakter převážné části území kraje (je řešeno a

1

Označení dle ZÚR OK
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popsáno v kapitolách 3. Urbanistická koncepce a 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části
A.1. Návrh územního plánu).
Vycházet ze stanovených urbanizačních os jako hlavních os rozvoje území (zdůvodnění navrženého řešení je uvedeno v kapitole 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů – této textové části, str. 1 – 2).
V řešení zohlednit, že funkce bydlení již není jednostranně směrována do významných center osídlení, ale je směrována i do příměstských oblastí a obcí v dostupné vzdálenosti do center osídlení
(zdůvodnění navrženého řešení je uvedeno v kapitole 1. Vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů –str. 1 – 2).
Vymezením a stabilizací jednotlivých částí územního systému ekologické stability zabezpečit
návrat (udržení) ekologické stability do krajiny (je řešeno a popsáno v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu).
Při tvorbě a ochraně jednotlivých složek životního prostředí vycházet především z koncepčních
materiálů zpracovaných pro území Olomouckého kraje: Koncepce ochrany přírody a krajiny pro
území Olomouckého kraje, Koncepce nakládání s odpady, Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje a další (je respektováno a zapracováno a popsáno v kapitolách 4. Koncepce veřejné infrastruktury a 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu)
Respektovat zásady ochrany kulturních památek a regulativy památkově chráněných území – památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, území s archeologickými nálezy
(jsou plně respektovány).
Základním výchozím podkladem pro zpracování bude Územní generel cykloturistických tras Střední Morava, a dále vycházet z Územní studie cyklistických tras v oblasti řeky Moravy (je řešeno
v návrhu dopravní infrastruktury)
Základním výchozím podkladem v oblasti vodního hospodářství jsou ÚTP OK, Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, schválené ÚP VÚC OK včetně jejich změn (je řešeno
v návrhu technické infrastruktury).
Řešit odkanalizování a likvidaci odpadních vod nadmístního významu pro skupiny obcí, případně
obcí, které lze spádově napojit na městské ČOV. Zapracovat pokyn pro ÚPD obcí pro implementaci Směrnice 91/271 EHS ve vztahu na čištění vod. Koordinovat s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Olomouckého kraje (je řešeno v návrhu technické infrastruktury).
Respektovat CHOPAV – kvartér řeky Moravy (je respektováno).

2. Údaje o splnění Zadání
Územní plán Biskupice je zpracován v souladu se schváleným Zadáním územního plánu Biskupice.
V textové části odůvodnění jsou uvedeny i popisné části, vyjadřující současný stav, a to zejména
z důvodu doložitelnosti navrženého řešení, které se odkazuje na výchozí stav nebo data (např. při technických výpočtech, či stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro prokazování odůvodněnosti množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).
Grafická část územního plánu je zpracována, ve smyslu požadavkem Oddělení územního plánu a
stavebního řádu Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje, v souladu s doporučenou metodikou pro digitální zpracování územních plánů MINIS22 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů vycházející z této metodiky, technické podmínky zpracování a předpis
souborů a vrstev (datový model). Dodržení metodiky je nezbytnou podmínkou pro proplacení dotace
obci za zpracování územního plánu.
S ohledem na charakter osídlení, velikost vlastního sídla, případně konkrétní požadavky vlastníků
pozemků, jsou v řešení vymezovány i plochy, které jsou menší než 0,2 ha.
Do textové části Odůvodnění nebyly zapracovány některé požadavky DO na taxativní uvedení limitů využití území, protože tyto nejsou územním plánem navrhovány, vyplývají z právních předpisů,
nebo byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, případně vyplývají z vlastností území.
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Přehled limitů omezujících řešené území je součástí Územně analytických podkladů ORP Prostějov a
současně je vyznačen také v grafické části dokumentace v Koordinačním výkresu.
Dle pokynu pořizovatele je v následujícím textu uveden výčet prohlášených kulturních památek
doplněný o seznam kulturních památek místního významu, Všechny památky jsou vyznačeny v grafické části dokumentace (koordinační výkres).
Kulturní památky - prohlášené

 Kostel sv. Markéty; parc. čís. 35; v centrální části obce (rejstř. č. 25067/7-5443)
Nemovité kulturní památky místní ho významu







Kamenný kříž; z r. 1853; v střední části obce, před kostelem; parc. č. 20
Kamenný kříž; za severním okrajem obce při cestě do Hrdibořic; parc. č. 471/1
Kamenný kříž z r. 1871; západně obce při cestě do Kralic na Hané; parc. č. 475
Kamenný kříž; západně obce při příjezdu od Kralic na Hané; parc. č. 475
Památník obětem I. svět. války; na návsi v severní části obce, parc. č. 531/2
V následujícím přehledu je uveden význam některých použitých odborných termínů:












disproporce - nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost
exploatace - využití; hospodářské zužitkování; vykořisťování
intenzifikace – zvyšování
konjunktura - příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach
konsenzus - shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
konverze - přeměna, změna, obrat
potenciál - souhrn schopností, celková možnost něco udělat
potenciální - možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu
restrukturalizace - změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů
struktura - stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvoje území
3.1. Zdůvodnění přijatého řešení
a) Obyvatelstvo a bytový fond
1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel

Křivka vývoje počtu obyvatel má v uplynulých cca 40-ti letech trvale sestupnou tendenci se
stagnací v poslední sledovaném dekádě. Na počátku nového tisíciletí ale začíná pozvolný nárůst počtu
obyvatel, který je důsledkem nové výstavby rodinných domů. Počátkem r. 2008 žilo v Biskupicích již
264 obyvatel, tj o 16 více než v r. 2001.
Tab. B.3.1. Vývoj počtu obyvatel za období let 1970 - 2001
Počet obyvatel
305
293
247
248

Rok
1970
1980
1991
2001
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2. Prognóza obyvatelstva

Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyvatelstva by měl počet obyvatel v Biskupicích spíše stagnovat nebo jen mírně narůstat. Jedná se však o
pokles obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj dokonce
akcelerovat ve prospěch dalšího přírůstku obyvatelstva, o čemž svědčí i nárůst počtu obyvatel mezi
lety 1991 a 2008 z 247 na 264 obyvatel, tj. o 17 obyvatel. Příčinou tohoto nárůstu je realizace obytné
zástavby v nových plochách určených pro výstavbu rodinných domů. Z toho vyplývá, že stabilizace,
případně další nárůst nového obyvatelstva, budou závislé právě na nové výstavbě bytů v rodinných
domech. Proto bude nezbytně nutné navrhnout dostatečný počet územních rezerv pro výstavbu, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat obyvatele v místě a tím zároveň i
zamezit případnému poklesu počtu obyvatel. Demografická prognóza bude záviset na vývoji věkové
struktury obyvatelstva a s ní spojené přirozené obměně a na migračních tendencích, tzn. emigraci
obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Velmi důležitým bude i faktor přirozeného pohybu
obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla, s tím spojené
nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské vybavenosti. Zde bude hrát velkou roli blízkost a
dobrá dopravní dostupnost okresních měst Prostějov a Přerov i krajského města Olomouc.
3. Bytový fond

Zástavba v Biskupicích je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními řadově řazenými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími dvojdomy a izolovanými rodinnými domy. Hlavní funkcí je bydlení částečně doplňované chovem drobného hospodářského zvířectva
a využíváním užitkových zahrad a záhumenků.
Následující údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu v obci Biskupice. Podkladem
bylo Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001
Počet domů celkem ...........................................................................................................................97
z toho trvale obydlené .......................................................................................................................79
z toho neobydlené sloužící k rekreaci .................................................................................................5
Počet neobydlených domů ...............................................................................................................18
Počet bytů celkem ..........................................................................................................................106
Počet neobydlených bytů ..................................................................................................................20
Počet trvale obydlených bytů ............................................................................................................86
Z toho v rodinných domech ..............................................................................................................83
Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti
bytového fondu v uplynulých třech dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná obložnost do
r. 2025 - viz následující tabulky.
Tab. B.3.2. Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel / byt v letech 1970 – 2001
Rok
Počet obyvatel
Počet domů (trvale obydlených)
Počet bytů (trvale obydlených)
Průměrný počet obyvatel/byt

1970
305
85
95
3,21

1980
293
85
94
3,17

1991
247
78
87
2,84

Tab. B.3.3. Potřeba bytového fondu v letech 2010 - 2025
Rok
Výhledový počet obyv.
Odhad průměrného počtu osob/byt
Potřeba bytů v návrhovém období
Přirozený úbytek bytového fondu
Celková potřeba bytového fondu

2015
275
2,70
102
3
105

5

2025
300
2,60
115
5
120

2001
248
79
86
2,88
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Požadavky na zajištění požadovaného bytového fondu budou v bilancovaném období zajištěny
jednak navrženými plošnými rezervami pro individuální bytovou výstavbu rodinných domů, jednak
rezervami ve stávajícím bytovém fondu.
4. Údaje o plošných rezervách pro výstavbu rodinných domů
Tab. B.3.4. Navržené plochy bydlení
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Označení
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
celkem

Plocha
0,181
0,306
0,126
2,080
0,315
3,120
0,323
0,275
6,726

Počet bytů 2
2
2
1
18
2
20
2
2
49

Lokalita
Sever
Sever
Sever
Západ - Mezicestí
Severovýchod – U hřiště
Východ – Za humny
Jihovýchod
Jih – Pod farmou

Nová obytná výstavba je v obci Biskupice přednostně směřována do proluk ve stávající zástavbě
(plochy B1 – B3). S ohledem na poměrně kompaktní charakter zástavby obce, je část navržených
ploch umisťována také na její okraje. Jedná se o menší plochy na severovýchodním (B5) a jihovýchodním (B7, B8) okraji zástavky. Hlavní rozvojové plochy jdou směřovány na západní (B4) a
východní (B6) okraje obce. Nově navrhovaná zástavba by měla být zásadně oboustranná. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by měla
být rekonstruována a modernizována.
5. Celková bilance navrhovaného bytového fondu do r. 2025

Počet domů celkem (2001) .....................................................................................................................97
Počet bytů celkem (2001) .....................................................................................................................106
Počet trvale obydlených domů (2001) ....................................................................................................79
Počet trvale obydlených bytů (2001)......................................................................................................86
Počet bytů sloužících k rekreaci ...............................................................................................................5
Předpokládaný úbytek byt. fondu 2010 - 2025 ........................................................................................8
Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (počet bytových jednotek) ...................................................49
Celkový počet bytů v území3, včetně neobydlených (do r. 2025) – úbytek byt. fondu ........................142
Průměrný počet osob/byt (r. 2025) ......................................................................................................2,60
Maximální kapacita území (do r. 2025) .....................................................................................370 obyv.
6. Urbanistická rezerva

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 5 % z
navrhovaného počtu obyvatel:
Tab. B.3.5. Navrhovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy
Rok
Navrhovaný počet obyvatel
Urbanistická rezerva 5%
Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy

2015
275
14
289

2025
300
15
315

Z uvedených tabulek vyplývá, že v řešeném území jsou navrženy dostatečné plochy pro bydlení, určené pro realizaci nových bytů, umožňující i pokrytí urbanistické rezervy.
2
3

Navrhované počty bytů jsou pouze orientační
Včetně neobydlených bytů, po odečtu bytů využívaných k rekreaci (10) a předpokládaného úbytku bytového fondu (25 b.j.)
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b) Občanské vybavení
Stávající občanské vybavení v Biskupicích není dostačující, protože některé chybějící druhy základní vybavenosti vyžadují zvýšené saldo dojížďky (zdravotnictví, služby apod.). Kromě rozšíření
stávajícího sportovního areálu (navržena plocha O1) a hřbitova (plocha O2), není uvažováno s novými plochami pro občanské vybavení, a to především s ohledem na velikost obce a relativní blízkost
okolních měst, kde se nachází veškeré občanské vybavení.
Stávající disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí stávajících objektů a ploch. Případná potřeba nové
občanské vybavenosti, resp. její opodstatnění v obci, bude závislé na společenské poptávce, finančních
možnostech a místních nebo vnějších podnikatelských aktivitách.
Tab. B.3.6. Navržené plochy pro občanské vybavení
Poř. č.
1
2

Označ.
O1
O2
Celkem

Plocha
0,062
0,056
0,118

Lokalita
U hřiště
U hřbitova

c) Ekonomický rozvoj území
1. Základní údaje o zaměstnanosti

Dvě třetiny ekonomicky aktivních obyvatel vyjížděly v r. 2001 za prací mimo vlastní sídlo. Vyjížďka se uskutečňovala především do Prostějova, Olomouce a Přerova. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří nevyjížděli za prací, byli zaměstnáni zejména ve službách a místních podnikatelských aktivitách. Hlavní ekonomický potenciál území je představován především zemědělskou výrobou v areálu
zemědělské společnosti.
2. Rozvojové předpoklady a tendence

Nejdůležitějším potenciálním předpokladem případného ekonomického rozvoje Biskupic je dopravní poloha obce v blízkosti spojnice okresních měst Prostějov a Přerov a stávající, zčásti nevyužitý
areál zemědělské výroby na jižním okraji obce. V Biskupicích se nachází velký areál zemědělské
výroby s rostlinnou i živočišnou výrobou. Přestože se v areálu nacházejí některé volné plochy, není
výhledově žádoucí další nová výstavba emisních objektů živočišné výroby. Lze uvažovat pouze o
rekonstrukci stávajících objektů. V Biskupicích se nenachází žádné zařízení průmyslové výroby, je
zde však umístěno několik menších živnostenských provozoven. Kromě toho zde působí i další provozovny, které mají spíše charakter služeb nebo občanské vybavenosti.
3. Odůvodnění navrženého řešení

V územním plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu. Přesto by v Biskupicích mohlo
výhledově dojít k dalšímu zvýšení počtu pracovních míst ve výrobních aktivitách, a to formou intenzifikace stávajících výrobních aktivit a využitím některých volných ploch v areálu zemědělské výroby
na jižním okraji obce. Tím by došlo ke snížení salda pohybu ekonomicky aktivního obyvatelstva, s
cílem dalšího snižování vyjíždění za prací ze sídla. Potřeba a nárůst počtu pracovních sil v obci budou
závislé na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji celého zájmového území a regionu.

d) Rekreace a cestovní ruch
1. Rozvojové předpoklady a tendence

Pro rekreaci nejsou v území vytvořeny téměř žádné podmínky. V katastrálním území se sice nachází 20 domů, které nejsou trvale obydlené (ve statistice jsou uváděny jako neobydlené), ale pouze 5
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jsou uváděny jako nevyčleněné chalupy užívané k rekreaci. Vzhledem k přírodním podmínkám řešeného území není uvažováno s rozvojem rekreační funkce obce.
2. Zajištění rekreačních aktivit

Rekreace krátkodobá - každodenní bude v řešeném území i nadále uspokojována:
 neorganizovanou činností na dětských a maloplošných hřištích pro mládež
 neorganizovanou a organizovanou sportovní činností ve sportovním areálu na SV okraji obce, případně v nejbližším okolí obce
 na plochách veřejné zeleně
 zahrádkařením na pozemcích u rodinných domů a navazujících plochách drobné držby
 formou vycházek a vyjížděk do okolí
Pro rekreaci krátkodobou víkendovou ani rekreaci dlouhodobou nejsou v území vytvořeny vhodné podmínky.
 Krátkodobou rekreaci lze provozovat ve výše uvedených trvale neobydlených objektech.
 Těžiště rekreačních aktivit bude i nadále spočívat zejména v oblasti Jeseníků a Drahanské vrchoviny.
3. Navržené plochy pro rekreační aktivity

Nejsou navrženy žádné nové chatové nebo zahrádkářské lokality.

e) Dopravní infrastruktura
Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Biskupice napojena na hlavní silniční síť, tvořenou
zde silnicí II/150 prostřednictvím silnice III/4344. Železniční spojení je umožněno přes železniční
stanici Vrbátky ležící na železniční trati č. 301 Olomouc - Nezamyslice, ve vzdálenosti 7 km od Biskupic. Část katastru je zasažena leteckým ochranným pásmem letiště Prostějov. Doprava dálniční,
železniční ani vodní na katastru obce své zájmy nemají.
1. Silniční doprava

Řešeným územím obce Biskupice procházející tyto silnice:
 II/150 .............. Votice – Havlíčkův Brod – Sebranice – Prostějov – Valašské Meziříčí
 III/4343 ............................................................................... Kralice na Hané - Biskupice
 III/4344 ................................................................ Klopotovice – Biskupce – Hrdibořice
a) Silnice II/150
Prochází severním okrajem katastru. Jedná se o rovinatý úsek se směrovými oblouky o velkém
poloměru. Živičná vozovka má šířku cca 8,5 m. Její trasa je stabilizovaná.
b) Silnice III/4343
Přichází do obce ze západu v přímé v klesání do 4 %. U hřbitova se napojuje ve stykové křižovatce
na silnici III/4344. Živičná vozovka je šířky 5 – 6 m. Její trasa je stabilizovaná.
c) Silnice III/4344
Přichází do obce z jihu od Klopotovic. U hřbitova se trasa stáčí k východu, kde se v jižní části
zástavby stáčí k severu. Obcí prochází několika směrovými oblouky o malém poloměru. Severně od
obce vede v přímé až na průsečnou křižovatku se silnicí II/150. vozovka je šířky 5 – 6 m. Její trasa je
stabilizovaná.
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d) Kategorie a funkční třídy silnic
Na základě stanoviska Ředitelství silnic a dálnic České republiky v Brně se budou silnice upravovat v extravilánu dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic v těchto kategoriích: silnice III. třídy
- S 7,5/60 (50). Místní komunikace v intravilánu a průjezdní úseky silnic se budou upravovat dle ČSN
73 6110 Projektování místních komunikací. Silnice budou mít v průjezdním úseku z dopravně urbanistického hlediska funkci komunikace sběr-né (B2).
e) Dopravní zátěž
Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti v
roce 2005", které prováděla brněnská pobočka Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Sčítání
bylo provedeno v extravilánu na silnici II/150 na sčítacím stanovišti 6-1330 (severně od Biskupic). Pro
sledovaný rok 2015 jsou použity přepočtové koeficienty T = 1,1; O = 1,33; M = 1,0.
Tab. B.3.7. Roční průměrná denní intenzita za 24 hod (RPDI) v roce 2020
silnice

stanoviště

II/150

6-1330

Rok
2005
2015

T
421
463

O
1099
1462

M
13
13

S
1533
1938

nd
89
113

nn
14
17

Tab. B.3.8. Použité symboly v tab. B.3.7
T
O
M

Těžká motorová vozidla a přívěsy
Osobní a dodávkové automobily
Jednostopá motorová vozidla

S
Nd
na

Součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hod.
Průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.)
Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.)

2. Místní komunikace

Navazují na silniční síť a tvoří tak společné základní komunikační kostru zástavby. V Biskupicich
se jedná o příjezd k zemědělské farmě (4 m), příjezd ke sportovnímu areálu (5,5 – 6 m), cesta
k Obecnímu úřadu (6 m) a několik úzkých spojovacích cest s šířkou do 3 m.
V rámci navržených veřejných prostranství (plochy PV1 a PV2) je navrženo vybudování nových
místních komunikace, které budou zajišťovat dopravní a technickou obsluhu navržených ploch bydlení
B6 - B8 a navržené plochy T 1, určené pro vybudování čistírny odpadních vod. V rámci navrhovaných
ploch pro obytnou výstavbu se vybudují další nové místní komunikace. Nové komunikace musí být
navrženy tak, aby vyhovovaly i pro požární vozidla.
3. Meziměstská autobusová hromadná doprava

Meziměstská autobusová hromadná doprava bude i nadále zajišťována pravidelnými autobusovými
linkami. V obci jsou tři autobusové zastávky. Jejich poloha je stabilizována. Docházková vzdálenost
500 m pokrývá podstatnou část obce
 Biskupice ........................................................................ zastávkový pruh, přístřešek
 Biskupice, hřbitov ................................................. chybí zastávkový pruh, přístřešek
 Hrdibořice, vodárna.................................................. zastávkový pruh, bez přístřešku
4. Pěší provoz

Základní pěší provoz se odehrává především na chodnících podél silnic, na návsi, místních a
účelových komunikacích a na samostatných stezkách. Tam, kde to umožní místní podmínky, se doplní
systém chodníků (především podél silnic).
5. Cyklistická doprava

Řešeným územím prochází po silnici z Klopotovic cykloturistická trasa č. 5042 vedoucí do Prostějova. S ohledem na rovinaté území používají cyklisté všechny silnice, místní a účelové komunikace.
Nově jsou navrženy žádné nové cyklotrasy.
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6. Doprava v klidu

Dělí se na dva základní druhy - odstavování a parkování osobních vozidel.
Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. Součástí odstavování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech). V Biskupicich se jedná především o
garážování v rámci rodinné zástavby. Kromě toho zde jsou řadové garáže u sportovního areálu (7).
Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruh u objektů občanské vybavenosti, zaměstnání a bydliště. Parkování je umožněno před některými objekty občanského vybavení. Jedná se o parkoviště u
kostela a školy (8 stání), u hřbitova (4), u hostince (4) a před zemědělskou farmou (10). Kromě toho se
parkuje na místních komunikacích tam, kde to místní podmínky umožňují. V rámci nové výstavby se
vybuduje dostatečný počet stání v souladu s ustanovením ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací pro stupeň automobilizace 1 : 3.
7. Účelové komunikace

Navazuje na dopravní kostru tvořenou silnicemi a místními komunikacemi. Jedná se o systém
zpevněných a převážně nezpevněných 1,5 až 2,5 m širokých polních cest. Jejich systém je stabilizovaný.

f) Technická infrastruktura
Popis navrženého řešení zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií a
zemním plynem je uveden v kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury v textové části A.1. Návrh
územního plánu. V následujícím textu jsou uvedeny výpočty dokumentující a zdůvodňující navržené
řešení.
1. Zásobování pitnou vodou

a) Stávající systém zásobování pitnou vodou
Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti obce Biskupice jsou zásobovány pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu
Němčice nad Hanou. Rozvodná vodovodní síť obce Biskupice je v majetku společnosti Moravská
vodárenská a.s., kterou je i provozována. Zdrojem pitné vody je prameniště Klopotovice. Z vrtů
prameniště je pitná voda dopravována pomocí čerpací stanice výtlačným řadem do VDJ Polkovice 2 x
1500 m3 (254,25/249,20 m n.m.), který je situován v jihozápadním okraji katastrálního území obce
Polkovice. Na výtlačný řad DN 300 (osinkocement) z ČS Klopotovice do VDJ Polkovice 2 x 1500 m3
je napojen zásobovací řad do obce Klopotovice. Na rozvodnou vodovodní síť obce Klopotovice je
napojen přívodní řad D160 z trub PVC pro zásobování pitnou vodou obce Biskupice.
Zastavěné území obce Biskupice, které se nachází ve výškách 203,0 – 213,0 m n.m., je zásobováno
pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí D110, D90 z trub PVC v jednom tlakovém pásmu. Tlakové
poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,51 MPa.
Vodovodní systém obce Biskupice je využíván i k požárním účelům.
V severním okraji katastrálního území Biskupice na Hané se nachází část jímacího území Hrdibořice. Jímací území Hrdibořice je tvořeno celkem 11 vrtanými studnami o hloubce 25 – 40 m, z toho
vrtané studny S 112 A, S 112 B, S105 a S 106 se nacházejí v severním okraji katastrálního území
Biskupice. Jímací území Hrdibořice je zdrojem skupinového vodovodu Prostějov a má stanoveno
ochranná pásma. Severní okraj katastrálního území obce Biskupice se nachází v PHO 2. stupně vnitřní
a je v něm situována část PHO 1. stupně. Zbývající převážná část katastrálního území obce Biskupice
na Hané, vyjma jižního okraje katastrálního území se nachází v PHO 2. stupně vnější. Východní část
k.ú. Biskupice na Hané se nachází v území CHOPAV – Kvartér řeky Moravy. V areálu farmy bývalého ZD je vybudován vlastní zdroj pitné vody. Areál je napojen i na veřejnou vodovodní síť.
Dle dokumentace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje je stávající vodovodní
systém obce Biskupice vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
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b) Hydrotechnické výpočty
Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č.9/1973.
 Stávající počet obyvatel obce Biskupice k r. 2001 = 248 obyvatel.
 Navrhovaný počet obyvatel obce Biskupice k r. 2025 = 285 obyvatel.
 Max. kapacita území do r. 2025 – 370 obyvatel.
Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo

a) Specifická potřeba pitné vody pro bytový fond
 byty v RD s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230 l/obyv/den, je snížena dle čl. IV, odstavec
4 o 40 % (samostatné měření odběru vody pro každý byt) na 138 l/obyv/den.
Qd byt. fondu = 370 obyv x 138 l/obyv/den = 51,06 m3/den
qd byt. fondu = 0,59 l/s
b) Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost
 Specifická potřeba pitné vody (obec do 1000 obyv.) - 20 l/obyv/den
Qd vybav obyv = 370 obyv x 20 l/obyv/den = 7,40 m3/den
qd vybav obyv = 0,09 l/s
c) Potřeba vody pro obyvatelstvo obce Biskupice
Qd = Qd byt. fondu + Qd vybav = 51,06 m3/den + 7,40 m3/den = 58,46 m3/den
qd obyv = 0,68 l/s
Qm obyv = Qd obyv x kd =58,46 m3/den x 1,50 = 87,69 m3/den
qm obyv = 1,01 l/s
qh obyv = qm obyv x kh = 1,04 l/s x 1,80 = 1,82 l/s
c) Návrh řešení – odůvodnění
Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem.
Územní plán je navržen v souladu s dokumentací Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého
kraje kraje, která navrhuje zachování stávajícího, vyhovujícího systému zásobování pitnou vodou
obce Biskupice.
Zastavěné území obce, které se nachází ve výškách 203,0 – 213,0 m n.m. bude i nadále zásobováno
pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,51 MPa. Vodovodní systém obce Biskupice bude i nadále
využíván i k požárním účelům. Z navrhovaných vodovodních řadů budou pitnou vodou zásobovány
navržené plochy bydlení B1, B4, B5, B6 a B7. Ze stávajících vodovodních řadů budou pitnou vodou
zásobovány navržené plochy bydlení B2, B3 a B8. Navržená plocha občanské vybavenosti O1 bude
zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu.
Pro navržené plochy B4 a B6 budou zpracovány územní studie, které budou řešit návrh vodovodních řadů v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na stávající i
navrhovanou technickou infrastrukturu obce.
2. Odkanalizování

a) Stávající systém odkanalizování
V obci Biskupice je vybudována pouze dešťová kanalizační síť DN 300 – DN 600. Splaškové
odpadní vody od části obyvatelstva jsou do stávající kanalizace zaústěny po předchozím předčištění
v septicích. Splaškové odpadní vody od zbývající části obyvatelstva jsou zaústěny do jímek na vyvá-
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žení. Stávající stoky dešťové kanalizace jsou vyústěny do otevřených melioračních zařízení. Stávající
dešťová kanalizační síť obce Biskupice je ve správě obce Biskupice.
Obec má připravenou projektovou dokumentaci Biskupice – kanalizace - DUR (INEXprojekt s.r.o.;
05/2009), která navrhuje novou gravitační splaškovou kanalizaci DN 300, DN 250, zaústěnou do navrhované ČOV. Tato ČOV, která je situována na soutoku otevřených hlavních melioračních zařízení, je
navržena jako monoblok – biologická ČOV s přerušovanou činností Sequencing Batch Reactor a je
tvořena vyrovnávací nádrží, SBR reaktorem a kalojemem. Vyčištěné splaškové odpadní vody z ČOV
budou pomocí čerpací stanice ČS2, výtlačným řadem D90 dopravovány do vodního toku Blata. V
areálu farmy bývalého ZD (nyní Rolnická společnost Klas, s.r.o. Kralice na Hané) je vybudován
systém oddílné kanalizace s jímkami na vyvážení.
Dle dokumentace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje se s přihlédnutím na
velikost a charakter obce nepředpokládá do r. 2015 výstavba nové kanalizace a ukončením na ČOV.
Zneškodňování splaškových odpadních vod se doporučuje řešit individuálně. V dalším období bude
v obci vybudována nová síť splaškové kanalizace DN 250 – DN 300, která odvede veškeré splaškové
odpadní vody z obce do navržené ČOV.
b) Hydrotechnické výpočty
I. Dešťové vody

Q =  . S . qs
kde  - odtokový součinitel pro různé kategorie zastavění
 = 0,10 – 0,40 pro kanalizované plochy dle spádu
S - plocha v ha
qs - intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1
qs = 120 l/s/ha
II. Splaškové odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou v oddílu
Zásobování pitnou vodou –viz výše.
 Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod

Q24,m = 58,46 m3/den
= 0,68 l/s
= 2,44 m3/hod
 Průměrný bezdeštný denní přítok

Q24 = Q24,m + QB = 58,46 m3/den + 58,46 m3/den x 5% =
= 61,38 m3/den
= 0,71 l/s
=2,56 m3/hod
 Maximální bezdeštný denní přítok

Qd = Q24,m x kd + QB =
= 58,46 m3/den x 1,50 + 2,92 = 90,61 m3/den
= 1,05 l/s
= 3,78 m3/hod
 Znečistění splaškových odpadních vod

počet EO = 370 obyv
Q24 =61,38 m3/den
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370 EO x 60 g BSK5/obyv/den = 22,20 kg BSK5/den
370 EO x 55 g NL/obyv/den
= 20,35 kg NL/den
370 EO x 120 g CHSKcr/obyv/den = 44,40 kg CHSKcr/den
 Koncentrace znečistění splaškových odpadních vod

362 mg BSK5/l
332 mg NL/l
723 mg CHSKcr/l
c) Návrh řešení – odůvodnění
Územní plán navrhuje odkanalizování obce Biskupice v souladu s dokumentací Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, ze níž vyplývá, že s přihlédnutím na velikost a charakter
obce se nepředpokládá do r. 2015 výstavba nové kanalizace a ukončením na ČOV. Zneškodňování
splaškových odpadních vod se doporučuje řešit individuálně. V dalším období bude v obci vybudována nová síť splaškové kanalizace DN 250 – DN 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody
z obce do navržené ČOV.
Obec Biskupice bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou i
nadále odváděny stávající dešťovou kanalizační sítí DN 300 – DN 600, která je vyústěna do otevřených melioračních zařízení. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí
a budou využívány k zalévání zahrad nebo zeleně, případně budou zasakovány. Splaškové odpadní
vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace DN 300, DN 250, které budou
zaústěny do navrhované ČOV, situované na soutoku otevřených hlavních melioračních zařízení. ČOV
TOPAS 250 pro 250 EO je navržena jako monoblok – biologická ČOV s přerušovanou činností
Sequencing Batch Reactor a je tvořena vyrovnávací nádrží, SBR reaktorem a kalojemem. Vyčištěné
splaškové odpadní vody z ČOV budou pomocí čerpací stanice ČS2, výtlačným řadem D90 dopravovány do vodního toku Blata. Splašková kanalizace vč. ČOV je navrhována v souladu s projektovou
dokumentací „Biskupice – kanalizace“ - DUR (INEXprojekt s.r.o.05/2009),
Splaškové odpadní vody z navržených ploch bydlení B1 - B7 budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace. Stoky splaškové kanalizace, do kterých budou zaústěny splaškové odpadní
vody z navržených ploch bydlení B2, B3, B5, B6 a B7 jsou navrhovány v souladu s projektovou
dokumentací „Biskupice – kanalizace“ - DUR (INEXprojekt s.r.o.05/2009). Splaškové odpadní vody
z navržené plochy bydlení B8 budou zaústěny do navrhované čerpací jímky a navrhovaným výtlačným řadem budou dopravovány do navrhované splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody
z navržené plochy občanské vybavenosti O1 budou zaústěny do stoky splaškové kanalizace, navrhované projektovou dokumentací „Biskupice – kanalizace“ - DUR (INEXprojekt s.r.o.05/2009).
Dešťové vody z navržených ploch bydlení B2, B3, B5 a B7 budou odváděny stávajícími stokami
dešťové kanalizace. Dešťové vody z navržených ploch bydlení B4 a B6 budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace. Dešťové vody z navržených ploch bydlení B1 a B8 budou u
jednotlivých nemovitostí jímány a budou využívány k zalévání zahrad nebo zeleně, případně budou
zasakovány. Dešťové vody z navrhované plochy občanské vybavenosti O1 budou zaústěny do stávající stoky dešťové kanalizace.
Pro navržené plochy B4 a B6 budou zpracovány územní studie, které budou řešit návrh kanalizačních stok v návaznosti na stávající zástavbu obce i na další navrhované plochy zástavby a na stávající i
navrhovanou technickou infrastrukturu obce.
3. Zásobování plynem

a) Stávající systém zásobování plynem
Obec Biskupice je plně plynofikována STL rozvodnou plynovodní sítí, do níž je zemní plyn dodáván STL plynovodním přívodním řadem DN 80 z regulační stanice Biskupice – Klopotovice
VTL/STL 1200/2/1-440, situované v katastrálním území Klopotovice. STL rozvodná plynovodní síť je
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provozována pod tlakem 0,10 MPa. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány zemním plynem přes
domovní regulátory Al.z. Plynárenské zařízení je ve správě Jihomoravské plynárenské a.s.
b) Výpočet potřeby plynu
 Výchozí počet b.j. k r. 2001 - 106 b.j.
 Potřeba bytového fondu k r. 2025 – 142 b.j.
 Je uvažováno s plynofikací navrhovaného bytového fondu v kategorii: C - vaření + ohřev TUV +
otop - 2,60 m3/hod (3000 m3/rok)
a) Potřeba plynu pro bytový fond

 142 b.j. x 2,60 m3/hod = 369,2 m3/hod
 142 b.j. x 3000 m3/rok = 426 000 m3/rok
c) Návrh řešení – odůvodnění
Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem obce Biskupice
a respektuje veškerá plynárenská zařízení včetně bezpečnostních a ochranných pásem. Zastavěné
území obce Biskupce bude i nadále zásobováno zemním plynem ze STL plynovodní sítě.
Navržené plochy bydlení B2, B3 a B8 budou zásobovány zemním plynem ze stávajících STL
plynovodních řadů. Navržené plochy bydlení B1, B4, B5, B6 a B7 budou zásobovány zemním plynem
z navrhovaných STL plynovodních řadů. Navrhovaná plocha občanské vybavenosti O1 bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu.
Pro navržené plochy B4 a B6 budou zpracovány územní studie, které budou řešit návrh plynovodních řadů v návaznosti na stávající zástavbu obce i další navržené plochy zástavby a na stávající i
navrhovanou technickou infrastrukturu obce.
4. Zásobování elektrickou energií

a) Stávající systém zásobování elektrickou energií
Obec je zásobena z venkovních vedení VN 22 kV č. 6 a 139, která jsou napájena z rozvodny
110/22 kV Prostějov. V katastru obce jsou umístěny 4 elektrické stanice (trafostanice). V obci patří
mezi velké odběratele areál zemědělské výroby, z ostatních odběrů jsou významnější objekty občanské vybavenosti. Celkový stav trafostanic pro stávající odběry elektrické energie je vyhovující.
b) Výpočet potřeby elektrické energie
 stávající počet trvale obydlených bytových jednotek .....................................................................106
 z toho samostatných RD....................................................................................................................97
 počet navrhovaných bytových jednotek v RD .................................................................................49
Tab. B.3.9. Stávající zástavba obce
Charakteristika odběru
stávající byty - současný odběr
stávající byty – předpokládaný nárůst
Celkem stávající byty
ostatní objekty v obci – stávající odběr
ostatní objekty v obci – předpokládaný nárůst
Obec celkem

počet
106

P soud.
300 kW
50 kW
350 kW
200 kW
50 kW
600 kW

Jako ostatní objekty jsou uvažována odběrná místa napájení z distribučních trafostanic – rekreační
odběry, drobné živnostenské provozovny, objekty občanské vybavenosti apod.
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Tab. B.3.10. Navržená výstavba
Charakteristika odběru
Navrhované RD
Celkem výhled

počet
49

P soud.
200 kW
200 kW

počet

P soud.
600 kW
200 kW
800 kW

Tab. B.3.11. Celková rekapitulace
Charakteristika odběru
potřeba elektrického výkonu - stávající zástavby
potřeba elektrického. výkonu navrhované zástavby
Celkem výhledová potřeba obce

Zajištění elektrické energie pro navržené plochy bydlení, občanské vybavenosti a výrobních ploch
bude řešeno v návaznosti na optimální provoz energetických rozvodů.
c) Vedení VN 22kV
Trasy vedení VN 22 kV jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich změnami.
d) Trafostanice VN/NN
Rozmístnění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Trafostanice budou pro pokrytí nárůstu výkonu přezbrojeny na vyšší výkon.
5. Zásobování teplem

Individuální bytová zástavba je teplofikovaná různě, jak z hlediska otopných systémů (lokální,
ústřední), tak z hlediska použitých energií. Ve většině domů lze využívat všechny druhy dostupných
energií tj. pevná paliva, kapalná paliva, plyn a elektřinu. Novější IBV je již teplofikovaná moderními
způsoby, které umožňují efektivně zužitkovat použité energie. Energe-ticky jsou domy orientovány
většinou na zemní plyn a elektřinu. Provozovatelé topných zdrojů u občanské vybavenosti a ve výrobní sféře mají své centralizované systémy v rámci svých objektů a areálů. Nově realizovaná výstavba
bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. Výhledově je uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu. Část domácností, případně i některá výrobní zařízení, by mohla k
vytápění používat i dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma, seno apod.).
6. Nakládání s odpady

a) Zneškodňování komunálního odpadu
V obci Biskupice je prováděno nakládání s odpady v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce
Biskupice č. 3/2007. Sběr komunálního odpadu je prováděn do popelnicových nádob 110 l. Pravidelný
svoz 1 x za dva týdny je zajišťován specializovanou firmou. V obci je prováděn sběr tříděného odpadu
(sklo bílé a barevné a plasty). Tříděný odpad je odvážen specializovanou firmou dle potřeby. Velkoobjemový kontejner je umístěn u hřbitova a je dle potřeby odvážen specializovanou firmou. Mobilní
sběr a odvoz nebezpečného odpadu je prováděn 2 x ročně a je zajišťováno specializovanou firmou.
V západním okraji zastavěného území obce Biskupice, v prostoru bývalého zemníku - pískovny,
bylo v dřívějších dobách prováděno skládkování TKO. Skládkování bylo ukončeno v roce 1992 a následně byla provedena rekultivace území skládky.
b) Výpočet množství komunálního odpadu
Qd = 0,55 kg/obyv/den x 370 obyv. = 203,50 kg/den
0,23 t : 0,80 t/m3 =0,25 m3/den
Qr

= Qd x 365 dnů = 203 kg/den x 365 = 74,28 t/rok
0,25 m3/den x 365 dnů = 91,25 m3/rok
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g) Řešení požadavků civilní ochrany
1. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Není
v něm ani vyhlášeno záplavové území.
2. Plochy pro potřeby zón havarijního plánování

Zájmové území není součástí zón havarijního plánování.
3. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Organizační ani technické zabezpečení budování individuálních úkrytů není úkolem ani předmětem
řešení územního plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci.
4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem ani předmětem řešení územního
plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci.
5. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Organizační ani technické zabezpečení skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
není úkolem ani předmětem řešení územního plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci.
6. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce

Vzhledem k tomu, že v obci není lokalizována a provozována žádná průmyslová výroba ani provozy, které by mohly způsobit ekologickou havárii a ani se zde nenacházejí žádné skládky nebezpečných látek, není nutno vymezovat zóny havarijního plánování.
7. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není
úkolem ani předmětem řešení územního plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci.
8. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území není v současné době známa existence nebezpečných látek. V případě, že tyto
látky budou v budoucnu na řešeném území skladovány, bude nutno vydat rozhodnutí příslušného dotčeného orgánu státní správy, jímž bude obec vázána.
9. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není předmětem řešení
územního plánu. Je řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“.

3.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
a) Horninové prostředí a geologie
Podle mapy radonového rizika (1:50 000) se celé řešené území obce Biskupice nachází v přechodném radonovém indexu (3. stupeň z 5). Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé stavby.
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V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor, ložiskové území nerostných surovin ani
prognózní zdroj. V řešeném území se nachází několik lokalit v nichž v minulosti probíhala těžba.
Jedná se o důlní těžbu rud. V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro těžbu nerostných
surovin, plochy v nichž v minulosti probíhala těžba jsou plně respektovány a není na nich navržena
žádná výstavba. Navržené řešení nebude mít žádný vliv na horninové prostředí ani na geologii území.

b) Vodní režim
1. Současný stav

Hlavním recipientem katastrálního území Biskupice na Hané je vodní tok Blata, který protéká
východním okrajem katastrálního území Biskupice na Hané ve směru severozápad – jihovýchod. Blata
je významný vodní tok č. 691 a nemá stanoveno záplavové území.
Vodní tok Blata je v katastrálním území Biskupice na Hané v současné době evidován jako upravený vodní tok. Mnoho desítiletí se však Blata vyvíjela samovolně, proto se u ní značně rozvíjí,
v současné době spíše žádoucí, korytotvorné procesy. Po předchozích povodních budou správcem toku
sanována nejhorší havarijní místa (hluboké břehové nátrže), komplexní úprava na původní parametry,
které se spíše blížily odvodňovacímu kanálu než řece, se nepředpokládá.
V katastrálním území Biskupice na Hané se nachází hlavní meliorační zařízení (HOZ). V jihovýchodním okraji katastrálního území Biskupice na Hané jsou realizována 2 otevřená hlavní meliorační
zařízení, jejichž vody jsou přečerpávány do recipientu – vodního toku Blata pomocí čerpací stanice
Výšiny, která je situována v katastrálním území Klopotovice. Ve východním okraji k .ú. Biskupice na
Hané jsou realizována 3 zatrubněná hlavní meliorační zařízení HOZ, jejichž vody jsou přečerpávány
do recipientu – vodního toku Blata pomocí čerpacích stanic - 2 x ČS Ostrovy a ČS Zadky.
Biskupice jsou dle dokumentace Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Prostějov (EKOTOXA s.r.o.; 02/2009) zařazeny do skupiny obcí s nepřijatelným stavem podzemních a
povrchových vod.
2. Navrhované řešení

V souladu s dokumentací Blata – hydroekologická studie (Agroprojekt p.s.o., s.r.o. Brno) by měla
být provedena revitalizace (zpřírodnění) tvrdě upraveného vodního toku. Revitalizace by měla mít
v budoucnu významný efekt v rámci protipovodňové ochrany, přičemž vodní tok samotný bude opět
významným prvkem v zemědělsky obhospodařované krajině. Předpokládá se rozšíření původního
koryta včetně břehových porostů až na 75 m v neohrázovaných zahloubených úsecích, v ohrázovaných
úsecích, dále pak až na 100 m v neohrázovaných nezahloubených úsecích. Tato opatření by měla být
provedena jako součást navrženého regionálního biokoridoru RK 1452 a jeho dílčích vložených lokálních biocenter.
Správce melioračního zařízení neuvažuje s žádnou úpravou investičního charakteru, pouze s prováděním běžné údržby, která sestává z odstraňování nánosů, sečení travního porostu, případně s kácením či vysazováním břehových porostů. V plochách, v nichž byly v minulosti realizovány investice do
půdy (meliorace), je navržena obnova jejich funkčnosti, tak aby nedocházelo k ohrožování obytné
zástavby extravilánovými a podzemními vodami.
V převážné části řešeného území, kde se velmi silně projevuje větrná eroze, musí být zajištěna
důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů přírodní (krajinné) zeleně a současně musí být realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících
jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí.
V územním plánu je navrženo 5 ploch (K4 – K8), určených pro realizaci liniových pásu přírodní
(krajinné) zeleně. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést
diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním
ekologické stability. V grafické části dokumentace jsou tyto plochy označeny jako plochy vyžadující
změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje. Tak aby došlo ke skutečnému zlepšení stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí dojít k realizaci konkrétních opatření v území. Stále totiž přetrvává velmi intenzivní využívání zemědělské půdy s cílem maxi17
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malizace zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a naopak udržet stávající stav do
nejdéle. I proto zde zůstává stále zaorána celá řada původních polních cest, jsou stále přiorávány
potoční nivy až k břehovým hranám, a tam, kde by měla být vytvořena protierozní opatření, zůstávají
zachovány obrovské hony orné půdy, které lze právě pro jejich velikost a celistvost velmi výhodně
obdělávat velkou zemědělskou technikou.
K zamezení negativního ovlivňování kvality povrchových i pozemních vod, je navržena koncepce
odkanalizování celého řešeného území, která je v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Olomouckého kraje. Navržené řešení je podrobně popsáno v kapitole 4. Koncepce veřejné
infrastruktury v textové části A.1. Návrh územního plánu. Realizací navrženého rozvoje (urbanizace)
území nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních vod, obzvlášť těch, které jsou zdroji pitné vody.
Navržený regulativ (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) pro
Plochy vodní a vodohospodářské (W) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků realizaci malých
retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových srážek

c) hygiena životního prostředí
1. Ovzduší

Dne 30.9.2004 byly Radou Olomouckého kraje schváleny Integrovaný program snižování emisí
Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje, které byly téhož dne
vydány Nařízením č. 3/2004 Olomouckého kraje. Z výše uvedených programů nevyplývají žádné
požadavky na řešení nebo zapracování.
Obec Biskupice se ale nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, protože zde bylo zaznamenáno plošně nejrozsáhlejší (100 % území obce) překročení ročního imisního limitu pro PM10. Pro
snížení prašnosti byly navržena plochy určené pro realizaci přírodní (krajinné) zeleně, a to jak pro
založení prvků ÚSES (biocentra a biokoridory), tak pro pásy liniové zeleně, které by měly plnit funkci
větrolamů, krajinné zeleně i ochrany opřed polétavým prachem. Návrhem ploch pro biocentra jsou
vytvořeny podmínky pro zvýšení lesnatosti v území, a tím i zvýšení podílu ploch snižujících celkovou
prašnost v území.
Místními zdroji znečištění jsou lokální topidla na tuhá paliva. Pro zlepšení kvality ovzduší bude
nutno převést zbývající domácnosti na zemní plyn. Část obytného území podél silnic III. třídy, které
procházejí obcí, je zatížena imisemi ze silniční dopravy.
Velkým zátěžovým zdrojem zápachu je farma živočišné výroby na jižním okraji obce. V rámci
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byl předmětný zemědělský areál
začleněny do Ploch výroby a skladování - zemědělská výroba. V podmínkách podmíněně přípustného
využití je uvedeno, že ve stávajících areálech zemědělské výroby jsou přípustné takové činnosti a zařízení, jejichž způsob využívání a objem chovaných zvířat nesmí negativně ovlivňovat území za hranici
výrobního areálu a nesmí dojít ke snižování kvality (stávajícího) obytného prostředí. Dodržování
tohoto ustanovení jež mj. vyplývá i ze stávajících legislativních předpisů, je plně v kompetenci příslušných dotčených orgánů. Případné vyhlášení ochranného pásma zemědělské výroby je v kompetenci
příslušného stavebního úřadu.
Plochy navržené pro bydlení by měly být plynofikovány, takže jejich realizací by nemělo docházet
ke zhoršování kvality ovzduší. Při ostatní činnosti v území (např. při umisťování nových provozoven)
musí být v navazujících správních řízeních zajištěna a učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke
zvyšování emisní zátěže v území.
2. Vlivy dopravy

Hluk nepředstavuje v řešeném území žádný významnější problém, pouze část obytné zástavby
podél silnic III. třídy je zasažena zvýšenou hladinou hluku. Výhledově by měly být negativní vlivy
dopravy (emise, hluk) eliminovány formou stavebních a dispozičních opatření v rámci jednotlivých
objektů situovaných podél silnic.
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3. Hluk z dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., jež upravuje
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví pře nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší
přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním
prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k předpisu.
Denní doba

 pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru ................................. +5 dB
 v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah ...................... +10 dB
 "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací ....................................................................... +20 dB
Noční doba







noční doba ................................................................................................................................. -10 dB
noční doba pro hluk ze železnice ................................................................................................ -5 dB
pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru ................................ +5 dB
v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah ..................... +10 dB
"stará hluková zátěž" z pozemních komunikací ....................................................................... +20 dB

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku
1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. Pro potřeby
zpracování územního plánu byly použity jako podklad pro výpočet hluku z dopravy Metodické pokyny, zpracované VÚVA Praha - urbanistické pracoviště Brno v roce 1991. Základní údaje o dopravní
zátěži jsou uvedeny v tabulce B.3.7. této textové části -viz výše. Pro Biskupice jsou podél silnic III.
třídy stanoveny tyto limitní hranice hluku podél obytné zástavby:
 denní doba (06 - 22 hod) ......... 60 db(A)
 noční doba (22 - 06 hod) ......... 50 db(A)
V případě stávající zástavby lze při stanovení hlukových limitů použít i korekci pro starou hlukovou zátěž v rozsahu navýšení limitů o dalších 10 dB (A) – nelze použít u nové zástavby po roce 2000.
S ohledem na chybějící dopravní sčítání v obci nelze hlukové hladiny stanovit výpočtem. Na základě průzkumu v terénu a odborného odhadu lze však říci, že hlukové hladiny v současné době ani ve
výhledu nebudou dosahovat v zastavěném území nadlimitní hodnoty.

d) Ochrana přírody a krajiny, ÚSES
V řešení územního plánu jsou plně respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (ochrana vodních toků a ploch, územní systém ekologické stability krajiny),
zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů.
Je navrženo integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně,
prvky ÚSES. Tato základní síť by měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být
postupně navázána další dílčí opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace
navržených opatření by měla mít i kladný vliv na krajinný ráz. Změna měřítka struktura krajinné
mozaiky, zvýšení diverzifikace agrocenóz, zvýšení ochrany proti vodní i větrné erozi, apod.
Z hlediska širších vztahů probíhá východně od řešeného území - v širokých nivách řek Moravy a
Bečvy - hlavní nadregionální osa Pomoraví, zde reprezentovaná několika nadregionálními biokoridory
(K 136, K 138, K 143, K 142) a trasou chybějícího regionálního biokoridoru vedeného v nivě říčky
Blaty (RK 1452). V řešeném území k. ú. Biskupice na Hané byly vymezeny: dílčí část RK 1542 a část
RBC 1817 Biskupice. Na výše uvedený regionální ÚSES hierarchicky navazuje lokální ÚSES, který
má v celém systému ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním působením biocenter,
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biokoridorů a interakčních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území zabezpečuje provázanost a
funkčnost celého ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny je základním kamenem
vyšších systémů a zároveň plní i funkci genetické zásobárny ke spontánnímu uchovávání regionálního
genofondu volně žijících organismů. Generel lokálního ÚSES pro k.ú. Biskupice na Hané a navazující
území zpracoval Ing. Fr. Hanousek (Generel místního systému ekologické stability, okres Prostějov;
10/1992). Podrobný popis řešení ochrany přírody a krajiny je uveden v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu.
Vzhledem k tomu, že se navržené řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude
mít pozitivní vliv na vytváření příznivě životní prostředí včetně zvyšování jeho kvality, a současně
nijak negativně neovlivní hospodářský ani sociální rozvoj.

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL)
Realizací územního plánu dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF),
protože se téměř celé katastrální území (s výjimkou východního okraje území) nachází na půdách
zařazených do I. a II. třídy ochrany ZPF. Navrženým řešení nedojde k záboru ani ovlivnění PUPFL.
Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této
textové části.
V případě, že budou požadované zábory půdního fondu zásadně zmenšeny, může v řešeném území
dojít jednak k útlumu nebo stagnaci rozvoje a tím by nebyly naplněny požadavky na vyvážený udržitelný rozvoj, kdy by bylo preferováno zachování podmínek pro příznivě životní prostředí (ochrana
nejprodukčnějších půd) na úkor hospodářského (výroba) a sociálního (bydlení, občanská vybavenost,
zaměstnanost ad.) rozvoje, jednak ke zhoršení obytného prostředí obce i jejího okolí.

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Navržené řešení vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Nová dopravní infrastruktura vychází zejména z požadavků na zajištění obsluhy území na lokální
úrovni. Navržená dopravní a technická infrastruktura (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování
energiemi, likvidace odpadů) vychází z navrženého koncepčního rozvoje řešeného území a navazuje
na stávající nebo již dříve navržené sítě technického vybavení. Bez rozvoje dopravní a technické
infrastruktury nelze uvažovat o dalším sociálním a hospodářském rozvoji.

g) Sociodemografické podmínky
Navržené řešení naplňuje požadavky na zajištění udržitelného rozvoje území, protože vytváří dobré
předpoklady pro zachování, obnovu a rozvíjení příznivého životního prostředí (ochrana životního
prostředí, ochrana přírody, krajiny a krajinného rázu, optimalizuje nároky na zábory půdního fondu) a
současně vytváří podmínky pro pozitivní demografický vývoj (nárůst počtu obyvatel), zlepšování a
rozvoj mimopracovních aktivit (sport), zvyšování zaměstnanosti (výroba a služby) a hospodářský
rozvoj obce (intenzifikace výrobních ploch, doprava, technická infrastruktura).

h) Bydlení
Počet obyvatel v Biskupicích v letech 1970 až 1991 poměrně prudce klesal. Poté došlo k obratu a
počet obyvatel trvale stoupá. V r. 2001 zde žilo 247 obyvatel a začátkem r. 2008 již 264 obyvatel.
Z toho je patrný přetrvávající zájem o bydlení v Biskupicích. Vývoj počtu obyvatel bude záviset jednak na věkové struktuře obyvatelstva (přirozená obměna), ale také na migračních tendencích, kdy je
žádoucí imigrace do sídla. Důležitou roli zde bude mít přirozený pohyb obyvatelstva, prioritně reprezentovaný dojížďkou za prací. S tím bezprostředně souvisí nároky na bydlení a odpovídající občanské
vybavení. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva bude klíčovou pro další nárůst obyvatelstva. Proto
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byly v řešeném území navrženy dostatečně dimenzované územní rezervy pro bydlení. Jako optimální
cílová velikost Biskupic je uvažováno sídlo s celkový počtem 300 až 350 obyvatel.

i) Rekreace
Pro rekreaci nejsou v území vytvořeny téměř žádné podmínky. Vzhledem k přírodním podmínkám
řešeného území nejsou navrženy žádné nové plochy pro individuální ani hromadnou rekreaci. Navržené řešení nebude mít žádný přímý vliv na udržitelný rozvoj.

j) Hospodářské podmínky
Nejdůležitějším potenciálním předpokladem případného ekonomického rozvoje Biskupic je dopravní poloha obce v blízkosti spojnice okresních měst Prostějov a Přerov a stávající, zčásti nevyužitý
areál zemědělské výroby na jižním okraji obce. V Biskupicích se nachází velký areál zemědělské
výroby s rostlinnou i živočišnou i výrobou, který je poměrně dobře využíván. Stávající stavy chovaných zvířat představují optimum. Přestože se v areálu nacházejí některé volné plochy, není výhledově
žádoucí další nová výstavba emisních objektů živočišné výroby. Lze uvažovat pouze o rekonstrukci
stávajících objektů. V Biskupicích se nenachází žádné zařízení průmyslové výroby, je zde však umístěno několik menších živnostenských provozoven. Nejsou navrženy žádné nové rozvojové plochy pro
výrobu. V Biskupicích by výhledově mohlo dojít k dalšímu zvýšení počtu pracovních míst formou
využití stávajících volných ploch nebo nevyužívaných objektů v areálu zemědělské výroby, jejichž
intenzifikace by mohla mít pozitivní vliv na zvyšování ekonomického potenciálu v Biskupicích.
Pokud by došlo k podstatnému zvýšení zaměstnanosti, měla by tato skutečnost pozitivní vliv také na
demografický a sociální rozvoj. Důsledky na podmínky pro příznivé životní prostředí (enviromentální
aspekty) jsou uvedeny výše v oddílu e).

4. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
4.1.Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
V průběhu projednávání zadání Územního plánu Biskupice nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

4.2. Informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
V průběhu projednávání zadání Územního plánu Biskupice nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů navrženého řešení na životní prostředí.

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
5.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)
Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96,
jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem
ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit
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k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu Územního plánu Biskupice.
Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres B.2.3 (Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu) a také text ve výše uvedených kapitolách 1 - 3.

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ
V půdním pokryvu převládají černozemě, v nivách vodních toků glejové lužní půdy, místy zamokřené. Z hlediska kvality zemědělské půdy se téměř v celém řešeném území (s výjimkou jeho východního okraje) vyskytují nejprodukčnější zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany ZPF. Plochy s požadavkem na zábor ZPF se nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ:
 3.01.00 (1), 3.02.00 (1), 3.03.00 (1), 3.08.10 (3), 3.56.00 (1), 3.63.00 (4), 3.65.01 (5)
Pozn. V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle Metodického pokynu MŽP čj. OOLP/1067/96

Tab. B.5.1. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek
HPJ
01
02
03
08
56
63
65

Charakteristika
Černozemě (typické i karbonátové) na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem
Černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem
Černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu, středně těžké, s příznivým vodním
režimem
Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve
vyšší svažitosti, středně těžké
Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry
Lužní půdy glejové na nivních uloženinách, jílech s slínech, těžké až velmi těžké, vláhové poměry
nepříznivé, vysoká hladina podzemní vody, po odvodnění příznivější
Glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní, rašelinné půdy na různých substrátech, velmi lehké až těžké,
zamokřené, po odvodnění vláhové poměry podmíněně příznivé pro louky

b) Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí ze ZPF
1. Plochy pro bydlení

Nová obytná výstavba je v obci Biskupice přednostně směřována do proluk ve stávající zástavbě.
S ohledem na poměrně kompaktní charakter zástavby obce, je část navržených ploch umisťována také
na její okraje. Nově navrhovaná zástavba by zde měla být zásadně oboustranná, tak aby byla maximálně ekonomická a současně efektivně využívala nově zabírané plochy ZPF.
Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyvatelstva by měl počet obyvatel v Biskupicích stagnovat nebo jen mírně narůstat. Jedná se však o vývoj
obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj významně akcelerovat ve prospěch dalšího přírůstku obyvatelstva. Tendence demografické prognózy vývoje počtu
obyvatel bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva a s ní přirozené obměně. Vývoj bude
záviset i na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla.
Zároveň je ale třeba výhledově uvažovat také z nárůstem počtu obyvatel ve formě zahraniční imigrace.
V obci Biskupice jsou v současnosti téměř vyčerpány veškeré vhodné plochy pro výstavbu nových
bytových jednotek a část stávajícího bytového fondu není majetkoprávně dostupná pro nové zájemce o
výstavbu. Další intenzifikace obytné zástavby rovněž není příliš reálná, a to zejména s přihlédnutím na
poměrně kompaktní charakter stávající zástavby a také vzhledem k tomu, že další zahušťování
zástavby by znamenalo jednak narušení urbanistické struktury zástavby, jednak snížení stávajícího
standardu a pohody bydlení, které je charakteristické pro tento typ venkovského osídlení. V roce 2002
byla pro obec Biskupice zpracována Urbanistická studie Biskupice, v níž byly kromě jiného navrženy
také plochy určené pro bydlení. Přibližně polovina navržených ploch již byla zastavěna, nebo je součástí stávajících ploch bydlení. Nad rámec uvedené původní studie, zaměřené spíše na konzervativní
dostavbu proluk, než na dlouhodobější koncepční rozvoj obce, jsou navrženy plochy B4, B6 – B8.
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Z výše uvedeného vyplývá, že stabilizace, případně další nárůst nového obyvatelstva, bude závislé
právě na nové výstavbě bytových jednotek. Proto bylo nezbytně nutné navrhnout dostatečný počet
nových ploch pro výstavbu rodinných domů, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších příležitostí, jak stabilizovat obyvatele v místě. V současnosti nelze spolehlivě odhadnout, kdy dojde
k realizaci všech navržených ploch bydlení. Navíc není územní plán, ve smyslu platného stavebního
zákona, ani časově nijak ohraničen. Každopádně se ale jedná o dlouhodobější koncepční rozvoj obce.
Plochy uvažované k bytové zástavbě nejsou primárně určeny pouze pro obyvatele z Biskupic, ale i pro
zájemce z blízkého okolí, protože i nadále převažuje poptávka po výstavbě v Biskupicích nad nabídkou volných stavebních pozemků, která je nyní prakticky již nulová. Jako optimální cílová velikost
Biskupic je uvažováno sídlo s celkový počtem cca 300 až 350 obyvatel, maximální kapacita území je
cca 370 obyvatel.
Tab. B.5.2. Přehled navržených ploch pro bydlení
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Označení
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
celkem

Plocha
0,181
0,306
0,126
2,080
0,315
3,120
0,323
0,275
6,726

Lokalita
Sever
Sever
Sever
Západ - Mezicestí
Severovýchod – U hřiště
Východ – Za humny
Jihovýchod
Jih – Pod farmou

2. Plochy pro občanské vybavení

Stávající občanská vybavenost v Biskupicích není dostačující, ale vzhledem k velikosti obce a
relativní blízkosti měst Tovačov a Prostějov, kde se nachází veškerá občanská vybavenost, je navrženo
pouze rozšíření stávajícího sportovního areálu a hřbitova.
Tab. B.5.3. Přehled navržených ploch pro občanské vybavení
Poř. č.
1
2

Označ.
O1
O2
Celkem

Plocha
0,062
0,056
0,118

Lokalita
U hřiště
U hřbitova

3. Plochy pro veřejná prostranství

Na JV okraji Biskupic je navržena plocha PV1 pro veřejné prostranství, která bude zajišťovat
dopravní a technickou obsluhu navržených ploch bydlení B6, B7 a navržené plochy T1, určené pro
vybudování čistírny odpadních vod. Na jižním okraji obce je navržena plocha PV 2, která bude zajišťovat dopravní a technickou obsluhu navržené plochy bydlení B 8.
Tab. B.5.4. Přehled navržených ploch pro veřejná prostranství
Poř. č.
1
2

Označ.
PV1
PV2
celkem

Plocha v ha
0,259
0,030
0,289

Účel
Uliční prostranství
Uliční prostranství

4. Plochy pro technickou infrastrukturu

Jihovýchodně od obce Biskupice je navržena plocha T1 pro realizaci čistírny odpadních vod
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Tab. B.5.5. Přehled navržených ploch pro technickou infrastrukturu
Poř. č.
1

Označení
T1
Celkem

Plocha v ha
0,451
0,451

Druh technické infrastruktury
Čistírna odpadních vod

5. Plochy pro přírodní plochy

Plochy pro přírodní plochy jsou určeny pro realizaci lokálních biocenter, která jsou základními
skladebnými prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). V severovýchodní části katastrálního území je navržena plocha pro LBC Cikánky.
Tab. B.5.6. Navržené plochy pro přírodní plochy
Poř. č.
1

Označení
P1
Celkem

Lokalita / prvek ÚSES
LBC Cikánky

Plocha (ha)
1,833
1,833

6. Plochy pro zeleň přírodního charakteru

Plochy pro zeleň přírodního charakteru (krajinnou zeleň) jsou určeny jednak pro realizaci chybějících nebo nefunkčních částí biokoridorů, jež jsou základními skladebnými prvky ÚSES (plochy ZP1
– ZP3), jednak pro provedení opatření na ZPF s cílem eliminace větrné erozní ohroženosti v území,
tvorbu krajiny a také ochranu území před negativními klimatickými vlivy (plochy ZP4 – ZP8).
Tab. B.5.7 Navržené plochy pro zeleň přírodního charakteru
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Označení
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5
ZP6
ZP7
ZP8
Celkem

Účel
Regionální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Klimatická a protierozní ochrana
Klimatická a protierozní ochrana
Klimatická a protierozní ochrana
Klimatická a protierozní ochrana
Klimatická a protierozní ochrana

Plocha (ha)
1,001
0,101
0,007
1,660
1,486
0,384
1,547
0,543
6,729

7. Celková bilance

V následujícím textu je provedena dílčí a sumární bilance navrhovaných ploch. Podrobné vyhodnocení je v tabulkové části této textové části.
Tab. B.5.8. Dílčí plochy záboru v k.ú. Biskupice na Hané
1
2
3
4
5
6
7
8
Σ

bydlení
0,181
0,306
0,126
2,080
0,315
3,120
0,323
0,275
6,726

obč. vybav.. veř. prostr.
0,062
0,259
0,056
0,030

0,118

0,289
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Tab. B.5.9. Celková plocha záboru v k. ú. Biskupice na Hané
Druh funkční plochy
Bydlení
Občanské vybavení
Veřejná prostranství
Technická infrastruktura
Přírodní plochy
Přírodní zeleň
Celkem

Plocha záboru
6,726
0,118
0,289
0,451
1,833
6,729
16,146

c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond
vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
1. Grafické znázornění záboru ZPF

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je ve výkrese „Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu“ v měř. 1:5000 (výkres č.: B.2.3).
2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch

Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd ochrany ZPF jsou
uvedeny v tabulce, která je součástí Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu.
2.2. Údaje o investicích do půdy

Ve správním území obce Biskupice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění pozemků (meliorace). Řešení územního plánu se dotýká investic do půdy v těchto navržených plochách.
Tab. B.5.10. Dotčení realizovaných investic do půdy v k.ú. Biskupice na Hané
Odvodnění
B6
T1
K1 – K5
P1

Druh plochy
Bydlení
Technická infrastruktura
Plochy přírodní
Přírodní zeleň

Před vlastní realizací navržených ploch uvedených v tabulce B.5.10 musí být v rámci projektové
přípravy provedeno podrobné vyhodnocení stávající meliorační sítě s tím, že musí být zajištěna její
funkčnost na plochách zemědělského půdního fondu, které nebudou zastavovány.
2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby

Většinu zemědělských pozemků obhospodařuje v k.ú. Biskupice na Hané Rolnická společnost
Klas, s.r.o. Kromě toho zde působí také 5 soukromých zemědělců. V Biskupicích se nachází velký
areál zemědělské výroby s rostlinnou i živočišnou výrobou, který je užíván zemědělskou společností
Rolnická společnost Klas, s.r.o., Kralice na Hané. Stávající stavy chovaných zvířat představují optimum. Kromě toho zde působí také firma Filko Benešov, která zde provozuje chov drůbeže. Přestože
se v areálu nacházejí některé volné plochy, není výhledově žádoucí další nová výstavba emisních
objektů živočišné výroby. Lze uvažovat pouze o rekonstrukci stávajících objektů.
V rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byl zemědělský areál
začleněny do Ploch výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ).
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2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny

Řešené území se nalézá prakticky v bezlesí, s dominantním zastoupením velkovýrobně obhospodařovaných ploch orné půdy. Lesy se zde vyskytují pouze ve velmi omezené míře. Údaj z katastru nemovitostí, který uvádí, že se zde nachází cca 12,5 ha trvalých travních porostů (TTP) neodpovídá skutečnosti, protože se zde TTP, až na menší plochy v záhumenkovém hospodářství (drobná držba),
prakticky nevyskytují a byly již v minulosti zorněny.
Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny nejsou v řešeném území téměř žádné podmínky, hlavně v důsledku intenzívní zemědělské výroby, které by umožňovaly vytvoření spojité
sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a jejich propojení s ekologicky stabilními lesními celky.
Řešené území můžeme charakterizovat jako do značné míry nestálý, krátkodobý ekosystém (převážně
agrocenózy) s nutným přísunem dodatkové energie. Jako prvky kostry ekologické stability lze uvažovat pouze náletovou a doprovodnou břehovou zeleň podél vodních toků a všechny lesní porosty.
Hodnota KES, která pro řešené území obce Biskupice činí pouze 0,0825, je mimořádně nízká a
obdobná situace je i na okolních katastrech. Lze předpokládat, že po realizaci rozvojových záměrů se
koeficient ekologické stability, který je již za současného stavu velmi nepříznivý z hlediska udržitelného rozvoje území, dále sníží. Proto je třeba věnovat mimořádnou pozornost revitalizačním opatřením a změnám využití území ve prospěch přírodních a přírodě blízkých struktur.
Navržené řešení umožňuje jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a
přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání území v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet ze zásad udržitelného rozvoje. Prioritně musí být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné dosáhnout vyváženosti
mezi rozvojovými požadavky a tendencemi, eliminovat ekologické zátěže a současně je třeba zachovat
základní produkční funkce území.
V převážné části řešeného území dominuje narušená kulturní krajina, která však doposud neztratila
potenciální schopnost přirozené obnovy. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace
území, tj. severovýchodní a východní části katastru, je třeba uvažovat přinejmenším s udržením
stávajícího stavu. V západní části řešeného územní by ale mělo dojít k obnově a zlepšení funkčnosti
krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovu přirozeného vodního režimu a
přírodě blízkých vegetačních prvků. Cílem je zvýšení podílu přírodních a přírodě blízkých prvků
(nelesní zeleň, zvodněné enklávy, malé vodní plochy, trvalé travní porosty) a postupná náhrada stanovištně nepůvodních druhů dřevin v lesích i mimo les.
V celém řešeném území se projevuje větrná eroze. Proto musí být zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů přírodní (krajinné) zeleně a současně musí být realizováno zakládání navržených ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak protierozní
opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé zemědělské
celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability. V grafické části
dokumentace jsou tyto plochy vymezeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.
Do územního plánu byly zapracovány prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
vymezené v předešlých územně plánovacích podkladech a dokumentacích. Podrobný popis řešení je
uveden v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu.
2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měř. 1:5000 vyznačena hranice katastrálního
území Biskupice na Hané.
2.6. Zdůvodnění navrženého řešení

Navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu vycházejí z koncepce urbanistického řešení celého sídla, nadřazené ÚPD, závazných územně
technických a plánovacích podkladů a z požadavků dotčených orgánů a organizací.
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Obec Biskupice má v současnosti téměř vyčerpány veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových jednotek. Přitom je ze strany potenciálních stavebníků zájem o výstavbu v obci. Bydlení je spolu
s možnostmi pracovních příležitostí a nabídky občanského vybavení jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že stávající bytový fond není dostupný (nebo je jen
obtížně dostupný) pro nové zájemce, bude stabilizace nového obyvatelstva závislá právě na nové
výstavbě bytů a nabídce občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Návrhem územního plánu je
uvažováno podstatné navýšení ploch určených pro bydlení. Velký význam zde má i blízkost Biskupic
vůči sousedním městům Tovačov a Prostějov, ale i Přerov, které jsou určujícím zdrojem pracovních
příležitostí. Navržené rezervy by měly saturovat potřebu také přespolních žadatelů. Návrh nových
zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu vychází jednak z geomorfologických možností území,
jednak ze stávajících omezení, jimiž mj. jsou hranice katastrálního území na jižním okraji obce a areál
zemědělské výroby.
Realizací změny dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF), protože se
téměř celé zastavěné území, s výjimkou její JV části, i většina nezastavěného území nachází na plochách, které jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany ZPF. V rámci procesu zpracování územního plánu
byly prověřeny i další potenciální územní možnosti (rezervy), přičemž předložené řešení se jeví
z pohledu zájmů obce jako optimální. Podrobné odůvodnění návrhu předmětných ploch je uvedeno
v předcházejícím textu.
2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice
pozemkové držby

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 30.9.2009 a navržená hranice zastavitelných
ploch. V Hlavním výkrese jsou zároveň znázorněny plochy ZPF s rozlišením, zda se jedná o velkovýrobně obhospodařované (plochy zemědělské – NZ) nebo malovýrobně obhospodařované (plochy
soukromé zeleně ZS).
3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území

V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území nerostných surovin.
Územním plánem nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro
jeho technické zajištění

5.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
a) Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa
V katastrálním území obce Biskupice na Hané se nachází pouze 10,63 ha trvalých lesních porostů
což představuje pouze cca 2,6 % celkové výměry. Nejedná se o žádné významnější lesní porosty.
V severní části katastru se v trati Zadky nachází izolovaný lesík o výměře cca 3,9 ha. Další izolovaný
lesík o výměře 0,25 ha se nachází na JV okraji katastru. Do jižního okraje katastru zasahuje část (cca
6,6 ha) z přibližně dvacetihektarového lesního segmentu Lesíky, který zde přechází z k.ú. Klopotovice
a který byl vymezen jako regionální biocentrum Biskupice. Na plochách pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL) se nenacházejí žádné objekty individuální rekreace. V k.ú. Biskupice na Hané se
nenachází žádné lesní účelové zařízení.

b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení
Navrženým řešením nedojde k záboru PUPFL. Ochranné pásmo lesních porostů je 50 m od okraje
lesa. Pozemky, které leží v tomto ochranném pásmu budou využívány stávajícím způsobem, tj. převážně jako zemědělský půdní fond.
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6. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
6.1. Textová část
Textová část odůvodnění Územního plánu Biskupice obsahuje celkem 28 stran. Tabulková část ke
kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa obsahuje celkem 1 stranu.

6.2. Grafická část
Grafická část odůvodnění Územního plánu Biskupice obsahuje celkem 4 výkresy.
Tab. B.6.1. Obsah grafické části odůvodnění Územního plánu Biskupice
č.
1
2
3
4

č. výkr.
B.2.1
B.2.2-1
B.2.2-2
B.2.3

Název výkresu
Širší vztahy
Koordinační výkres
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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Měřítko
1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 5 000
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