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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1

ÚDAJE O ZADÁNÍ, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

Zpracování Urbanistické studie obce Výšovice v rozsahu konceptu územního plánu objednala obec
Výšovice u Ing. arch. Jany Hurníkové smlouvou o dílo z června 2000. Zpracovatelka Urbanistické studie
byla zvolena na základě výběrového řízení, které vypsal v březnu 2000 Okresní úřad Prostějov.
Zakázka byla zhotovena ve spolupráci s Urbanistickým střediskem Brno, v září 2000.
Objednatelem je Obec Výšovice, povinnosti pořizovatele vykonává ve smyslu §14/b zákona
č. 50/1976 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon) Městský úřad Prostějov – odbor koncepce
a rozvoje.
Důvody pro zpracování územního plánu:
Výšovice potřebují zákonný dokument pro řízení svého rozvoje, který vytváří dohodu mezi
zastupitelstvem obce a dotčenými orgány státní správy o základních koncepčních záměrech.
Cílem řešení je:
 zajistit trvale udržitelný rozvoj sídla, tj. dnešní rozvoj nesmí být na úkor potřeb dalších generací
 vymezit plochy pro další rozvoj a prosperitu sídla s ohledem na identitu, tradici a nové
společenské podmínky
 stanovit optimální využití jednotlivých funkčních ploch a navrhnout regulaci na těchto plochách
zhodnotit podmínky životního a přírodního prostředí, řešit lokální územní systém ekologické
stability
 dotvořit systém technické infrastruktury
 definovat veřejně prospěšné stavby
 rozlišit území na zastavitelné plochy (stavební) a tzv. volné plochy (nelze na nich stavět)

1.2

ZHODNOCENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚZEMNĚ - PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Pro řešení územního plánu obce Výšovice je závazný územní plán velkého územního celku olomoucké
aglomerace (schválen vládou ČR usnesením č. 422 ze 16. 7. 1997). Dle tohoto dokumentu je na
podstatné části řešeného území navrženo nadregionální biocentrum "Skalka", vymezené na podkladě
Aktualizace nadregionálního a regionálního ÚSES ČR (ÚTP MMR a MŽP, 1996).
V r. 1984 zpracoval DRUPOS Olomouc studii Výšovice - Záhumenní, řešící obytnou zástavbu
v zahradách za domy v jižní frontě návsi. Byly navrženy řadové rodinné domy na šířce parcely 6,9 m
a 7,5 m s malými zahrádkami. Plocha pozemku 3,06 ha byla navržena k zastavění 96 rodinnými domy
se 112 byty, pro cca 500 obyvatel. Předmětná lokalita je v územním plánu obce respektována rovněž
k obytné zástavbě, ale s jinými parametry.

1.3

PODKLADY VYUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.3.1

MAPOVÉ PODKLADY

Územní plán obce je zpracován na digitálních mapových podkladech dodaných pořizovatelem. Jsou
doplněny stavem, zjištěným při vlastním průzkumu v říjnu 2001.
V měřítku 1 : 5 000 a 1 : 2 000 jsou řešeny hlavní výkresy a v měřítku 1 : 5 000 výkresy profesí, záboru
ZPF a PUPFL a veřejně prospěšných staveb.
Výkres širších vztahů je vypracován na Základních mapách ČR v měřítku 1 : 25.000.

1.3.2



ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY

Územní plán velkého územního celku olomoucké aglomerace (schválen vládou ČR usnesením
č. 422 ze 16. 7. 1997).
Urbanistická studie obce Výšovice - (Ing. arch. J. Hurníková, září 2000)
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1.3.3



































1.4

OSTATNÍ PODKLADY A LITERATURA

výsledky sčítání lidu, domů a bytů z r. 1991
předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů z r. 2001
Malý lexikon obcí ČR (ČSÚ 1999)
retrospektivní lexikon obcí 1850 - 1970
Obce v číslech, okr. Prostějov (ČSÚ 1991, 1998)
Přehled obcí a jejich částí, okr. Prostějov (ČSÚ 1998)
Plán lokálního územního systému ekologické stability k. ú. Určice, Dětkovice, Výšovice, Vranovice - Kelčice,
Vřesovice (doc. Ing. Zd. Bauer, 1994)
ÚSES ČR (MMR, 1996)
údaje zjištěné od zástupců obce
údaje zjištěné vlastním průzkumem
bonitované půdně-ekologické jednotky (Pozemkový úřad OkÚ Prostějov)
Mapy Českého úřadu geodetického a kartografického, turistické mapy
Lidová architektura v Československu (V. Mencl)
Vlastivěda moravská, Prostějovský okres
Indikační skici stabilního katastru z roku 1835, obecní pečeť (Moravský zemský archiv v Brně)
Evidenční listy nemovitých kulturních památek (Památkový ústav v Brně)
údaje o archeologii (Muzeum Prostějovska)
digitalizovaný polohopis katastru (OkÚ Prostějov)
zákres meliorací
Fotografie z prostředí obce (Ing. arch. Jana Hurníková, léto 2000)
Letecké foto (Ing. S. Kubíček, červenec 2000)
Průzkumy a rozbory Výšovice - Záhumenní (DRUPOS Olomouc, 1981)
Urbanistická studie Výšovice - Záhumenní (DRUPOS Olomouc, 1984)
Geometrický plán pro doplnění katastru v návaznosti na KPÚ (Katastrální úřad Prostějov, 1998)
Rekonstrukce a přístavba zámku - projekt stavby (Ateliér R, Olomouc, 1999 - 2000)
Studie odkanalizování obce Výšovice (Stavoprojekt Gottwaldov, 1985)
Skupinový vodovod Dobrochov, projektový úkol (SIGMA Olomouc, 1978)
Skupinový vodovod Dobrochov, provozní řád (AQUATIS, 1993)
Generel plynofikace obce Výšovice (GAsAG spol. s r. o. Brno, 1992)
Plynofikace obce Výšovice, projekt stavby (Grigárek, 1993)
Podklady dotčených orgánů státní správy a organizací
Konzultace s obecními zastupiteli
Konzultace na OkÚ Prostějov
Výrobní výbor konaný dne 28. 8. 2000 na OkÚ Prostějov

ÚDAJE O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

První etapa prací na územním plánu Výšovic - urbanistická studie, navázala na průzkumy a rozbory,
zpracované v červnu – červenci 2000. Jejich součástí byly obeslány dotčené orgány státní správy,
správci sítí a další účastníci. Odevzdána byla v září 2000.
Urbanistická studie byla řádně projednána jako koncept územního plánu obce. Na základě výsledků
projednání bylo zpracováno v červenci 2001 Zadání pro zpracování návrhu územního plánu obce,
schválené zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 1. 11. 2001. Zakázka byla poté postoupena
zhotovitelkou US Ing. arch Janou Hurníkovou Urbanistickému středisku Brno, spol. s r. o.
V průběhu rozpracovanosti byl návrh územního plánu konzultován na Obecním úřadě ve Výšovicích
dne 31. 5. 2002. Dohodnuté připomínky a závěry z jednání byly do řešení zahrnuty.
Hranice současně zastavěného území byla stanovena k 31. 5. 2002.

1.5

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Územní plán rozlišuje závaznou část, kterou může měnit jen po zpracování změn územního plánu
orgán, který schválil tuto dokumentaci (tj. zastupitelstvo obce) a směrnou část, kterou upřesňuje
v průběhu času pořizovatel.
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Závazná část je v územním plánu vyjádřena funkčním členěním (v grafické části barvou a velkým
písmenem), směrná část je vyjádřena upřesněním funkčního typu (v grafické části malé písmeno). Ke
každému funkčnímu typu jsou závazné podmínky využití území.
Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmí být na tomto
území povoleny. Dosavadní způsob využití polyfunkčních a monofunkčních ploch, které neodpovídají
funkčnímu členění podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou
míru a nejsou zde dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102 odst. 3 stavebního zákona.
Umísťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých funkčních
ploch je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci na přípustnou
míru.
V RÁMCI ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JE ROZLIŠOVÁNO
stabilizované území - je území s dosavadním charakterem, který se nebude měnit.
transformační území - území s předpokladem zásadních změn ve využití ploch
rozvojové území - území navržené pro založení nových funkčních a prostorových struktur.
Z hlediska prostorového uspořádání je území Výšovic rozděleno na plochy současně zastavěné
(vymezené hranicí současně zastavěného území), zastavitelné (vymezené hranicí zastavitelného
území) a na plochy volné - krajina.
Zastavitelným územím se rozumí nezastavěná, avšak k zastavění tímto územním plánem navržená
území.
Volným - nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze
zastavět výjimečně za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními
předpisy.
Limitem se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpisem daná nepřekročitelná –
mezní - hodnota pro ochranu zdravého životního prostředí, pro využití území nebo činnosti v území.
Ochranné režimy jsou dány zákony nebo obecně platnými předpisy (popř. vyhláškou obce) k ochraně
především památek, přírody - včetně ochrany krajinného rázu, přírodního bohatství, popř. obrany státu,
provozu zařízení a sítí dopravy, technické infrastruktury atd.
Regulační podmínky: upřesňující podmínky využití území (upřesnění funkčního typu), které mohou
sloužit pro další podrobnější územně plánovací činnosti, popř. územní řízení.
PŘÍPUSTNOST ČINNOSTÍ, DĚJŮ A ZAŘÍZENÍ
přípustné - tvoří v území činnosti, děje a zařízení základní a obvyklé a to nad 50% navrženého
funkčního využití
podmíněně přípustné - nejsou součástí činností, dějů a zařízení v území obvyklých, ale v jednotlivých
případech je možno je povolit.
nepřípustné - jsou činnosti, děje a zařízení, které nesplňují podmínky stanovené obecně platnými
předpisy nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými jako obvyklými.
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ČLENÍ
 z hlediska původního osídlení na katastrální území
 z hlediska podstatných znaků a převažujícího charakteru na zóny
ÚPD
ÚPN
ÚPNO
VÚC
SÚ
US
ÚSES
TS
vvn
vn
nn
VTL
VVTL

SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
ÚPP
územně plánovací podklad
BPEJ
bonitované půdněekolog. jednotky
At stanice automatická tlaková stanice
STG
skupiny typů geobiocenů
ČOV
čistírna odpadních vod
OP
ochranné pásmo
VKP
významný krajinný prvek
G
řadová garáž
L
ekvivalentní hladina zvuku
dB(A)
decibel (váhový filtr A zvukoměru)
ZPF
zemědělský půdní fond
PUPFL
pozemky určené k plnění funkcí lesa
ŽP
životní prostředí

územně plánovací dokumentace
územní plán
územní plán obce
velký územní celek
sídelní útvar
urbanistická studie
územní systém ekologické stability
trafostanice
vedení el energie s velmi vysokým napětím
vedení el. energie s vysokým napětím
vedení el energie s nízkým napětím
vysokotlaký plynovod
plynovod s velmi vysokým tlakem
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STL
NTL
RSP
VDJ
ČS
MŽP
CHLÚ

SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO
civilní ochrana
k.ú.
katastrální území
r.d.
rodinné domy
b.j.
bytové jednotky
ZD
zemědělské družstvo
DK
dálkový kabel
RRS
radioreleový spoj

středotlaký plynovod
nízkotlaký plynovod
regulační stanice plynu
vodojem
čerpací stanice
Ministerstvo životního prostředí
chráněné ložiskové území

2.

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

2.1

VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území je vymezeno správním územím obce Výšovice: zahrnuje katastrální území Výšovic
o rozloze 593 ha. Ve Výšovicích žije 427 obyvatel (údaj ČSÚ 2001). Obec leží jihovýchodně od
okresního města Prostějova.
Katastrální území Výšovic sousedí na severu s k.ú. Žešov (místní část Prostějova) a k.ú. Bedihošť, na
východě s k.ú. Čehovice, k.ú. Čelčice a k.ú. Skalka, na jihu s k.ú. Pivín, k.ú. Vřesovice a k.ú. Vranovice
(místní část obce Vranovice – Kelčice), na západě s k.ú. Dětkovice a k.ú. Určice.
V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bedihošť byl v roce 1998 upraven průběh katastrální
hranice v severní části řešeného území na rozhraní k.ú. Bedihošť a Výšovice.
Řešené území je doloženo v Hlavním výkrese Návrh využití území sídla a krajiny v měřítku 1 : 5 000.
V hlavním výkrese Návrh využití území sídla v měřítku 1 : 2 000 je zobrazeno zastavěné území obce
a jeho nejbližší okolí.
Výšovice jsou významná historická obec v jihovýchodní části okresu Prostějov. Je sídlem
s ekonomickou základnou zaměřenou na zemědělství. Průmyslová výroba v obci není umístěna, farma
živočišné výroby je provozována, v budovách jsou umístěny i další firmy.
Výšovice přirozeně spádují v oblasti zdravotnické, vyšší veřejné vybavenosti, za kulturou a specifickou
vybaveností do Prostějova.
Převážnou část ploch zastavěného území tvoří obytné plochy a v nezastavitelném území krajinná zóna
produkční - orná půda.

2.2

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE SÍDLA A OCHRANY
HODNOT ÚZEMÍ

2.2.1

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

2.2.1.1 AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY
Obec leží v intenzivně zemědělsky využívané oblasti Hané, cca 4 km jihovýchodně od Prostějova.
Tradice zemědělského využívání území je dlouhodobá. Podíl zemědělské půdy a zastavěných ploch
k plochám s vyšším ekologickým významem je nesrovnatelný. Vysoká kvalita zemědělských půd,
podmíněná polohou a převažujícím klimatem, vedla spolu s používáním velkovýrobních technologií
v zemědělství k degradaci harmonického krajinného prostředí. Intenzifikace zemědělství přispěla
k zániku posledních zbytků původních společenstev.
Dominuje orná půda s menším zastoupením luk a zahrad, a to zejména v návaznosti na zastavěné
území, případně na drobné vodní toky. Struktura a organizace pozemků má pravidelný ráz, převažuje
pravoúhlý systém polních cest.
Území je součástí Hornomoravského úvalu a biochory teplých pahorkatin na spraších. Vegetační
stupeň kolinní, resp. 2. bukodubový, v nivě vodních toků převažuje trofická meziřada mezortofně
nitrofilní, v pahorkatinném reliéfu pak meziřada mezotrofně kalcifilní.
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2.2.1.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Řešené území patří do klimatické oblasti teplé, okrsku teplého, mírně suchého s mírnou zimou.
Srážkově je území mírně podprůměrné, celkový dlouhodobý průměr ročního úhrnu srážek činí 530 mm.
Území je dobře provětráváno, převažuje severní a jihozápadní proudění.
Na základě klimatického členění ČR (Quitt, 1975) se řešené území nachází ve dvou klimatických
oblastech - T2, které jsou rozšířeny podle nadmořské výšky, expozice svahů, tvaru povrchu a dalších
faktorů.
KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO MEZOKLIMATICKOU OBLAST
T2

Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou 10C a více
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Počet dnů se srážkami 1 mm a více
Úhrn srážek ve vegetačním období
Úhrn srážek v zimním období
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů

50 - 60
160 - 170
40 - 50
-2 - -3
18 - 19
8-9
7-9
100-110
30 - 40
90 - 100
350- 400
200- 300
120-140
40 - 50

2.2.1.3 GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE
Řešené území je součástí Hornomoravského úvalu, který je výraznou sníženinou ve směru
severoseverozápad - jihojihovýchod. Území se nachází ve střední části Hornomoravského úvalu,
v geomorfologickém podcelku Prostějovská pahorkatina. V rámci Prostějovské pahorkatiny lze vymezit
geomorfologický okrsek Křepická pahorkatina. Jde o ploché až mírně zvlněné území.
Reliéf má charakter akumulační, místy akumulačně denudační. Geologickým podkladem jsou
sedimenty neogénního a kvartérního stáří.
Nejsou evidovány dobývací prostory, ložiska ani chráněná ložisková území nerostných surovin. Dříve
se v území těžily cihlářské hlíny, ve Výšovicích bývala cihelna.
2.2.1.4 PEDOLOGICKÉ POMĚRY
V řešeném území je 544 ha zemědělské půdy z celkové katastrální výměry 593 ha. Zemědělský půdní
typ je řepařský.
Na základě dlouhodobého působení přírodních faktorů se v území vyvinuly typy půd odpovídající
místním přírodním podmínkám. Převážně na čtvrtohorních eolických usazeninách se vyvinula skupina
černozemních a hnědozemních půd. Jedná se o velice kvalitní půdy s mocnou humusovou vrstvou.
V příkřejších svazích je humusová vrstva většinou erozně narušena, a to vodou nebo větrem.
Hnědozemní půdy se vyznačují méně kvalitní i méně mocnou humusovou vrstvou.
2.2.1.5 HYDROLOGICKÉ POMĚRY
Nejvýznamnějším vodním tokem v území je Vřesůvka, která se posléze (mimo řešené území) vlévá do
Valové a Valová do Moravy. Hydrologickou síť území tvoří dále Kelčický potok, který zleva přibírá
Vřesůvka nad obcí (jižní hranice katastru). Pod obcí přibírá levostranný přítok Určický (Žešovský potok).
Východní (jihovýchodní) část řešeného území je odvodňována Trávničkou. Mimo tyto toky je území
odvodňováno řadou uzavřených melioračních kanálů.
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Hlavním zdrojem vody v území jsou dešťové srážky, které jsou pod úrovní celostátního průměru
a časově nepravidelné. V celém řešeném území je evidováno 5 ha vodních ploch. Vlastivěda moravská
zmiňuje v trati Okluky dva rybníky.
Při katastrální hranici se v sousední obci Skalka se nachází artézský zdroj lázeňské vody.
2.2.1.6 FYTOCENOLOGIE A ZOOCENOLOGIE
Dle fytogeografického členění České republiky se řešené území nachází v obvodu Panonské
termofytikum, floristickém okrsku č. 21 Haná (podle Ambroze náleží k teplé a vlhké - oceánické oblasti
se subpanonickou chorologickou variantou vegetační stupňovitosti). Řešené území je součástí lesní
oblasti č. 34 - Hornomoravský úval.
Podle Dostálova členění patří řešené území k oblasti středoevropské a jihoevropské květeny do obvodu
s převažující teplomilnou květenou.
Původní přírodní společenstva, která se v řešeném území zformovala v subatlantiku, byla člověkem
postupně přeměňována na zemědělskou krajinu, čímž se výrazně omezila jejich druhová rozmanitost.
Z živočichů jsou rozšířeni: hmyz, drobní zemní hlodavci, ptáci polí a zahrad, zajíc polní a srnec obecný.

2.2.2

PŘEDPOKLADY ROZVOJE SÍDLA

2.2.2.1 POSTAVENÍ SÍDLA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ
Výšovice jsou historickým sídlem s převahou bydlení nad ostatními funkcemi. Značný význam má
zemědělská výroba.
Vzhledem ke své poloze v jihovýchodní části okresu Prostějov, dostupnosti okresního města, dobré
dopravní obslužnosti a poměrně snadným napojením na síť rychlostních komunikací, přírodním
a klimatickým podmínkám mají Výšovice předpoklady pro další rozvoj a intenzifikaci bydlení
i zemědělské výroby s přiměřeným rozvojem občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit.
2.2.2.2 DEMOGRAFICKÝ A EKONOMICKÝ POTENCIÁL
Údaje jsou získány ze "Sčítání lidu, domů a bytů z r. 1991 a 2001 okres Prostějov" a Retrospektivního
lexikonu obcí. Rozsah zpracování odpovídá podrobnosti těchto materiálů.
VÝVOJ POČTU OBYVATEL VÝŠOVIC
Rok

počet obyvatel

absolutní přírůstek

1869
1880
1930
1950
1961
1970
1980
1991
1998
2000
2001

516
607
716
579
621
564
530
410
397
400
427

+ 91
+ 109
- 137
+ 49
- 57
- 34
- 120
- 13
+ 3
+ 27

Z uvedeného přehledu je patrné, že v období od r.1961 do r. 1998 dochází v obci k trvalému poklesu
počtu obyvatel. Poté dochází k obratu a počet obyvatel doznává mírný nárůst. Předpokládáme, že
s ohledem na malou vzdálenost od Prostějova, jeho snadnou dostupnost, historický a kulturní význam
sídla, nabídku ploch s možností výstavby obytných domů, poměrně kvalitnímu životnímu prostředí,
předpokladům pro rozvoj výroby, řemesel, služeb a vybudování základní technické infrastruktury se
zvýší zájem obyvatelstva o bydlení v obci a počet obyvatel vzroste na 600.
V obci je umístěn domov pro handicapované občany regionu, v němž bude umístěno celkem 28
bydlících.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBYVATELSTVU1
Počet obyvatel

427

z toho muži
z toho ženy

199
228
VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA2

Výšovice

předproduktivní
0 – 14

muži
15 – 59
muži

ženy
15 – 54
ženy

poproduktivní věk
60+
55+
muži
ženy

Předproduktivní
věk

72

116

101

121

17,56

v%
Produktivní věk

52,93

Poproduktivní
věk

29,51

ÚDAJE O OSOBÁCH EKONOMICKY AKTIVNÍCH
Výšovice

muži

ženy

celkem

z toho vyjíždí za prací

106

84

190

116 (61,05 %)

Poměrně značná vyjížďka za prací je způsobena nabídkou pracovních příležitostí především v Prostějově.
PŘÍSLUŠNOST EKONOMICKY AKTIVNÍCH OBYVATEL K HOSPODÁŘSKÝM ODVĚTVÍM
73
I. sektor (zemědělství a lesnictví)
70
II. sektor (průmysl a stavebnictví)
32
III. sektor (služby)
15
Ostatní odvětví

2.2.2.3 KULTURNĚ-HISTORICKÝ POTENCIÁL
Bohaté archeologické nálezy dokládají husté osídlení krajiny už od paleolitu. První skupiny zemědělců
se začaly usazovat v mladší době kamenné - neolitu (4. tis. př. n. l.). Pro osídlení byly vybírány slunné
polohy na spraších, osady byly zakládány v blízkosti malých, žďářených políček, pěstovala se
především pšenice. Mladší a pozdní doba bronzová je spojena s lidem lužické kultury. Tito zemědělci
chovali dobytek. Poslední čtyři století před změnou letopočtu ovládli území Keltové s laténskou kulturou.
Měli vyspělé zemědělství (rotační kamenný mlýnek), řemesla (hrnčířský kruh) a obchod (mince).
Koncem změny letopočtu byli Keltové vytlačeni germánskými kmeny. V 6. a 7. století vyvrcholila
expanze Slovanů, kteří zde žijí podnes.
V řešeném území se nachází několik archeologických nalezišť s nálezy od dob pravěku až po novověk.
Výšovice se připomínají písemně poprvé roku 1348. Roku 1371 odkázali Oldřich, Všebor a Beneš
z Náměště 18 lánů s chalupami bez polí, krčmami, patronátním právem a vším příslušenstvím ve
Výšovicích nově založenému augustiniánskému klášteru ve Šternberku. Později klášter ponechal obci
dva rybníčky v trati "Okloke". R. 1784 byl šternberský klášter zrušen. Výšovice připadly Náboženské
matici. Od roku 1617 byl ve Výšovicích dvůr, v pol. 18. stol. pak přestavěn na zámek. Obec koupil od
státu r. 1819 arcivévoda Ferdinand Karel d' Este.
Zámek s dvorem drželi od roku 1789 Martin Strouhal a jeho dědicové jako samostatné junkerství.
Zámek je jednoduchá jednopatrová budova, přestavěná po požáru r. 1796. Později opatřen nadstavbou.
Nábytek a výzdoba stylové. V zámku vytéká silně sirnatá voda. K zámku přiléhající zeleninovou
zahradu koupil roku 1931 zahradník Fr. Podhorný, který zřídil zahradnictví s velkými skleníky.
Kolem roku 1909 držitel Robert Primavesi pronajímal dvůr Spolku moravských cukrovarů. Od roku 1928
patřil zámek baronu Robertu Globusovi, polskému šlechtici a malíři. Dvůr držel dále Spolek moravských
cukrovarů. Před zrušením poddanství tvořily Výšovice s Chvalkovicemi a Tvorovicemi jeden statek.
Barokní chrám sv. Vavřince byl vystavěn na vyvýšeném místě pravděpodobně podle plánů Matyáše
Wagnera v letech 1747 - 8 na místě starého. Kolem kostela se pohřbívalo do r. 1817. Roku 1879 blesk
zničil jehlancovitou vež, pak byla postavena nynější stavitelem Fr. Černouškem z Prostějova.
Samostatná duchovní správa byla ve Výšovicích odedávna. První zmínku o ní máme z r. 1367.
Augistiniánský klášter ve Šternberku pravděpodobně dosazoval do Výšovic za faráře řádové bratry.
Přifařena není žádná obec.
1

Sčítání 2001

2

sčítání z r. 1991
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Škola založena r. 1765, roku 1878 vystavěna jednopatrová budova.
Před rokem 1924 se psalo Vejšovice. Ves leží při potůčku Vřesůvce, jenž vzniká spojením potůčků,
tekoucích od Vřesovic, Dětkovic a Kelčic. Části vesnice: Dědina, Blechuvke neb Chajde, Vrchní konec,
Dolní konec.
Roku 1834 měla obec 83 domů a 534 obyvatel, roku 1869 klesl počet obyvatel na 516, roku 1921 stoupl
na 702 obyvatel.
Obyvatelstvo se živilo hlavně "orbou". Před sto lety stával poblíž obce větrný mlýn a též tam byla olejna.
Silnice vybudovány koncem 19. století.
Obec byla postižena cholerou v letech 1836, 1855 a 1866. Roku 1796 shořela téměř celá vesnice
a zámek, další požáry v letech 1848 a 1854. Roku 1924 zničila povodeň 10 stavení a 6 stodol.
Roku 1934 měla obec dva hostince, 3 smíšené obchody, ale žádné auto. Elektrizace provedena
r. 1922, kanalizace 1927-8, roku 1930 ukončili scelování a regulaci Lučního potoka. Od roku 1924 má
vesnice autobusové spojení s městem. V letech 1926-8 uskutečnili občané regulaci Vřesůvky
a odvodnění.
Za socialismu se Výšovice rozrostly severním směrem o zemědělskou farmu v kontaktu s obytným
územím. V akci "Z" byly zbudovány nevzhledné budovy kulturního domu a samoobsluhy na návsi.
Obytná vilková zástavba vznikla v okrajových polohách.
MÍSTNÍ STAVEBNÍ TRADICE
Hanácké vsi tvořily dlouhé návesní ulice. Na statky navazoval příčný systém úzkých a dlouhých lánů,
probíhající širou krajinou.
Hanácký dům odedávna stával k návsi bokem (okapem). Nad obytným patrem (komora, síň, světnice)
bývaly horní komory (sépky). Dům býval z vepřovic, vápnem omítaný. Domy mívaly kromě doškových,
také šindelové střechy. Později se rozšiřoval o dvorní trakt se stájemi. Stodoly stály na konci zahrad.
Typický pro hanácký dům byl žudr, mohutná otevřená vstupní podsíň, vystrčená ze souvislé domovní
fronty. Tady se dříve, dokud ještě vesnice žila jednotným společenským životem, sedávalo na
besedách, hrály si tam děti a scházela se mládež. Byl to útvar svou funkcí jaksi přepychový, s takovým
jevem jsme se v lidové architektuře, podložené účelově, nesetkali. U prostějovského typu domu, stál
žudr i se síní na okraji domu. Od konce 18. století už žudrů na Hané nepřibývalo.
Uspořádání budov kolem dvora mělo opodstatnění: vznikl ohrazený prostor chráněný před
povětrnostními vlivy. Dnes můžeme ocenit také soukromí a útulnost dvorů. Budovy byly vápnem
omítnuté, střechy sedlové. Výplňové prvky byly dřevěné, truhlářsky opracované, osazené navysoko.
Začátkem století byly na Hané typické dvoupatrové domy z tvrdých pálených neomítaných cihel.

2.3

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

DOSAVADNÍ TRENDY ROZVOJE
Urbanistická struktura Výšovic je ovlivněna geomorfologickými podmínkami a historickým vývojem.
Zastavěná část obce leží ve výšce 224 m nad mořem v údolní sníženině Vřesůvky. Zástavba přechází
do krajiny zelení zahrad. V dálkových pohledech upoutá výrazná vertikála kostela sv. Vavřince.
Sevřená forma tradiční zástavby návsi čočkovitého tvaru nebyla výrazně narušena novou výstavbou.
Území obce je tvořeno převážně obytnou zástavbou vesnického charakteru s užitkovými zahradami,
zemědělským samozásobitelským hospodařením bez negativního dopadu na obytné prostředí,
doplněné plochami pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení
a zahrádkami.
Nová zástavba byla rozvíjena především jižním směrem.
V centru návsi ve volném prostoru stojí kostel obklopený stromovím, fara s farskou zahradou a bývalá
škola, dnes obecní úřad. Náves byla obklopena dvěma řadami statků, ve dvou případech se
zachovalým žudrem. Severní frontě návsi nad kostelem dominuje budova zámku. Na zámek navazoval
dvůr s hospodářskými trakty, zahradnictví a zahrada. Zámecký park byl založen po roce 1835.
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V minulých letech bylo založeno zemědělské družstvo severně od obce. Na návsi na ploše farské
zahrady byla umístěna prodejna Jednoty, v zámeckém areálu vystavěn "kulturní dům" a zřízeno hřiště.
Jižně od návsi položena domkářská kolonie zvaná Blechůvky, oddělená od návsi potokem Vřesůvkou.
V severním závěru návsi stával patrně již tehdy dnešní hostinec. Hřbitov byl historicky v dnešní poloze.
Pozdější obytná zástavba se rozrůstala podél silnic, zaústěných do návesního prostoru.
KONCEPCE ROZVOJE
Je ovlivněna historickou stavební strukturou a snahou organicky doplnit stávající urbanistickou strukturu
a zvýraznit významné prostory v obci. Předpokládáno je zachování stávající výškové hladiny
a charakteru zástavby.
Navržen je kompaktní rozvoj zastavěného území v bezprostřední vazbě na krajinu. Rozvoj bydlení je
směřován prvořadě do proluk a volných ploch v obci. Pro další výstavbu rodinných domů jsou navrženy
lokality:
 Přední padělky - záhumenní cesta bude upravena na místní komunikaci včetně inženýrských sítí
a bude oboustranně obestavěna rodinnými domy. Přední padělky budou s návesním prostorem
propojeny chodníkem přes parcelu č. 36 a také prodloužením chodníku od bývalé mateřské školy.
 trať Nad cihelnou
 Pod silnicí
V řešeném území je navržena nízkopodlažní zástavba obytnými domy s jedním až dvěma nadzemními
podlažími, halové objekty s výškou hřebene střechy max. 9 m nad úrovní terénu. U dostaveb
a přestaveb se podlažnost přizpůsobí výšce okolní zástavby.
Obytné území je chápáno jako smíšené, tj. bydlení s drobnou pěstitelskou činností či s dopravně
nenáročnou drobnou výrobní činností. Vliv všech činností musí být utlumen na hranici vlastního
pozemku.
Samozřejmou podmínkou řešení je zachování genia loci návesního prostoru, tj. půdorysné uspořádání
a venkovský ráz architektury. V řadách statků lemujících náves je navržena dostavba dvou proluk.
Dostavby a přestavby na návsi musí dodržet uliční čáru. V návesní zeleni komponovat průhledy na
kostelní věž.
Zámecký areál je rekonstruován a dostavován pro účely zařízení sociální péče. Stavby kulturního domu
a samoobsluhy je třeba architektonicky upravit s ohledem na sousední památkově chráněné budovy
zámku, kostela a fary.
Rozvoj občanského vybavení závisí na zájmu podnikatelů a je vzhledem k velikosti a charakteru
zástavby obce předpokládán především intenzifikací stávajících zařízení a v rámci ploch pro bydlení.
Pro jeho rozvoj je navrženo využití pozemku naproti obecního úřadu. Pozemkem je navržena pěší
přístupová trasa do navržené lokality zástavby Přední padělky. Přední část území je navrženo pro
objekt občanského vybavení, v zadní části bude zřízeno dětské a sportovní hřiště včetně parkoviště.
Navržena je přeložka silnice II. třídy ze zastavěné části obce do trasy severně od zástavby za výrobní
zónu.
Dopravní obsluze obce bude sloužit stávající síť komunikací s místními úpravami křižovatek
a odstraněním kolizních míst, doplněná o místní komunikace k obsluze navržených ploch pro obytnou
výstavbu. Síť účelových komunikací je v maximální míře respektována a doplněna o nové úseky,
zlepšující obsluhu území.
Rozvoj výrobních aktivit je směřován do stávajícího areálu severně obce, kde jsou navrženy i rozvojové
plochy pro výrobu Za hřbitovem a Za parkem. Jejich dostatečný odstup od obytné zóny obce, možnost
obsluhy mimo zastavěné území obce od jihu umožňuje jeho využití pro průmyslovou výrobu a výrobní
služby.
Pro drobné podnikatelské aktivity nezatěžující životní prostředí je možno využívat plochy pro bydlení.
Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje, funkčně rozvíjí
a doplňuje.
Obnovení narušené ekologické stability území je řešeno v rámci navrženého ÚSES.
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Podrobnější popis jednotlivých funkčních ploch včetně regulací viz následující kapitola 2.4.

2.4

VYMEZENÍ FUNKČNÍCH PLOCH A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ

Regulativy a zásady pro využívání území jsou stanoveny na základě funkčního využití ploch.
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ
2.4.1

PLOCHY PRO BYDLENÍ B

CHARAKTERISTIKA
Obytné území zahrnuje činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Zastavěné území obce je tvořeno převážně obytnou zástavbou vesnického charakteru s velkými
užitkovými zahradami, případně samozásobitelským zemědělským hospodařením bez negativního
dopadu na obytné prostředí, doplněné plochami pro individuální bydlení v rodinných domech,
obklopených soukromou zelení a zahrádkami. Doplněno je několika bytovými domy.
V Kelčické ulici stojí dvoupodlažní bytový dům s 10 byty.
STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ FOND A JEHO KVALITA3

Přehled počtu domů a bytů
Domy trvale
obydlené

Ostatní domy

131

17

Výšovice

Byty trvale obydlené
Celkem
Z toho RD

157

Neobydlené byty

Objekty pro individuální rekreaci
z toho vyčleněné
Celkem
chalupy

141

17

0

0

STÁŘÍ BYTOVÉHO FONDU
Počet bytů

Výšovice

Do r. 1919

1920 – 45

1946 – 70

1971 – 80

1981 – 91

71

43

22

15

6

KOEFICIENT OBYDLENOSTI BYTOVÉHO FONDU
Průměrný počet
trvale bydlících osob/1
byt

m2 obydlené plochy
na 1. byt

obytných místností
na 1 byt

m2 obytné plochy
na 1 osobu

osob na 1 obytnou
místnost

2,62

53,5

2,89

20,4

0,91

Výšovice

KONCEPCE ROZVOJE
Při návrhu počtu nových bytových jednotek je třeba vzít v úvahu stávající stav bytového fondu, jeho
stavební kvalitu a stáří.
V posledním období vzrůstá zájem v výstavbu rodinných domů v obci, způsobený dostupností města
Prostějova, rychlostní komunikace a ve značné míře i klidným a relativně příznivým životním prostředí
obce. I s tímto trendem je třeba v návrhu počítat.
Na počet obyvatel 600 při stávající obložnosti 2,62 osob na 1 byt je třeba navrhnout 55 bytů pro
přírůstek obyvatel.
Těžiště nové výstavby je směrováno do lokality Přední padělky, která je pro výstavbu dlouhodobě
uvažována. Dále je navržena výstavba na jižním okraji Výšovic v trati Pod silnicí a na severním okraji
Výšovic v trati Nad cihelnou.
Pro bydlení je navržena rekonstrukce bývalé mateřské školy.

3 sčítání z r. 1991
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Na návrhových plochách je navržen "extenzivní" způsob zástavby: rodinné domy na parcelách výměry
kolem 1500 m2. Uvažovaná šířka parcely cca 20 m umožňuje výstavbu jak izolovaných vilek, tak
řadových domů venkovského typu s průjezdy do dvora (garáž).
BILANCE
Stávající bytový fond
Předpokládaný odpad bytového fondu
Využití stávajícího bytového fondu

174
0
174
Nová výstavba

Byty pro přírůstek obyvatel
Náhrada za odpad
Celkem

55
0
229

Celkem je při stávající obložnosti ve Výšovicích třeba navrhnout 229 bytů.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO BYDLENÍ
Identifikace, číslo
záboru ZPF

Název lokality

1a
proluka u MŠ
1b
proluka za OÚ
1c
u fotbalového hřiště
1d
u zámecké zahrady
2a
Přední padělky I jih
2b
Přední padělky II
2c
Přední padělky III
3a
Nad cihelnou I
3b
Nad cihelnou II
4a
Pod silnicí I
4b
Pod silnicí II
27
mateřská škola
Plochy pro bydlení celkem

Rozloha
lokality (ha)

Způsob
zástavby

Počet bytů

0,08
0,07
0,07
0,14
4,75
2,54
0,76
1,10
0,55
0,83
0,28
0,06
11,23

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

1
1
1
2
32
17
5
8
4
5
2
1
79

Katastrální
území

Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice

Celkem je navrženo 253 bytů.
Návrh je vyšší než potřebný počet bytů dle bilance. Jedním z důvodů je, že ne všechny vytypované
lokality budou pro výstavbu průchodné s ohledem na majetkoprávní vztahy a případným zájemcům
o výstavbu v obci je nutné nabídnout více možností.
Rozvoj bydlení formou rodinných domů je směřován prvořadě do proluk a volných ploch v obci. Obytná
zástavba v rozsáhlejších plochách je umístěna do lokality Přední padělky (54 RD) a na severu v trati
Nad cihelnou (12 RD).
POPIS PLOCH PRO ROZVOJ BYDLENÍ
Lokalita Přední padělky (2a - 2c) - oboustranné obestavění nové místní komunikace v trase dnešní
záhumenní cesty. Polovina lokality leží v současně zastavěném území na ploše zahrad a záhumenků,
jižnější polovina leží vně zastavěného území na orné půdě. Místní komunikace bude na severním konci
zaústěna do silnice III/367 11 a na jižním konci do silnice III/433 3. Pěší propojení lokality Přední
padělky se souběžným návesním prostorem a navrženou záhumenní cestou bude zajištěno stávající
polní cestou, prodloužením chodníku od bývalé mateřské školy a novým chodníkem podél rozvojové
plochy pro občanskou vybavenost a sport. Navržena je nová trafostanice. Na celkové ploše 8,05 ha
uvažováno cca 54 RD. Vzhledem k nutnosti výstavby místní komunikace a všech sítí je potřebná
podrobnější územně plánovací dokumentace. Doporučena je výsadba stromořadí. Pro obsluhu zahrad
stávající zástavby je navržena záhumenní cesta.
Lokalita Nad cihelnou (v grafické části č.3a, 3b) - navrženo oboustranné obestavění úseku silnice
III/4332 směrem k Určicím na severním okraji Výšovic. Lokalita leží vně současně zastavěného území
v rovinatém terénu. Na celkové ploše 1,65 ha uvažováno cca 12 RD.
Lokalita Pod silnicí (4a, 4b) - navrženo jednostranné obestavění úseku silnice III/433 3 směrem
k Vřesovicím na jižním okraji Výšovic. Lokalita leží vně současně zastavěného území ve svažitém
terénu skloněném k severozápadu. Na celkové ploše 1,11 ha. Uvažováno je cca 7 RD.
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Na návrh zastupitelstva obce byla v rozpracovanosti návrhu plocha Kopce (lokalita 4c) změněna na
plochu pro veřejnou zeleň.
PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, parkování, technické
vybavení, integrované zařízení – sídla firem včetně nerušících provozoven, které nepřesahují rámec
2
a význam daného území – maloobchod do 200 m prodejní plochy, sociální služby, stravovací zařízení,
menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení.
Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, drobné řemeslné, chovatelské
a pěstitelské, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení výrobních služeb.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě
nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.
KONCEPČNÍ ZÁSADY
 ve stávajících zónách bydlení je nutno při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat tradiční
charakter zástavby (hmotovou strukturu, výškovou hladinu, způsob zastřešení)
 nová obytná zástavba formou rodinných domů je navržena ve výškové hladině max. 2 nadzemní
podlaží + podkroví, střecha sedlová nebo valbová
 u rodinných domů požadovat minimálně 1 garáž/byt
 v obytných zónách realizovat dopravně zklidněné komunikace
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYP JE VYMEZENO
Br
individuální bydlení v rodinných domech
Bz
bydlení vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami, případně zemědělským
samozásobitelským hospodařením bez negativního dopadu na obytné prostředí
Bd
bydlení v bytových domech

2.4.2

PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ O

CHARAKTERISTIKA
Území občanské vybavenosti je určeno k uskutečňování činností a zařízení poskytujících některé
2
vybrané služby, zejména maloobchodní zařízení do 800 m prodejní plochy, služby zdravotnické,
vzdělávací, kulturní, sociální péče, a to zejména v uzavřených areálech.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Nabídka občanské vybavenosti ve Výšovicích je minimální, což odpovídá vybavenost obdobným sídlům
v obdobných podmínkách. Občané využívají vybavenost sousedního okresního města Prostějova.
Plochy občanského vybavení jsou soustředěny především v centru obce.
V dominantní poloze návsi je umístěn kostel s farou, budova bývalé samoobsluhy a obecní úřad.
V zámeckém areálu, v sousedství kostela, probíhá rekonstrukce a dostavba pro sociální zařízení. Vedle
zámku stojí nehodnotná budova "kulturního domu". V severním závěru návsi hostinec. Obecní dům,
bývalé hasičské skladiště, je nyní využit pro dva obecní byty a podnikání.
KONCEPCE ROZVOJE
V územním plánu je předpokládáno zachování stávajícího rozsahu ploch občanského vybavení v obci
a intenzifikace využití ploch. Je kladen důraz na posílení významu obce jako obytného útvaru
s přiměřenou občanskou vybaveností pro obyvatele a na trend rozvoje turistiky jakožto perspektivní
možnosti vytváření pracovních příležitostí v obci.
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Veřejná správa a administrativa
Obecní úřad je umístěn ve vyhovující budově bývalé školy v centru obce na návsi společně s místní
knihovnou, kadeřnictvím a ordinací lékaře.
Pošta je ve Vřesovicích.
Školství
Mateřská škola se nachází v západní části obce v zahradách a je mimo provoz. Děti dojíždějí do MŠ
Žešov a Vřesovice. Budova je navržena pro bydlení (lokalita 27). Dle potřeb obce je uvažováno její
zřízení v areálu zámku.
Základní škola byla zrušena, žáci dojíždějí do ZŠ v Prostějově.
Církevní zařízení
V centru obce na návsi je umístěn kostel sv. Vavřince a farní úřad římskokatolické církve (neobsazen
a v nevyhovujícím stavebním stavu).
Zdravotnická zařízení
V budově obecního úřadu jsou ordinace lékaře. Jedenkrát týdně ordinuje praktický a zubní lékař, za
odbornými službami občané dojíždějí do Prostějova.
Lékárna v obci není, občané využívají zařízení v Prostějově.
Zařízení sociální péče
Objekt zámku na návsi je rekonstruován na objekt sociálního bydlení pro handicapované spoluobčany.
Zařízení bude sloužit pro absolventy speciální školy Prostějov Tetín, občany s kombinovanými vadami
ve věku 18 a více let, se schopností sebeobsluhy. Jde o středisko sociálního bydlení, chráněných
pracovních míst, rehabilitační a zdravotnické péče, společenského, stravovacího a kulturního zázemí.
V novostavbě bude 28 malometrážních bytů pro handicapované spoluobčany, v hlavní zámecké budově
budou zřízena chráněná pracoviště (výroba dárkových předmětů z keramiky, proutí a slaného pečiva)
a chráněné kanceláře. V objektu bude pracovat nestátní zdravotnické zařízení (praktický lékař, ortoped,
stomatolog, psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci apod.). Celé NZZ
bude sloužit i široké veřejnosti. Přístavba bude obsahovat vývařovnu a jídelnu a bufet nejen pro
obyvatele objektu, ale i občany obce. Kuchyň bude mít kapacitu 200 jídel denně. Reprezentační
místnosti zámku budou sloužit výstavám, besedám, kulturním akcím apod. Na nádvoří zámku jsou
navrženy sadové úpravy a 18 parkovacích stání. Vybudováním objektu vzniknou nová pracovní místa
pro místní obyvatele i handicapované občany.
Distribuce, stravování
Distribuční zařízení slouží pro šíření základních potřeb obyvatel (maloobchodní zařízení potravinářské
2
i nepotravinářské do 800 m prodejní plochy).
Distribuční zařízení je segment občanského vybavení, zajišťující obsluhu obyvatel základními životními
potřebami na maloobchodní bázi. (Distribuce = rozdělování, podělování, rozšiřování, ekon. stadium
v nepřetržitě obnovovaném výrobním procesu, které spojuje výrobu se spotřebou; rozdělováním se
vytvářejí důchody jednotlivých účastníků výrobního procesu; přeneseně obchod, maloobchodní prodej –
Slovník cizích slov)
V obci jsou provozovány dvě prodejny smíšeného zboží, v Blechůvkách a na Kelčické ulici.
Samoobsluha na návsi, plochostřechý přízemní objekt postavení v akci "Z" je mimo provoz.
Předpokládáno je její zprovoznění s možností nadstavby.
Pohostinství je umístěno na křižovatce s cca 50 místy u stolu.
nevýrobní služby
V severní části obce se nachází hřbitov s navrženou plochou pro rozšíření severním směrem.
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V obci nabízí své služby firmy:
kosmetika
kadeřnictví
autoservis
pneuservis
Ubytovací zařízení
V obci není.
Kultura
V zámeckém areálu je umístěn kulturní dům. Je navržena jeho asanace a pozemek bude součástí
areálu zámku.
Pro kulturní akce je navržena rekonstrukce části prostor v zámecké budově.
V hostinci je společenský sál pro pořádání kulturních a společenských akcí s kapacitou 100 - 120 míst.
Veřejná knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu.
Zájmové organizace využívají prostor kluboven v budově OÚ.
Činné jsou spolky - organizace FC Výšovice a Myslivecké sdružení Diana Výšovice.
Rozvoj občanského vybavení závisí na zájmu podnikatelů a je vzhledem k velikosti a charakteru
zástavby obce předpokládán ve značné míře intenzifikací stávajících zařízení a v rámci ploch pro
bydlení.
Navržena je intenzifikace využití současných zařízení dle potřeb obyvatel a návštěvníků obce.
Navržena je transformační plocha (č. 5) pro nespecifikovaná zařízení občanského vybavení. Náplň
bude určena dle potřeb obce a občanů.
Plošný rozvoj je navržen pro nespecifikované zařízení občanského vybavení na parcele proti Obecnímu
úřadu v jižní části návsi (lok. č. 5) a v prostoru za objekty sociálního bydlení pro handicapované
spoluobčany v zámeckém areálu (lok. č. 28). Tato plocha je částečně zasažena ochranným pásmem
ZD Výšovice a s ním související stavební uzávěrou. Využití plochy je podmíněno zlepšením
hygienických podmínek v areálu farmy, průkazným snížením negativních vlivů na životní prostředí
a následně novým územním rozhodnutím o ochranném pásmu farmy a s ním souvisejícím rozhodnutím
o stavební uzávěře.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Identifikace, číslo
záboru ZPF

Název lokality

5
28

plocha pro nespecifikovaná zařízení občanského vybavení na návsi
plocha pro nespecifikovaná zařízení občanského vybavení
v zámeckém areálu
Plochy pro občanské vybavení celkem

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

0,07

Výšovice

0,95
1,02

Výšovice
Výšovice

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné a obvyklé činnosti jsou veřejná správa a administrativa, školství, kulturní a vzdělávací
činnost, zdravotnictví a sociální péče, sportovně rekreační zařízení, veřejné stravování a ubytování.
Podmíněně přípustné jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční zařízení, nezbytná
technická a dopravní zařízení.
Nepřípustné jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady
a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod.), včetně činností a zařízení chovatelských
a pěstitelských, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského
vybavení.
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KONCEPČNÍ ZÁSADY
 ve stabilizovaných zónách občanského vybavení je nutno při dostavbách, nebo rekonstrukcích
respektovat charakter zástavby (hmotovou strukturu, výškovou hladinu, způsob zastřešení)
 výška max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, sedlová nebo valbová střecha
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
Oa
plochy pro zařízení veřejné správy, administrativa
Oc
plochy pro církevní zařízení
Oz
plochy pro zdravotnická zařízení
Op
plochy pro zařízení sociální péče
Od
plochy pro distribuční zařízení (nevýrobní služby, stravování)
Ok
plochy pro kulturní zařízení
On
plochy pro nespecifikovaná zařízení občanského vybavení

2.4.3

PLOCHY PRO SPORT A REKREACI R

CHARAKTERISTIKA
Území určená k umisťování činností, dějů a zařízení sloužících k uspokojování sportovních
a rekreačních potřeb občanů.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Výšovice leží v rovinaté zemědělské krajině Hané mimo oblasti cestovního ruchu. Zařízení hromadné
rekreace, sportovní zařízení ani koupaliště v obci nejsou. Občané využívají sportovní zázemí
v sousedním Prostějově, koupaliště ve Skalce, Prostějově a Chropyni.
Vzhledem k rovinatým terénům je rozšířena cykloturistika.
Sportovnímu vyžití obyvatel slouží pouze travnaté fotbalové hřiště s šatnami, obklopené řadami stromů
v severní části obce mezi obytnou a výrobní zónou.
Odpočinku a zábavním akcím pod širým nebem slouží zámecký park s tanečním parketem, dětským
hřištěm a posezením (viz veřejná zeleň).
KONCEPCE ROZVOJE
Respektována jsou všechna stávající sportovní zařízení a je navrženo jejich doplnění a intenzifikace
o další zařízení pro sportovní vyžití obyvatel.
Navržena je rozvojová plochu pro dětské a sportovní hřiště mezi návsí a navrženou zástavbou Přední
Padělky.
Pro cyklistické spojení s Prostějovem je navržena cyklistická stezka vedená po a podél stávající silnice
II. třídy (viz dopravní část).
Rekreační potenciál krajiny významně zvýší založení přírodní vodní plochy na soutoku Vřesůvky
a Určického potoka jako součásti nadregionálního biocentra Skalka v jihovýchodní části řešeného
území.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO SPORT A REKREACI
Identifikace, číslo
záboru ZPF

Název lokality

6
Plocha pro sportovní a dětské hřiště
Plochy pro sport a rekreaci celkem
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Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

0,17
0,17

Výšovice
Výšovice

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné činnosti jsou sportovní a tělovýchovná zařízení, rekreační, kulturní a společenské využití.
Podmíněně přípustné jsou stravovací a ubytovací zařízení, doprovodné služby, maloobchod,
technická a dopravní zařízení.
Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně.
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
Rs
plochy pro sportovní zařízení
Rdh
dětská hřiště

2.4.4

PLOCHY PRO VÝROBNÍ AKTIVITY V

CHARAKTERISTIKA
Území je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových,
zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy provozoven, a to převážně
v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Většina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací do města Prostějova. V obci je registrován velký
počet individuálních živností. Největším zaměstnavatelem je zemědělské družstvo.
Průmyslová výroba v řešeném území není umístěna. V severní části zastavěného území leží výrobní
zóna zemědělského družstva a podnikatelských aktivit – výrobních služeb.
STABILIZOVANÁ ÚZEMÍ
Zemědělská výroba
Řešené území je převážně zemědělsky využito, zemědělská půda má výměru 544 ha, tj. 91,7% jeho
celkové rozlohy.
Zemědělské družstvo Výšovice hospodaří na celkové výměře 830 ha zemědělské půdy na katastrech
Výšovice, Žešov a Vřesovice. ZD Výšovice má cca 40 zaměstnanců. Rostlinná výroba se specializuje
na obiloviny, kukuřici, mák, cukrovku, řepku a trávy na semeno. V zemědělském areálu, umístěném
v severní části zastavěného území, mají mj. živočišnou výrobu: dvě stáje K 174 a K 96 pro mléčný skot
ve stelivovém ustájení, celkový stav 270 ks, a pět stájí pro prasata ustájená na roštech: prasnice
160+20 ks, předvýkrm 460 ks, výkrm 600 ks. Živočišná farma má vyhlášeno pásmo hygienické ochrany
o poloměru 250 m, které nezasahuje obytné území. V PHO je vyhlášena stavební uzávěra, zakazující
mj. zvyšování koncentrace dobytka.
Vyhlášené ochranné pásmo je platné pro areál bývalého ZD.
Ve vsi jsou dva soukromí zemědělci.
VÝROBNÍ SLUŽBY, ŽIVNOSTI
V obci se rozvíjí podnikání v oblasti maloobchodu a služeb, výrobních, dopravních a obchodních
činností a soukromého zemědělství. Drobné živnosti obyvatel vsi jsou provozované především v rámci
vlastního obydlí a jeho hospodářského zázemí. Další podnikatelé využívají hospodářské trakty zámku
a jednotlivé budovy zemědělského areálu.
Mezi zámkem a družstvem je dílna stavebně truhlářské výroby Dřevovýroby spol. s r. o.
LESNÍ VÝROBA
Lesní pozemky zabírají 1 ha řešeného území.
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NESTABILIZOVANÁ ÚZEMÍ
V Kelčické ulici je umístěn areál zpracování kovového odpadu firmy DOKOV. Jedná se o volné
skladování kovového odpadu na oploceném pozemku za rodinnými domy i na volných plochách v okolí.
Stav je problematický z hygienického, dopravního a estetického hlediska.
KONCEPCE ROZVOJE
Stabilizovaná území budou nadále sloužit svému účelu.
Pro rozvoj průmyslové výroby je navržena rozvojová plocha v trati Za hřbitovem.
Pro výrobní služby je navržena rozvojová plocha v trati Za parkem.
Navrženo je vymístění DOKOVu do stávající výrobní zóny či rozvojové plochy výrobních služeb Za
parkem.
Obě plochy jsou ze severu vymezeny navrženou přeložkou silnice II. třídy. Jsou dopravně
obsluhovatelné ze stávajících komunikací.
Nové aktivity v průmyslové výrobě a výrobních službách nesmí mít negativní vliv na životní prostředí.
POPIS PLOCH PRO ROZVOJ VÝROBY
Lokalita Za parkem (č. 7) je určena pro rozvoj výrobních služeb mezi současně zastavěným územím na
východě, stávajícími výrobními plochami a potokem. Plocha o rozloze 4,26 ha bude dopravně napojena
prodloužením stávající účelové komunikace obsluhující Dřevovýrobu. Od obytných domů je plocha
izolována zahradami, od nového tělesa státní silnice pásem zeleně š. 15 m, z východu břehovými
porosty Vřesůvky. Plocha leží v PHO zemědělské farmy a navržené ČOV. Navržena je trafostanice.
Vyhlášená stavební uzávěra zakazuje rozvoj živočišné výroby.
Lokalita Za hřbitovem (č. 8) je určena pro průmyslovou výrobu, leží mezi současně zastavěným územím
obce a navrženou přeložkou silnice II. třídy, je určena pro větší investiční záměry. Plocha o rozloze
8,08 ha bude izolována od obytných domů zahradami, od přeložené silnice II. třídy pásem zeleně šířky
15 m. Dopravně bude obsloužena ze silnice III. třídy k Bedihošti, případně ze silnice II. třídy
k Prostějovu. Nutno respektovat či přeložit přípojku VN k trafostanici družstva. Navržena samostatná
trafostanice.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO VÝROBNÍ AKTIVITY
Identifikace, číslo
záboru ZPF

Název lokality

7
Plocha pro výrobní služby Za parkem
8
Plocha pro průmyslovou výrobu Za hřbitovem
Plochy pro výrobní aktivity celkem

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

4,26
8,08
12,34

Výšovice
Výšovice
Výšovice

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné činnosti jsou podnikatelské aktivity v průmyslové a zemědělské zpracovatelské výrobě,
skladování, výrobní služby, technická a dopravní zařízení, obvykle v uzavřených areálech bez
negativního vlivu na zdraví obyvatel a životní prostředí.
Podmíněně přípustné jsou komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní
a opravárenské areály), občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně přípustné byty
pro osoby zajišťující dohled, nebo pro majitele provozovny.
Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení,
zdravotnická a sociální vyšší zařízení).
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
Vp
plochy pro průmyslovou výrobu
Vz
plochy pro zemědělskou výrobu
Vs
plochy pro výrobní služby
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2.4.5

PLOCHY PRO VEŘEJNOU ZELEŇ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Z

CHARAKTERISTIKA
Území, která musí být přístupny veřejnosti bez omezení a z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit. Mimo
ploch veřejné zeleně, které plní funkci nejen rekreační, případně kultovní, jsou tvořeny plochami ulic
a návsi.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Zeleň v obci představuje významný prostorotvorný a krajinotvorný prvek, především vzhledem k deficitu
lesní a krajinné zeleně v krajině.
Plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství jsou ve Výšovicích tvořeny návesním prostorem,
zámeckým parkem, hřbitovem, pláckem u křížku a veřejně přístupnými plochami podél komunikací.
Náves kapkovitého tvaru je vysázena prstencem lip kolem kostela, lipovými výsadbami u pomníků
padlým a hustými okrasnými výsadbami v celém prostoru. Hustá zeleň znemožňuje pohledy na kostel
sv. Vavřince.
Zámecký park je nemovitou kulturní památkou a byl v 90. letech ošetřen. V prostoru parku se konají
společenské akce, obecní oslavy a taneční zábavy.
V dobrém stavu je i zeleň hřbitova na severním okraji obce.
KONCEPCE ROZVOJE
Pro zvýšení účinu veřejné zeleně a její rozšíření je navržena úprava ostatních volných ploch charakteru
veřejné zeleně a veřejných prostranství v obci s důrazem na zlepšení jejich vzhledu a podtržení jejich
významu. Významné je propojení na krajinnou zeleň.
Veřejné prostranství pro možnost shromažďování a klidné posezení je v zámeckém parku a na návsi.
Navrženo je jeho zpřístupnění ze strany zámku a tím jeho využití pro obyvatele sociálního ústavu.
Zámecký park vyžaduje obnovu ohradní zdi, odborný dendrologický zásah a pravidelnou údržbu.
Navrženo je rozšíření hřbitova severním směrem.
Na návsi třeba odborně ošetřit porosty s ohledem na bezpečnost silničního provozu a průhledy na
kostel. Všechny vzrostlé lípy ponechat.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO VEŘEJNOU ZELEŇ
Identifikace, číslo
záboru ZPF

Název lokality

4c
Kopec
10
Rozšíření hřbitova
Plochy pro veřejnou zeleň celkem

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

0,71
0,11
0,82

Výšovice
Výšovice
Výšovice

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné a obvyklé využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení inženýrských sítí
a pohyb obyvatel a plochy veřejné zeleně pro rekreaci obyvatel
Podmíněně přípustná je výstavba nezbytné technické vybavenosti, drobných staveb, vodních prvků
a zpevněných ploch
Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
Zp
parky a veřejná zeleň
Zh
zeleň hřbitovů a pietních míst
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2.4.6

PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI I

CHARAKTERISTIKA
Území určená pro umisťování činností, dějů a zařízení rekreačních a doplňkově produkčních (sadů,
zahrad a orné půdy v drobné parcelaci). Plochy mohou být uvnitř i vně současně zastavěného území
dle § 139a (2) stavebního zákona.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
V řešeném území jsou plochy sadů a zahrad.
Zabírají značnou část zastavěného území. Výrazným způsobem - vzrostlou zelení - spoluvytvářejí obraz
venkovského sídla. Jsou zastoupeny užitkové zahrady, obytné a okrasné zahrady i malá políčka.
Zahrady přinášejí možnost bezprostředního propojení obydlí s přírodou i možnost domácího pěstitelství
a hospodářství - jedinečné výhody venkovského bydlení.
KONCEPCE ROZVOJE
V řešeném území jsou pro individuální rekreaci navrženy nové funkční plochy v prostorách po
přemístěném provozu DOKOVu a v bývalé cihelně.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
Název lokality

Identifikace, číslo
záboru ZPF

13
zahrádky na západním okraji obce
14
zahrádky v bývalé cihelně
Vodní plochy celkem

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

0,47
1,11
1,58

Výšovice
Výšovice
Výšovice

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné a obvyklé jsou zařízení sloužící individuální rekreaci, sady a zahrady menšího rozsahu,
neumožňující velkovýrobní obhospodařování
Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně a výstavba objektů pro trvalé bydlení.
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
Is
sady a zahrady (smíšené využití)
Idp
orná půda v drobné parcelaci

2.4.7

VODNÍ TOKY A PLOCHY N

CHARAKTERISTIKA
Zahrnují plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se zvláštním
estetickým významem pro utváření krajinného rázu území.
Vodní plochy mohou být součástí současně zastavěného území dle § 139a (2) stavebního zákona
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
VODNÍ TOKY V ÚZEMÍ
Řešeným územím protéká potok Vřesůvka a v trase katastrálních hranic Určický a Kelčický potok.
Severně od obce je nevyužívaná požární nádrž. V řešeném území je 5 ha vodních ploch.
Podrobnější popis viz v kapitole 2.7.2.3 Vodní toky, nádrže
KONCEPCE ROZVOJE
Vodní toky a plochy zůstanou ve stávající podobě bez podstatných zásahů s výjimkou prostoru pod
obcí, kde je navržena na soutoku Vřesůvky a Určického potoka vodní nádrž Bařiny v rámci NRBC
Skalka.
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PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO VODNÍ PLOCHY
Název lokality

Identifikace, číslo
záboru ZPF

12
vodní nádrž Bařiny
Vodní plochy celkem
Poznámka:

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

9,79
9,79

Výšovice
Výšovice

Směrný funkční typ lze měnit správním řízením dle zákona č. 254/2001 Sb.

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné a obvyklé jsou činnosti, děje a zařízení související s vodohospodářskými poměry v území,
rybářstvím, rekreací a koloběhem vody v přírodě (retence, výpar, rovnoměrný odtok).
Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže s tím, že budou
minimalizovány negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod).
Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují
kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nepřípustná je výstavba objektů v těsné blízkosti břehů.
V souladu se zákonem 254/2001 Sb. (vodní zákon) v platném znění může správce toku užívat pozemky
sousedící s korytem vodního toku, a to u drobných toků nejvýše 6 m od břehové čáry. Tyto pruhy je
proto nutno ponechat volně přístupné.
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny,
v.č. 3 Návrh využití území sídla a v.č. 5 Zásobování vodou.
JAKO FUNKČNÍ TYP JSOU VYMEZENY
Na
nádrž akumulační, požární
Ne
nádrž extenzivní, ekologická, krajinotvorná

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V NEZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ – KRAJINĚ
2.4.8

PLOCHY KRAJINNÉ ZÓNY PRODUKČNÍ P, H

CHARAKTERISTIKA
Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou produkci s velkovýrobní technologií
a lesní výrobu lesy hospodářské), u kterých není produkční funkce limitována jinými funkcemi.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Značná část řešeného území je zemědělsky obhospodařována. Produkční zóna plní zejména funkci
hospodářskou. V řešeném území je dominantní zastoupení produkční zóny zemědělské. Zemědělská
půda je organizována ve velkých honech, velké plochy jsou odvodněny. Lesní produkční plochy tvoří
pouze 1 ha.
KONCEPCE ROZVOJE
Řešení územního plánu vymezuje krajinné zóny s převažujícím produkčním charakterem, které jsou
stabilizovány. Výjimku tvoří plochy, které jsou předmětem navržených ploch pro rozvoj sídla. S ohledem
na zachování vysoké produkční schopnosti půd, snížení projevů vodní eroze, ale také ekologie je
navržena zonace zemědělských půd.
Urbanistická studie navrhovala v souvislosti s promítnutím nadregionálního biocentra Skalka do území,
zalesňování a zalučňování. Rozsah záboru ZPF pro 169 ha hospodářského lesa nebyl v rámci
projednávání US jako konceptu územního plánu obce schválen a je z návrhu ÚPNO vyloučen.
Dle dodatečného požadavku Zastupitelstva obce jsou k zalesnění navrženy plochy Kopec (v US lokalita
pro obytnou zástavbu č. 4c) a plochy v trati Křivdy mezi navrženým silničním obchvatem obce
a Vřesůvkou.
Ve východní části řešeného území je navrženo nadregionální biocentrum Skalka, převážně na
zemědělských půdách.
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Lze očekávat i další dělení zemědělského půdního fondu a tím částečné zprůchodnění krajiny. Na
menších plochách lze očekávat i určitou specializaci, nebudou prováděny větší investice do půdy, dojde
k zvýšení podílu travního fondu.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO KRAJINNOU ZÓNU PRODUKČNÍ
Identifikace, číslo
záboru ZPF

Název lokality

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

5,32
5,32

Výšovice
Výšovice

29
hospodářský les v trati Křivdy
Plochy pro krajinnou zónu produkční celkem

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou velkovýrobou a lesní
produkcí. U zemědělského půdního fondu je přípustná změna kultury pokud nedojde ke změně krajinné
rázu.
Podmíněně přípustná je výstavba objektů zemědělské prvovýroby, u lesní výroby pro lesní výrobu,
ochranu přírody, technickou a dopravní infrastrukturu, těžbu lokálního významu s následnou rekultivací,
pokud nedojde ke změně krajinného rázu.
Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů, popřípadě rozšiřování stávajících,
pokud to není navrženo tímto územním plánem.
PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
na územním plánem navržených zastavitelných plochách a na plochách pro ÚSES je zakázáno:
- využití, které by blokovalo jejich využití v souladu s ÚPNO
- jakékoli činnosti zhoršující kvalitu životní prostředí
- hospodaření ohrožující produkční schopnost půdy a vodní režim krajiny
- využití produkční krajiny nesmí porušit krajinný ráz
- využití produkční krajiny má bránit vodní a větrné erozi
REGULACE ZPF - zonace zemědělské půdy (směrná):
I.zóna - bez rizika - zemědělské plochy do 30 sklonu, plošiny. Eroze se projevuje pouze při přívalových
deštích, a to obvykle jen ve stopách zemědělských strojů. Lokálně je nutno dodržovat směr obdělávání
pozemků kolmý na spádnice. Jedná se zejména o ploché, protáhlé hřbety. Výrazné splachy mimo
zemědělské plochy nehrozí. Při velikosti bloku větším jak 30 ha přistoupit k rozčlenění, popř.
k protierozním osevním postupům, hrázkování ap.
II. zóna – erozního rizika - zemědělské plochy do 70 sklonu. Různě konfigurované svahy, popř. svahy
s větší délkou. Pro snížení projevů eroze je nutno provádět protierozní osevní postupy, pásově střídat
plodiny, vrstevnicově obdělávat plochy a provádět hrázkování. Riziko vzniku plošného odtoku a splachů
mimo plochy zemědělské půdy. Je nutno dodržovat agrotechnická protierozní opatření (protierozní
osevní postupy, hrázkování ap,).
III. zóna – erozního ohrožení - plochy s různým stupněm erozního ohrožení (30 –120). Většinou
konvergentní (sbíhavé) svahy, které urychlují odnos částic. Podle sklonu je nutno přistoupit
k protierozním opatřením. Provádění protierozních osevní postupů ( pásově střídat plodiny,
vrstevnicově obdělávat plochy a hrázkování) je na většině ploch nutné. Při nedostatečné ochraně výše
uvedenými opatřeními je nutno přistoupit k technické protierozní ochraně (meze, průlehy, vsakovací
pásy).
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
Po
orná půda
Hl
les hospodářský, kategorie lesa dle § 9 zákona č. 289/1995 Sb.
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2.4.9

PLOCHY KRAJINNÉ ZÓNY PŘÍRODNÍ E, L

CHARAKTERISTIKA
Území slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, u kterých dominují přírodní
funkce, ochrana přírody a jiné funkce sloužící k zachování ekologické stability a posílení genofondu.
Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability)
podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Plochy zahrnují stávající krajinnou zeleň (vč. liniové zeleně), extenzivně využívané travní porosty
a plochy kostry ekologické stability. Krajinná zeleň je v řešeném území zastoupena především
jako doprovodná zeleň při polních cestách, vodotečích, na neobhospodařovatelných pozemcích a na
mezích.
Ve východní části řešeného území je vymezeno nadregionální biocentrum (NRBC) Skalka.
KONCEPCE ROZVOJE
Je navrženo zatravnění orné půdy v lokálním biocentru LBC1 Zadní nivy (lok. 24), podél Určického
potoka v lokálním biokoridoru LBK1 (lok. 23) a v údolnici na západním okraji obce podél navržené
svodnice (lok. 25)
Je navržena výsadba krajinné zeleně na svazích za cihelnou a plochy na východním okraji obce, dále
pak podél navržené přeložky silnice II. třídy je ze strany obce navržen pás krajinné zeleně šířky 15 m
s izolační funkcí.
Na severním okraji obce je navržen břehový porost (22) u nádrže Bařiny k výsadbě krajinné zeleně.
Druhová skladba musí odpovídat přírodním stanovištním podmínkám, v případě dosadby budou
používány místní dřeviny a rostliny.
Navržena je výsadba stromořadí, liniové zeleně, remízků podél cest a v zemědělské krajině jako
interakčních prvků.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO KRAJINNOU ZÓNU PŘÍRODNÍ
Identifikace, číslo
záboru ZPF

Název lokality

15
ozelenění za cihelnou
16
plocha na východním okraji obce
18
krajinná zeleň podél přeložky silnice
22
krajinná zeleň, břehové porosty u nádrže Bařiny
23
zatravnění biokoridoru LBK1
24
zatravnění v lokálním biocentru LBC1 Zadní nivy
25
zatravnění v údolnici na západním okraji obce
30
zatravnění ochranného pásma lesa v trati Křivdy
Plochy pro krajinnou zónu přírodní celkem

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

0,41
0,16
0,86
0,62
0,65
0,92
2,03
4,52
10,17

Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení, které slouží k zachování ekologické rovnováhy území
Podmíněně přípustné je alternativní zemědělství
Nepřípustné jsou činnosti a zařízení, které zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování kapacit
stávajících zařízení a nová výstavba
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny
a v.č. 3 Návrh využití území sídla.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
Ek
krajinná zeleň (dřeviny rostoucí mimo les)
Lt
trvalé travní porosty (drobné pestré a přirozené luční porosty)
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2.4.10 KRAJINNÁ ZÓNA SMÍŠENÁ
CHARAKTERISTIKA
Plochy s polyfunkčním využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemném rovnocenném postavení, přírodní
ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních
činností.
Mohou být v případě obestavění výjimečně i součástí současně zastavěného území.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Na severozápadním okraji obce je plocha bývalé cihelny.
Jižně od ní je plocha devastovaná činností DOKOVu.
Severně od hřbitova je neudržovaná plocha.
V západní části návsi je devastovaná plocha po demolovaném obytném objektu
Na východním okraji obce je devastovaná plocha na okraji zástavby.
KONCEPCE ROZVOJE
Plocha bývalé cihelny je navržena k rekultivaci, zčásti na plochy individuální rekreace – sady a zahrady
(14) a zčásti na krajinnou zeleň (15).
Plocha devastovaná činností DOKOVu bude rekultivována na plochy individuální rekreace – sady
a zahrady (13).
Plocha severně od hřbitova je navržena k rozšíření hřbitova.
Devastovaná plocha po sboru v západní části návsi je navržena k zástavbě pro bydlení.
Devastovaná plocha na východním okraji obce je navržena pro krajinnou zeleň.

2.4.11 PLOCHY PRO OBSLUHU A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURU
CHARAKTERISTIKA
Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zařízení dopravní a technické
vybavenosti. Stavby a zařízení pro obsluhu území lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby
tohoto druhu připouští nebo výjimečně připouští nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného
území. Při umisťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Výšovice jsou na silniční síť napojeny silnicemi II/433 Prostějov – Morkovice – Střílky, III/433 2 Výšovice
– Určice, III/433 3 Výšovice – Vřesovice, III/367 11 Bedihošť – Výšovice – Kelčice, III/367 17 Čelčice –
Skalka – Výšovice.
Obec má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Dobrochov.
Ve Výšovicích není provedena soustavná kanalizace s čištěním odpadních vod (pouze zčásti dešťová
kanalizace). Odpadní vody jsou odváděny do septiků, jímek na vyvážení, v některých případech
odcházejí do dílčích dešťových stok, zaústěných do vodoteče.
Obec je plynofikována, regulační stanice je umístěna ve Skalce.
Obec je zásobována elektrickou energií hlavním venkovním vedením VN č. 308 s napětím 22 kV
z R110/22 kV Prostějov.
Řešeným územím neprochází dálkový kabel.
Katastrálním územím obce Výšovice neprochází radioreleová trasa.
KONCEPCE ROZVOJE
Doprava využívá stávající sít komunikací s místními úpravami křižovatek a odstraněním kolizních míst.
Navržen je obchvat obce silnicí II/433 Prostějov - Morkovice - Střílky severně od zastavěného území.
Silnice je užívána ke svozu komunálního odpadu z Prostějova a okolí na skládku v Němčicích nad
Hanou a k dopravě do cukrovaru v Němčicích nad Hanou, jenž má být rekonstruován pro zvýšení
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kapacity výroby. Provoz těžkých vozidel ohrožuje stabilitu kostela, snižuje kvalitu obytného prostředí
a ohrožuje bezpečnost obyvatel.
V souběhu se silnicí II/433 je s ohledem na poměrně značnou intenzitu cyklistické dopravy navržena
místní cyklotrasa do Prostějova, vedená přes obec.
Trasy místních komunikací jsou respektovány ve stávajících profilech a navrženo je jejich doplnění
k navrženým funkčním plochám.
Je respektována a účelně doplněna stávající síť účelových komunikací.
V obci jsou navrženy potřebné plochy pro parkování vozidel.
Je navrženo odkanalizování sídla s čištěním splaškových vod v navržené ČOV v severovýchodní části
obce.
Pro zásobování obce elektrickou energií jsou navrženy nové trafostanice ve vazbě na nové rozvojové
plochy.
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT PRO DOPRAVU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Název lokality

Identifikace, číslo
záboru ZPF

11
Čistírna odpadních vod
17
Přeložka silnice
19
Rozšíření místní komunikace v Předních padělkách
Plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu celkem

Rozloha lokality (ha)

Katastrální území

1,22
2,44
0,45
4,11

Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice

PŘEDMĚT OMEZENÍ
FUNKČNÍ REGULACE
Přípustné jsou činnosti a zařízení dopravní a technické povahy, pokud nenarušují prostředí nad
přípustnou míru
Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch platí:
- přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech stavebních
plochách, pokud není podrobnější ÚPD stanoveno jinak a je limitováno přípustným využitím území
- nepřípustná jsou kapacitní parkovací a odstavná stání a garáže v zóně bydlení
Navržené trasy inženýrských sítí jsou závazné, rozvody v navržených plochách budou upřesněny
v podrobnější dokumentaci v souvislosti s urbanistickým řešením.
Vymezení ploch pro navržená technická zařízení je limitujícím faktorem pro využití navržených ploch,
jejich zásah do území je třeba upřesnit podrobnější dokumentací.
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavních výkresech č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny,
v.č. 3 Návrh využití území sídla a výkresech jednotlivých profesí.
JAKO FUNKČNÍ TYPY JSOU VYMEZENY
DL
polní letiště
VZU
vodní zdroj užitkové vody
ČOV čistírna odpadních vod
TS
trafostanice
P
parkoviště

2.5

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ - OCHRANNÉ REŽIMY

2.5.1

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

2.5.1.1 HISTORICKÝ VÝVOJ OSÍDLENÍ
Řešené území náleží ke starému sídelnímu území. Archeologické nálezy dokládají osídlení již od dob
předhistorických a od té doby trvale. Výšovice se připomínají písemně poprvé roku 1348.
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Jádrem obce je náves kapkovitého tvaru se zámkem s hospodářským zázemím a na dominantním
místě návsi před ním s barokním chrámem sv. Vavřince s farou. Škola byla založena r. 1765.
V minulém období byla severně od obce založena farma JZD, postaven „kulturní dům“ v areálu zámku
a samoobsluha na návsi.
Obytná zástavba se rozvíjela od návsi směrem severním podél silnic a jižně v části Blechůvky
2.5.1.2 ARCHEOLOGIE
Řešené území náleží ke klasickým oblastem starého sídelního území. Dosud známé archeologické
nálezy dokládají jeho osídlení již od starší doby kamenné (paleolitu). Celé řešené území je proto
klasifikováno jako území archeologického zájmu s archeologickými nálezy ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Části území jsou pak klasifikovány jako území
s doloženými nebo předpokládanými archeologickými nálezy.
Pro řešení územního plánu obce byly využity podklady Státního památkového ústavu v Brně i Muzea
Prostějovska.
Na řešeném území Výšovic je možno stanovit:
ÚAZ II
území archeologického zájmu s doloženými archeolog. nálezy
ÚAZ III-IV
území archeologického zájmu s předpokládanými archeolog. nálezy nebo jejich možným
výskytem ostatní části řeš. území
Soupis archeologických nalezišť:
1.
P:
intravilán, zejména historické jádro obce (00225)
N:
středověké a novověké osídlení (vesnice, zámek), sídlištní nálezy únětické kultury
a broušené industrie
D:
první pís. zmínka k r. 1348, st. doba bronzová, ml. doba kamenná, neolit
2.
P:
„Na kopci“
N:
nálezy z neolitu
D:
mladší doba kamenná
3.
P:
„Díly“
N:
nález mince z doby římské – denár Faustiny st.
D:
4.
P:
„Klemperk“, přesahuje na k.ú. Vřesovice
N:
pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou, sídliště kultury zvoncových pohárů
a z doby laténské
D:
pozdní doba kamenná - eneolit, kultura laténská
5.
P:
„Na kopci“, svah Klemperku (00226)
N:
sídliště
D:
mladší doba kamenná (neolit)
6.
P:
trať „Křivdy, Díly“, severně od křižovatky silnice do Skalky (00227)
N:
sídliště
D:
ranný středověk
7.
P:
severovýchodní okraj obce (00228)
N:
sídliště
D:
rámcově pravěk
8.
P:
„Padělky“ (00229)
N:
sídliště
D:
rámcově pravěk
Ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění je stavebník povinen již od doby přípravy
stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
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2.5.1.3 NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou na k.ú. Výšovice zapsány:
r. č. 5866
zámek s hospodářskou budovou
r. č. 5867
park u zámku
r. č. 5868
farní kostel sv. Vavřince a ohradní zeď s branami
r. č. 5869
fara
r. č. 5870
socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem
r. č. 5871
kříž u kostela
r. č. 5872
kříž u silnice k Prostějovu
2.5.1.4 MÍSTNÍ PAMÁTKY
Na řešeném území se nacházejí i další pamětihodnosti. K nim je možno především řadit především
zachovalá původní obytná stavení, památníky a kříže v obci i krajině.
Tyto objekty tvoří nedílnou součást památkové podstaty obce a je třeba je respektovat a chránit a citlivě
obnovovat.

2.5.2

OCHRANA PŘÍRODY

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
V řešeném území se nenachází zvláště chráněná území dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění.
OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY
Významné krajinné prvky (VKP) - v řešeném území se nenachází lokality, které jsou registrovány pro
svou ekologickou nebo estetickou hodnotu.
Z hlediska krajinářského a ekologického je nutno respektovat a udržovat významnou alej podél
komunikace II. třídy č. 433.
Ve východní části řešeného území je směrně vymezeno nadregionální biocentrum "Skalka", dle
Aktualizace nadregionálního a regionálního ÚSES ČR (ÚTP MMR a MŽP, 1996).
Je třeba respektovat navržený lokální územní systém ekologické stability a chránit krajinný ráz.

2.5.3

NEROSTNÉ SUROVINY, LOŽISKA

CHARAKTERISTIKA
Slouží pro těžbu a ochranu ložisek nerostných surovin.
DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Na katastrálním území Výšovic není evidován dobývací prostor, nebyla zde vyhodnocena výhradní
ložiska nerostů, nebo jejich prognózní zdroje a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území, ani
zde nejsou evidovány dobývací prostory.
Rovněž zde nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb.
Východně od návsi se nachází bývalý hliník místní cihelny.

2.5.4

OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

VODNÍ ZDROJE
V řešeném území nejsou stanovena ochranná pásma vodních zdrojů. Na k.ú. obce se nachází vodní
zdroj, který slouží pro zásobování zemědělského areálu.
OCHRANA VODNÍCH TOKŮ
potok Vřesůvka – ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Prostějov
Kelčický potok - ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Prostějov
Hranečnice – ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Prostějov
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Určický potok – ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Prostějov
Strouhalka Ochranné pásmo (manipulační pruh) u drobných toků činí 6 m po obou březích pro zabezpečení
přístupu mechanismů při provádění běžné údržby.
VODÁRENSKÁ OCHRANNÁ PÁSMA
V řešeném území se nenachází ochranné pásmo vodního zdroje. Jímací území zásobující veřejný
vodovod se nachází na katastru obce Dobrochov.
OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI
Záplavové území vodních toků v řešeném území není vyhlášeno.

2.5.5

OCHRANA PŮDY

Je vyjádřena rozdělením pozemků do tří zón, v nichž jsou vytipovány plochy s různým stupněm
erozního ohrožení se stručným návrhem regulativů a opatření. Popis zón je uveden v kapitole
2.4.8 Plochy krajinné zóny produkční.
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Prostějov, eviduje v k.ú. Výšovice 59,3 ha
odvodněných pozemků.
Pozemkový úřad v Prostějově nezpracovává pro řešené území v současné době komplexní pozemkové
úpravy.
OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
V řešeném území se nachází minimální rozsah pozemků určených k plnění funkcí lesa. Platí pro ně
ochranné pásmo v rozsahu 50 m od okraje lesa
ÚPNO nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, naopak jsou navrženy plochy
k zalesnění.

2.5.6

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Při rozvoji Výšovic je třeba respektovat ochranné pásma:


OCHRANNÁ PÁSMA ENERGETICKÝCH DĚL A SPOJOVÉ TECHNIKY

zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná zařízení - § 19 zákona č. 458/2000 Sb. ze dne
28. listopadu 2000.
Ochranná pásma nadzemního vedení elektrické energie platná pro zařízení zrealizovaná do
31. 12. 1994 dle vládního nařízení č. 80/1957:
OP venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí:
a)
u vedení velmi vysokého napětí od krajního vodiče vedení na každou stranu od 60 –
110 kV včetně 15 m
b)
u venkovního vedení vysokého napětí od krajního vodiče na každou stranu 10 m
c)
u kabelových vedení všech druhů napětí od krajního kabelu na každou stranu 1 m
d)
ochranné pásmo stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 30 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice
Ochranná pásma nadzemního vedení elektrické energie platná pro zařízení zrealizovaná od
1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 (zákon 222/1994 Sb.) a po 1.1.2001 (zákon 458/2000 Sb.) –
v řešeném území jsou pásma totožná:
OP venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na každou
stranu:
e)
u napětí od 1 kV do 35 kV včetně 7 m
f)
u napětí od 35 kV do 110 kV včetně 12 m
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Ochranné pásmo stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice, pro stožárovou stanici platí 7 m,
pro zděnou 2 m.


ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a jiných plynových zařízení § 26 a § 27 zákona
č. 458/2000 Sb. ze dne 28. listopadu 2000 a příslušná příloha:
ochranné pásmo plynovodu
4m
bezpečnostní pásmo vtl plynovodu do DN 100
15 m
bezpečnostní pásmo vtl plynovodu DN 100 až 250
20 m
ochranné pásmo stl plynovodu v zastav. území
1m
ochranné pásmo technologického objektu
4m
bezpečnostní pásmo regulační stanice VTL
10 m
VTL bezpečnostní pásmo
40 m od osy
ochranné pásmo
8m



OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK DLE ZÁKONA
O VODOVODECH A KANALIZACÍCH Č. 274/2001 Sb.:
- pro potrubí o průměru do 500 mm včetně – 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí
- pro potrubí nad průměr 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí



ochranné pásmo lesů - zákon č. 289/1995 Sb. ze dne 3. 11. 1995 v platném znění



ochranné pásmo silniční činí (mimo zastavěné území) zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění:
u silnice II. a III. třídy 15 m od osy komunikace



ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť

100 m zákon č. 256/2001 Sb. v platném znění



PHO zemědělské farmy ZD Výšovice, střediska živočišné výroby (vyhlášeno rozhodnutím
č. 1083/99 Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově z roku 1999) o poloměru 250 m od
emisního středu
Dále bylo navrženo ochranné pásmo:


čistírny odpadních vod
kanalizačních zařízení

150 m od objektu - TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem

2.6

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

2.6.1

TEORIE ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

Krajina je vytvářena na základě přirozených zákonitostí daných přírodními podmínkami území na jedné
straně a na druhé straně je silně ovlivněna a modifikována činností člověka. Intenzivně využívaná
krajina je ochuzena o přítomnost přírodních ploch, které mají schopnost šířit svůj pozitivní vliv na okolní
hospodářské plochy.
Územní systém ekologické stability je definován zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3 písm.
a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Má svou hierarchickou úroveň, která odpovídá potřebám různých
organizmů žijících v území.
Rozlišujeme tři základní úrovně:
 lokální (místní) – reprezentující lokální vztahy v území
 regionální - jde o rozsáhlá území s regionálním významem pro ochranu přírody a krajiny
 nadregionální - jde o rozsáhlé souvislé plochy vytypované v rámci celé republiky
TERMINOLOGIE ÚSES
 biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. A) jako biotop nebo
soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému
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biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. B) jako území, které
neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich
migraci mezi biocentry a tím vytváří z prostorově oddělených biocenter síť
interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
ostatních ekologicky významných částí ÚSES na okolní, méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti.
Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. V krajině často plní i další
funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou)

2.6.2

VÝCHODISKA, ZPŮSOB VYMEZENÍ ÚSES

Návrh ÚSES vychází a respektuje širší územní vztahy a nadregionální a regionální systém ekologické
stability. Řešení ÚSES v katastrálním území vychází ze zpracovaného Generelu lokálního ÚSES
(Bauer,1994).
Základní koncepce vychází z existence krajinných formací, podmíněných zejména klimatem, podložím.
Dlouhodobé zemědělské využívání krajiny podmínilo vznik charakteristických biotopů.
Místní systém ekologické stability v k.ú. Výšovice tvoří převážně nefunkční (neexistující) až částečně
funkční skladebné části (nadregionální biocentrum, lokální biocentra a biokoridory), lokalizované na
zemědělské půdě. Za maximálního možného využití stávající kostry ekologické stability v území jsou
funkční skladebné části ÚSES doplněny o navržené skladebné části, a to včetně interakčních prvků tak,
aby utvořily ucelený systém.
Většina navržených biocenter má kombinovaný úkol:
 přiblížit se kritériu reprezentativnosti
 zabezpečit přežití geobiofondu
 získat vyšší ekologickou stabilitu
 omezit projevy větrné a vodní eroze
Tvorba ÚSES je většinou zajišťována přeměnou stávajících zemědělských monokultur na orné půdě,
náletových porostů podél vodotečí a dosadbou vhodných druhů dřevin. Předložené řešení je pouze
rámcové. Musí být zpracovány navazující dokumenty (komplexní pozemkové úpravy). Výsadbu dřevin,
zejména v biocentrech, bude vhodné řešit ve více stupních - nejdříve převedením vybraných ploch do
trvalých travních porostů s následujícím zplaněním a zalesněním autochtonními (místně příslušnými)
dřevinami. Sušší biocentra a biokoridory zahrnují obvykle drobné lesíky a křoviny, subxerotermní
trávníky. Při jejich doplnění doporučujeme výsadbu autochtonních druhů stromů, ale stávající prvky
v nich zachovat a udržet, protože jsou v ochuzené krajině významné i z jiných biologických
a ekologických důvodů.
Byly dodrženy tyto hlavní zásady:
 maximální využití stávající kostry ekologické stability
 reprezentativnost navržených biocenter a biokoridorů z hlediska rozmístění a velikosti skupin typů
geobiocénů
 respektování reliéfu území, dosažení krajinářsky pozitivního efektu

2.6.3

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES

Návaznost na regionální a nadregionální systém ekologické stability je v řešeném území přímá. Dle
Aktualizace nadregionálního a regionálního ÚSES ČR (ÚTP MMR a MŽP, 1996) je v řešeném území
vymezeno nadregionální biocentrum Skalka, které je nutno výhledově založit v prostoru mezi obcemi
Skalka, Čehovice, Vřesovice a Výšovice - východní část katastru. Na základě zpracovaných
nadřazených územně plánovacích dokumentací je toto biocentrum vymezeno směrně.
NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM SKALKA
Bioregion:
1.11 Prostějovský
Celková rozloha:
1.076 ha
Současný stav: převažuje orná půda
Požadované ekotopy:
sprašová pahorkatina a úzké nivy
Požadované ekosystémy: přirozené - teplomilné doubravní, mezofilní hájové, nivní

35

Návrh: ornou půdu výhledově zatravnit a zalesnit, vytvořit systém společenstev reprezentujících
požadované ekosystémy.

2.6.4

LOKÁLNÍ SYSTÉM

Řešení místního ÚSES v katastrálním území vychází ze zpracovaného plánu lokálního územního
systému ekologické stability k. ú. Určice, Dětkovice, Výšovice, Vranovice - Kelčice, Vřesovice (doc. Ing.
Zd. Bauer, 1994).
Citace z uvedeného dokumentu: "Kostra ekologické stability je tvořena zachovanými fragmenty přírody.
Většinou jde o plochy obtížně hospodářsky využitelné. Kostra ekologické stability je v řešeném území
zcela nedostatečná. Převažují ekologicky nestabilní agrocenózy - "zprůmyslněná" zemědělská krajina
s obrovskými scelenými hony. Polní cesty a meze byly rozorány, zamokřené louky meliorovány, vodní
toky regulovány a vysázeny topolovými alejemi. Topolové aleje jsou v zemědělské krajině ekologicky
bezvýznamné, protože nevytvářejí podmínky pro rozmanitost živé přírody a nejsou funkční ani
z hlediska větrolamu. Vytvářejí stromovou monokulturu v monokulturní zemědělské krajině. Odvodnění
luk a jejich přeměna na ornou půdy snížily retenční schopnost krajiny a pokles diverzity organismů.
Také vítr na scelených pozemcích odebírá půdě vláhu."
Převzatý lokální územní systém ekologické stability se v řešeném území drží vodních toků. Lokální
biokoridor je vymezen podél toku Vřesůvky, Žešovského a Kelčického potoka. Tento biokoridor je
převážně částečně funkční až nefunkční, jednoznačně vymezený. Lokální biocentrum Zadní nivy je
vymezeno na jihozápadě katastrálního území v nivě Kelčického potoka. Toto biocentrum je nutné
založit na orné půdě. Skladebné části lokálního ÚSES reprezentují společenstva hydrické řady
zamokřené až mokré (převážně habrojilmové jaseniny). Část území s vymezeným lokálním ÚSES je
v urbanistické studii nahrazeno nadregionálním biocentrem Skalka (viz výše).
LOKÁLNÍ BIOCENTRA
NÁZEV

LBC Zadní nivy

VÝMĚRA

celkem 3 ha

POPIS
Lokální biocentrum na zemědělské půdě
v nivě Kelčického potoka. Břehové porosty
tvoří převážně topolem kanadským,
vysázeným v 60-tých letech. V keřovém patru
je druhová skladba chudá, dominuje bez
černý, místy šípek, brslen evropský a trnka.
V návaznosti na vodní tok je orná půda.

NÁVRH
Rekonstruovat břehové porosty v rámci
revitalizace toku, ornou půdu zalesnit dle
příslušných stanovištních podmínek. Preferovat
jasan ztepilý příp. úzkolistý, dub letní a jilm
habrolistý příp. vaz. Dřeviny doplňkové - lípa
malolistá a velkolistá, babyka, javor mleč,
střemcha, hrušeň polnička a keře - vrby, brslen
evropský, kalina tušalaj, svída krvavá, krušina
olšová, ap.

BIOKORIDORY
OZNAČENÍ

NÁZEV

LBK 1

Žešovský
potok

LBK 2

Vřesůvka

LBK 3

Hranečnice

2.6.5

POPIS
Regulovaný vodní tok s neudržovanými porosty
topolu kanadského. Přirozeně nalétlá olše lepkavá,
některé druhy vrb a keřů (vrba, šípek, trnka
obecná, ptačí zob.

NÁVRH
Rekonstruovat břehové porosty, doplnit olši
lepkavou, dubem, lípou, habrem, javorem,
vrbami keře - střemcha, hrušeň polnička, a keře
- vrby, brslen evropský, kalina tušlaj, svída
krvavá, krušina olšová, apod.
Regulovaný vodní tok s neudržovanými porosty
Rekonstruovat břehové porosty, doplnit olši
topolu kanadského. Přirozeně nalétlá olše lepkavá, lepkavou, dubem, lípou, habrem, javorem,
některé druhy vrb a keřů (vrba, šípek, trnka
vrbami keře - střemcha, hrušeň polnička, a keře
obecná, ptačí zob. Při průchodu obcí je využití
- vrby, brslen evropský, kalina tušalaj, svída
pozemků (zahrady) až na břehovou hranu.
krvavá, krušina olšová, ap
V obci udržovat koryto s travinobylinnými porosty
Regulovaný vodní tok s neudržovanými porosty
Rekonstruovat břehové porosty, doplnit olši
topolu kanadského. Přirozeně nalétlá olše lepkavá, lepkavou, dubem, lípou, habrem, javorem,
některé druhy vrb a keřů (vrba, šípek, trnka
vrbami keře - střemcha, hrušeň polnička, a keře
obecná, ptačí zob).
- vrby, brslen evropský, kalina tušalaj, svída
krvavá, krušina olšová, ap

INTERAKČNÍ PRVKY

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících
funkcí přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter a umožňují existenci
např. hmyzu, jako opylovačům, přirozeným nepřátelům škůdců (slunéčko sedmitečné - mšice). Jedná
se většinou o okraje lesa, remízy, skupiny stromů, meze, okraje cest, ochranné travnaté pásy, průlehy,
údolnice, které mohou mít v kulturní, intenzivně využívané krajině také význam biokoridorů a biocenter.
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Při řešení byly vymezeny interakční prvky, které jsou pro ÚSES minimálně nutné. Vymezeny jsou
interakční prvky liniové, které plní v řešeném území zejména funkci krajinotvornou, estetickou
a protierozní. Trasování navrhovaných interakčních prvků může být změněno v rámci komplexních
pozemkových úprav.
Návrh opatření: Při zpracování pozemkových úprav využít navrhovaných směrů interakčních prvků
a rozsáhlé plochy orné půdy rozčlenit do bloků o výměře cca 30 ha. Minimální šířka IP je 3 m.
Realizovat formou alejí, mezí s travinobylinnými porosty s keři, na výrazných místech solitery.

2.7

NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

2.7.1

DOPRAVA

2.7.1.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Řešeným územím neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanice se nachází ve 4 km
vzdálených Čelčicích, jimiž vede železniční trať č. 301 Olomouc – Nezamyslice – Brno.
2.7.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:
II/433
Prostějov – Morkovice - Střílky
III/433 2 Výšovice – Určice
III/433 3 Výšovice - Vřesovice
III/367 11
Bedihošť – Výšovice – Kelčice
III/367 17
Čelčice – Skalka – Výšovice
Silnice jsou zařazeny v ostatní silniční síti.
Silnice II/433 přichází do obce od Prostějova, prochází celou obcí, je oboustranně obestavěná,
pokračuje směrem jižním do Němčic nad Hanou. Silnice bude upravována v kategorii S 7,5/70, resp.
v zastavěném území ve funkční třídě B2 jako sběrná komunikace s převážně dopravním významem
v kategorii MS 8/50 v návrhovém období nejdříve ve stávající trase pouze s minimálními úpravami
směrovými a šířkovými. Hustou zeleň podél průtahu silnice obcí je třeba upravit tak, aby byl zajištěn
dostatečný rozhled, navržena je jedna asanace objektu stojícího těsně u komunikace. Navržena je
přeložka silnice východně obce za areálem zemědělského družstva. Návrh přeložky vyvolala stále sílící
nákladová doprava přes obec směřující z Prostějova na skládku odpadu v Němčicích a silné
znečišťování obce v době řepné kampaně (do cukrovaru v Němčicích, výhledově jednoho z největších
na Hané). Po vybudování přeložky bude průtah obcí přeřazen mezi silnice nižší třídy, tzn. III.,
navrhujeme označení III/367 17, neboť průtah navazuje jihovýchodně od obce v upravené křižovatce
s přeložkou II/433 na stávající silnici III/367 17. Na severozápadním okraji obce je navrženo zaústění do
přeložky silnice II/433. Přeložka bude mít sběrnou funkci v území, na průtahu obcí se dopravní funkce
změní na funkci obslužnou, úpravy na průtahu budou v kategorii MO 8/50, ve funkční třídě C1.
Silnice III/367 11 prochází severní částí zastavěného území obce, kolmo křižuje silnici II/433
a v Kelčicích umožňuje napojení na rychlostní čtyřpruhovou směrově dělenou komunikaci R-46. Silnice
III/367 11 bude upravována v kategorii S 7,5/60, resp. v zastavěném území ve funkční třídě C1 jako
obslužná komunikace umožňující obsluhu všech objektů v kategorii MO 7/40.
Silnice III/367 17 neprochází v současné době zastavěným územím, upravována bude v kategorii
S 7,5/60 ve stávající trase. Silnice zaúsťuje jižně obce do silnice II/433. Navržena je směrová úprava
v místech křížení s navrženou přeložkou silnice II/433 a stávající silnicí II/433, jež bude přeřazena po
vybudování přeložky mezi silnice III. třídy.
Silnice III/433 2 vyúsťuje severně od zastavěného území ze silnice II/433. Silnice bude upravována
pouze ve stávající trase v kategorii S 7,5/60. Jsou navrženy rodinné domy podél této komunikace, zde
bude silnice upravována ve funkční třídě C 1 jako obslužná komunikace umožňující obsluhu všech
objektů v kategorii MO 7/40.
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Silnice III/433 3 vyúsťuje ze silnice II/433 v jižní části obce. Silnice je oboustranně obestavěná, směřuje
do Vřesovic. Silnice bude upravována pouze ve stávající trase v kategorii S 7,5/60, resp. v zastavěném
území ve funkční třídě C 1 jako obslužná komunikace umožňující obsluhu všech objektů v kategorii
MO 7/40.
Stávající místní komunikace budou upravovány a navrhovány v kat. MO 7/40,20 ve funkční třídě C 3
jako obslužné komunikace, umožňující přímou obsluhu všech objektů. Navržena je místní komunikace
v trase stávající polní cesty v místě navržené obytné výstavby Přední padělky. Další místní komunikace
je navržena ke stávající mateřské škole v trase stávající polní cesty.
2.7.1.3 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
Podél hlavní komunikace v obci jsou chodníky vedeny podél fasád domů, jsou od komunikace odděleny
zelení. Navrhujeme úpravu chodníků na minimální šířku 1,25 m. Dále navrhujeme pěší propojení mezi
silnicí II/433 od obecního úřadu směrem jihozápadním do navržené místní komunikace v Předních
padělcích a druhé propojení mezi mateřskou školou a navrženou místní komunikací v Předních
padělcích.
Obcí neprochází značená turistická ani cyklistická trasa. V obci je však silná místní cyklistická doprava
za prací do Prostějova, proto je navržena místní cyklotrasa do Prostějova. Navržena je samostatná
cyklostezka podél silnice II/433. Mimo obec je navržena za stromořadím podél severní strany silnice.
Minimální šířka stezky se dvěma pruhy je 2 m. V obci povede cyklotrasa po silnici a přes náves po
místní komunikaci podél zámku.
2.7.1.4 HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA
Zemědělská doprava využívá stávající síť polních cest a silnic.
Navržena je nová polní cesta za plochou pro výstavbu rodinných domů, náhradou za stávající v části
Přední padělky a za rozvojovou plochou hřbitova. Další polní cesty jsou navrženy v prostoru navržené
vodní nádrže, plynoucí se změn organizace obsluhy území.
2.7.1.5 VEŘEJNÁ DOPRAVA
Veřejná doprava je v obci zajišťována čtyřmi linkovými autobusovými spoji. V obci se nachází dvě
zastávky: Výšovice (45 spojů ve všední den) a Výšovice u mostu (24 spojů za den). Izochrony
dostupnosti 500 m pokrývají celou vesnici. V současné době je dostatečná četnost spojů.
2.7.1.6 LETECKÁ DOPRAVA
V severozápadní části řešeného území, při silnici III/433 2 ve směru na Určice, se nachází travnaté
polní letiště, využívané místním zemědělským družstvem. Nemá vyhlášena ochranná pásma
a neomezuje výstavbu v obytném území v obci.
Letiště Prostějov nezasahuje svými ochrannými pásmy do řešeného území.
2.7.1.7 VODNÍ DOPRAVA
Řešené území není dotčeno zájmy vodní dopravy.
2.7.1.8 STATICKÁ DOPRAVA
Odstavení vozidel je řešeno na stupeň automobilizace 1:3,5 a upraveno pomocí příslušných koeficientů.
Pro odstavení jsou využívány stávající individuální garáže. Vzrůstající nároky na krytá stání je třeba
řešit dostavbou individuálních garáží na vlastním pozemku majitelů rodinných domů.
Potřeba parkování je bilancována podle počtu obyvatelstva, občanské vybavenosti a potřeby pro
odstavení vozidel. Pro výhledový stav 650 obyvatel v obci je potřeba zajistit 186 odstavných stání. Pro
obyvatele stávajících rodinných a bytových domů navrhujeme dostavbu individuálních garáží pro 90 %
odstavných stání a pro 10 % odstavení na parkovištích, pro navržené rodinné domy navrhujeme 100 %
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odstavení v individuálních garážích na vlastním pozemku. Pro odstavení je potřeba celkem 175
individuálních garáží a 11 stání na parkovišti resp. podél komunikací.
Pro parkování v obci je minimálně potřeba celkem 69 parkovacích stání, z toho pro odstavení vozidel 8,
pro obytný okrsek 650 obyvatel 8 PS a pro občanskou vybavenost redukovaných 53 PS (celkem bez
redukce 70 PS) – kulturní dům u zámku 25 PS , pohostinství Horák se sálem pro 120 míst u stolu
a restaurací pro 50 míst u stolu 14 PS, hřiště 8 PS, uvažována je částečná zastupitelnost obou sálů
a hřiště, hřbitov 5 PS, v rámci rekonstrukce zámeckého areálu je navrženo ve dvoře 18 PS). Rozmístění
parkovacích stání viz výkres č. 5 Dopravní řešení. Navržená nová parkoviště – u hřbitova 10 a 12 PS,
u hřiště pro kopanou 15 PS, v zámku 18 PS, Přední padělky 8 PS. Stávající parkoviště s celkovou
kapacitou 21 parkovacích stání se ve Výšovicích nacházejí před zámkem, před obecním úřadem a před
samoobsluhou.
2.7.1.9 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
V obci se nenachází žádné dopravní zařízení. Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je
v sousedícím okresním městě Prostějově.
2.7.1.10 OCHRANNÁ PÁSMA
Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění činí ochranné silniční pásmo
mimo zastavěné území u silnic II. a III. třídy 15 m od osy vozovky.
Uvnitř zástavby platí hygienická hluková pásma odpovídající Usnesení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.
2.7.1.11 INTENZITA SILNIČNÍ DOPRAVY
Na dálnicích a silnicích I., II. tř. a výjimečně silnicích III. tř. bylo v r. 2000 provedeno celostátní sčítání
dopravy na silniční a dálniční síti ČR.
Intenzita silniční dopravy byla odvozena pro návrhové období z výsledků celostátního profilového
sčítání dopravy v r. 2000. Pro stanovení intenzit v roce 2020 bylo použito výhledových koeficientů
stanovených ŘSD ČR. V řešeném území bylo provedeno sčítání dopravy pouze na silnici II/433.
Sčítací stanoviště 6-5996
T = 380 x 1,18 = 448 voz/24 hod.
O = 2049 x 1,48 = 3033 voz/24 hod
S
= 3481 voz/24 hod
2.7.1.12 HLUK OD SILNIČNÍ DOPRAVY
V zastavěném území jsou ve výkrese dopravy na průjezdních úsecích silnic podle § 8 zákona
13/1997 Sb. v platném znění stanoveny hladiny hluku. Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na
základě nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění. Přípustná hladina hluku ve vnějším prostředí je
dána součtem základní hladiny 50 dB(A) a korekcí vztahujících se k místním podmínkám a denní době.
Pro noční dobu platí obecně korekce - 10 dB(A). V prostoru bezprostředně navazujícím na silnice
I. a II. třídy je možná korekce + 5 dB(A). Pro území a stavby pro bydlení je možná korekce + 5 dB(A).
V denní době by tedy neměla být v území pro bydlení překročena hladina 55 dB(A) u silnic III. třídy
(60 dB(A) u hlavních komunikací) a v noční době 45 dB(A) (50 dB(A) u hlavních komunikací).
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. Na základě této
směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje modelovat na počítači hlukovou
situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a vykreslovat izofony hluku v zadaných výškách při
detailním postupu. Pro účely územně plánovací dokumentace jsou stanoveny vzdálenosti izofon od
liniových zdrojů hluku pro rok 2010. Výpočtem je stanovena ekvivalentní hladina hluku „Y“ ve
vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace a vzdálenost, ve které je dosažen požadovaný útlum na 60

39

a 55 dB(A). Tento výpočet má pouze orientační charakter. Pro výpočet jsou použity intenzity silniční
dopravy stanovené přepočtem pro rok 2020 pomocí výhledových koeficientů.
SILNICE II/433
S = 3481 voz/24 hod, v = 50 km/hod
DEN:
F1 = 9,82436 . 106
F2 = 1,06
F3 = 1,0
X = 10,413826 . 106
Y = 60,1 dB(A) ve vzdálenosti 7,5 m
55 dB(A)
ve vzdálenosti 16,5 m - rozhodující hodnota
60 dB(A)
ve vzdálenosti 7,6 m
NOC:
F1 = 0,556281 . 106
F2 = 1,06
F3 = 1,0
X = 0,589657 . 106
Y = 47,6 dB(A) ve vzdálenosti 7,5 m
45 dB(A)
ve vzdálenosti 11,5 m
50 dB(A)
nebude dosaženo
Negativní účinky tranzitní dopravy návesním prostorem Výšovic budou výhledově eliminovány
navrženou přeložkou silnice II/433 severním obchvatem kolem zastavěného území obce.

2.7.2

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

PODKLADY
 Skupinový vodovod Dobrochov – Provozní řád, Aquatis Brno, červen 1993
 vyjádření správců toků – Státní meliorační správa (ZVHS), územní pracoviště Prostějov
 podklady obecního úřadu ve Výšovicích
Řešené území obce Výšovice, se nachází jihovýchodně od města Prostějova. Vodní hospodářství je
dáno možnostmi a potřebami území. V obci Výšovice je vybudovaný veřejný vodovod, rovněž je
vybudována část veřejné kanalizační sítě (pouze dešťová). V obci není vybudována čistírna odpadních
vod. Řešeným územím protéká dle vodohospodářské mapy několik vodních toků.
Výškový rozsah současně zastavěného území uvažovaného pro zásobování vodou z veřejného
vodovodu i pro veřejnou kanalizaci se pohybuje v rozmezí cca 210 - 230 m n.m.
2.7.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
ZDROJE VODY, BILANCE
V katastrálním území obce se nenachází vodní zdroj, využívaný pro zásobování pitnou vodou
obyvatelstva. V obci se nacházejí lokální zdroje (studny), ze kterých je voda odebírána jednotlivými
nemovitostmi. Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu
Dobrochov. Vodovod je v majetku obce, provozuje ho Svazek obcí se sídlem v Otaslavicích. Zdroj vody
pro veřejný vodovod se nachází na katastru obce Dobrochov. Kvalita pitné vody je vyhovující, a to
i obsahem dusičnanových iontů. Kvalita vody odpovídá hodnotám stanovenými ČSN pro kojeneckou
vodu.
Areál zemědělského družstva má vybudovaný vlastní zdroj vody, který však slouží pouze jako užitkový.
Nevyhovuje obsahem sirovodíkových iontů - zapáchá.
VYDATNOST ZDROJŮ
Zdroj

Jímací studna St.1
Jímací vrt HV11

Využitelné množství (l/s)

Odebírá se (l/s)

18,5

do 5,0
mimo provoz

ZÁSOBOVACÍ SYSTÉM
Obec Výšovice je v současnosti zásobována zásobovacím řadem DN 150 z vodojemu Předina.
Stávající vodojem objemu 2 x 250 m3, maximální hladina ve vodojemu 280,00 m n.m., minimální
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hladina 277,00 m n.m. Do vodojemu je voda čerpána čerpací stanicí umístěnou u jímací studny St.1 na
k.ú. Dobrochov.
Areál zemědělského družstva má vybudovaný vlastní systém zásobování vodou. Vodní zdroj se
nachází v zámeckém parku. Vydatnost zdroje činí 3,3 l/s, kvalita vody pro veřejné zásobování je
nevhodná – zdroj slouží jako užitková voda. Pro sociální účely je brána voda z veřejného vodovodu.
Hlavní snahou návrhu je vyřešení zdrojů, akumulace a tlakových poměrů. Jak již bylo konstatováno
stávající vodovod je ve vyhovujícím stavu. V územním plánu je navrženo pouze doplnění stávajících
rozvodů pro rozvojové lokality.
TLAKOVÉ POMĚRY
Orientační stanovení tlaku v síti: cca 210 - 230 m n.m.
max. hydrostatický tlak
280,00
210,00
70,00 m

max. hladina ve VDJ
min. kóta zástavby
max. hydrostatický tlak

posouzení nejvýše umístěné zástavby:
277,00
min. hladina ve VDJ
230,00
max. kóta zástavby
47,00 m
15 m
požadovaný min. hydrodynamický tlak
Obec je zásobována gravitačně z vodojemu Předina. Z orientačního stanovení tlakových poměrů je
patrné, že maximální hydrostatický tlak přesahuje max. doporučovanou hodnotu. Vzhledem ke
vzdálenosti spotřebiště od vodojemu, a tím vzniku hydraulických ztrát ve vodovodní síti,
nepředpokládáme, že teoretická hodnota hydrostatického tlaku způsobí provozní potíže.
AKUMULACE
V současnosti je veřejný vodovod součástí akumulace skupinového vodovodu Dobrochov 2 x 250 m 3.
potřeba vody Qm = cca 116 m3/d
ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ VODY:
Voda pro hasební účely bude zajištěna jednak z veřejného vodovodu, jednak ze stávající nádrže určené
pro tyto účely. Dále je navržená vodní nádrž o ploše cca 10 ha, která bude rovněž sloužit pro
zabezpečení požární vody – nutno při realizaci nádrže vybudovat odběrné místo. Zasahuje hasičský
sbor Prostějov.
POTŘEBA VODY
Počet obyvatel uvažovaných k napojení na veř. vodovod
643
specifická potřeba vody včetně občanské vybavenosti
120 l/ob.den
koeficient denní nerovnoměrnosti
1.5
koeficient hodinové nerovnoměrnost
1.8
VÝŠOVICE
Průměrná denní potřeba vody Qd:
Maximální denní potřeba vody Qm:
Maximální hodinová potřeba Qh:

m3/d

l/s

77.2
115.8

0.90
1.34
2.41

BILANCE ZDROJŮ A POTŘEBY:
Z výše uvedených hodnot potřeby vody a stávajících zdrojů veřejného vodovodu je patrné, že bilance
pro obec Výšovice je vyhovující. Kapacita stávajícího zdroje, který slouží pro skupinový vodovod
Dobrochov (napojeny obce Dobrochov, Otaslavice, Vřesovice, Výšovice a Žešov) je dostatečný i pro
budoucí rozvoj obce. Lze předpokládat, že uvažovaná hodnota specifické potřeby vody je
nadhodnocena, což vytváří určitou rezervu v systému zásobování vodou.
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OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ
Na k.ú. nejsou vodohospodářským orgánem stanovena ochranná pásma vodních zdrojů.
Zdroj družstva rovněž nemá vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů.
V blízkosti řešeného území se nachází jímací území Skalka, jehož ochranná pásma do k.ú. Výšovice
nezasahují.
2.7.2.2 ODKANALIZOVÁNÍ
SOUČASNÝ STAV
STOKOVÁ SÍŤ
V obci je vybudovaná z části dešťová kanalizace, která je převážně pouze povrchová. Splaškové vody
jsou z jednotlivých nemovitostí odváděny do septiků a jímek na vyvážení a částečně do dešťové
kanalizace. Stávající kanalizace má celkem tři výustě do místní vodoteče (potok Vřesůvka), respektive
do melioračního příkopu. Stávající kanalizace je ve správě obecního úřadu.
Areál zemědělského družstva má pro zneškodňování odpadních vod vybudovány jímky na vyvážení.
KONCEPCE ROZVOJE
Řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod je navrženo oddílným systémem. Pro odvádění
dešťových bude využito stávajícího systému. Pro odvádění splaškových vod je navržena splašková
kanalizace jednotného profilu DN 300, která bude zakončena čistírnou odpadních vod.
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, ČOV
Předpokládáme produkci odpadních vod odpovídající potřebě vody.
Množství znečištění:
Čištění odpadních vod je řešeno v klasické mechanicko - biologické ČOV.
Specifické znečištění:
60 g BSK5/ob.den
Celkové znečištění:
38.6 kg/d BSK5
Mechanickou část tvoří ručně stírané česle umístěné před čerpací stanicí. Z čerpací stanice jsou
odpadní vody přečerpávány do biologické části, která bude řešena jako nitrifikačně - denitrifikační tzn.,
že je schopna odbourávat z odpadních vod dusíkaté látky a fosfor.
Navržená ČOV je umístěna na severovýchodním okraji vsi nad navrženou vodní nádrží.
Na čistírně odpadních vod budou zachyceny látky, které jsou zařazeny do kategorie odpadů. Shrabky
z česlí se budou kompostovat v jímce na shrabky (plastový kontejner) a po jeho naplnění se odvezou
na hlavní skládku. Kal z ČOV bude odvážen k odvodnění na nejbližší ČOV, která je vybavena
kalolisem.
Plocha pro čistírnu odpadních vod je navržena v takové velikosti, aby bylo umožněno vybudovat ČOV
splňující podmínky technologie pro případné další obce. Ochranné pásmo ČOV je navrženo v rozsahu
100 m.
2.7.2.3 VODNÍ TOKY, NÁDRŽE, OCHRANA PROTI ZÁPLAVÁM
VODNÍ TOKY V ÚZEMÍ
STAV
V řešeném území se nacházejí tyto vodní toky:
Vřesůvka, potok ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Prostějov. Jedná
se o málovodný tok, který je upravený v celé délce.
Určický potok, zvaný též Žešovský, levostranný přítok Vřesůvky, pouze část je ve správě Zemědělské
vodohospodářské správy, územní pracoviště Prostějov. Jedná se o upravený vodní tok.
Kelčický potok, levostranný přítok Vřesůvky, ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, územní
pracoviště Prostějov
Hranečnice, levostranný přítok Kelčického potoka, ve správě Zemědělské vodohospodářské správy,
územní pracoviště Prostějov
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Stávající nádrž severně od vsi slouží pro zabezpečení požární vody. Nádrž se nachází u soutoku
potoka Vřesůvka a Určického potoka a je ve špatném technickém stavu.
NÁVRH
Nepředpokládají se žádné podstatné zásahy do koryt vodních toků. Obecně je nutno dodržovat
následující požadavky:
Nutná je stálá údržba koryt, zvláště malých místních toků, a je nutno dbát na jejich čistotu jak z důvodu
zabezpečení spolehlivého průtoku, tak kvality prostředí.
Navržena je krajinotvorná vodní nádrž Bařiny severně od vsi na soutoku Vřesůvky s Určickým potokem.
Je uvažována jako průtočná a bude rovněž sloužit pro dočištění přečištěných odpadních vod z ČOV.
Velikost nádrže je cca 10,0 ha. Předpokládají se zemní práce většího rozsahu.
OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH TOKŮ
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to:
 u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od
břehové čáry
 u ostatních významných vodních toků jiných než uvedených výše do 8 m od břehové čáry
 u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry
VODNÍ ZDROJE
V řešeném území se nenachází ochranné pásmo vodního zdroje, které by bylo stanoveno vyhláškou
vodohospodářského orgánu. Je zde pouze zdroj užitkové vody pro areál zemědělského družstva
v parku, který je oplocen.
ČISTOTA TOKŮ
Řešeným územím protékají toky – potoky Vřesůvka, Kelčický potok, Určický potok a Hranečnice ovlivňované zejména výustmi kanalizací s nečištěnými odpadními vodami z jednotlivých obcí. Realizací
soustavné stokové sítě s čištěním odpadních vod bude tento vliv odstraněn.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Zastavěnou částí obce Výšovice protéká v jižní části potok Vřesůvka, který je v celé délce upravený.
Vzhledem k uvedené skutečnosti se nepředpokládají záplavy způsobené vysokým průtokem vody.
Rovněž poloha obce v terénu minimalizuje riziko záplav.
EXTRAVILÁNOVÉ VODY
Pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout
organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebnětechnická (průlehy, zelené pásy) opatření.
Podle informací obecního úřadu nejsou za normálního srážkového úhrnu problémy s přívalovými
vodami.

2.7.3

ENERGETIKA

2.7.3.1 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
POUŽITÉ PODKLADY:
 Generel plynofikace obce Výšovice, GasAG Brno, květen 1992
 podklady Jm plynárenské Brno, závod Prostějov
SOUČASNÝ STAV
ŠIRŠÍ VZTAHY
Realizace plynofikace obce Výšovice je součástí plynovodního systému zasahujícího celé území této
části okresu Prostějov. Realizace plynofikace obce byla započata vybudováním VTL regulační stanice
ve Skalce.

43

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Obec Výšovice má vybudovánu STL plynovodní síť. Do obce je přiveden STL plynovod DN 100 z VTL
regulační stanice Skalka v délce cca 1800 m. VTL regulační stanice je o výkonu 1200 m3/ha, což je
výkon dostačující pro obě obce. Po obci je proveden STL rozvod s provozním přetlakem 0,3 MPa.
Zemní plyn je rozveden po obci potrubím o profilu v rozmezí DN 63 – 90.
ODBĚRY DLE ZPRACOVANÉHO GENERELU PLYNOFIKACE
kategorie

počet

hodinový odběr (m3/h)

roční odběr (tis. m3/rok)

velkoodběr
maloodběr
obyvatelstvo

1
9
190

45
59
494

145
143
570

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁRŮST POTŘEBY PLYNU
počet rodinných domů
cca 254 b.j.
uvažován odběr ve 3.kategorii - C
nárůst plynu
660.4 m3/h
762 tis. m3/h
Závěr: Předpokládaný nárůst potřeby plynu včetně podnikatelských aktivit je stávající systém schopen
převést.
OCHRANNÁ PÁSMA V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Druh plynového zařízení

Ochranné pásmo [m]

VTL plynovod
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany
od půdorysu)
ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu)
technologické objekty (na všechny strany od půdorysu)

8
1
4
4

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových
zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či
právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, pokud to umožňují
technické a bezpečnostní podmínky a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ:
Druh plynového zařízení

VTL plynovody

Bezpečnostní pásmo [m]

nad DN 250
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2.7.3.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
SOUČASNÝ STAV
Výšovice jsou zásobovány el. energií z venkovního vedení 22 kV a to vn č.308. Normální provozní stav
je zajišťován z R110/22 kV Prostějov.
Řešené území je zásobováno ze 3 trafostanic 22/0,4 kV (dvě ve vlastnictví JmE a.s., jedna soukromá)
o dostatečném instalovaném výkonu. Stav stanic je poměrně dobrý a současným požadavkům na
zajištění el. výkonu vyhovují.
Sekundární síť nn je v dobrém technickém stavu. Před cca pěti lety byla provedena rekonstrukce. Síť
přenosově i mechanicky dnešním odběrům plně vyhovuje. V provozu je zde i část kabelové sítě nn
(v okolí objektu zámku).
VÝHLEDOVÁ BILANCE ELEKTRICKÉHO PŘÍKONU PRO NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Ve zpracovaném výhledu distribuční systém dimenzujeme tak, aby byl schopen přenést požadovaný
výkon v době předpokládaného maxima při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti,
spolehlivosti a kvalitě napětí. To vše při minimálních počátečních investicích a ročních nákladech na
ztráty a provoz. Zpracovaná výhledová výkonová bilance vychází ze stávajícího stavu a ze stanovení
podílových maxim nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, tj. bytového fondu, nevýrobní (obč.
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vybavenosti) a výrobní sféry. Tyto složky totiž největší měrou ovlivňují růst spotřeby el. energie. Je tedy
zřejmé, že tento růst je úměrný růstu počtu obyvatel, stupni životní úrovně a modernizace a rozvoji
průmyslu a zemědělství. Na základě takto získaných údajů je pak vypracována bilanční rozvaha o vývoji
zatížení řešeného území.
Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvoucestné zásobování energiemi a to
elektřinou a plynem (vaření + topení + TUV).
Podle ČSN 34 1060 se zde bude jednat o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke
svícení a pro běžné el. spotřebiče. Na základě směrnice JME s.p. č.18/91 platí pro výpočet podílu 1 b.j.
na maximu obytného souboru na úrovni distribuční stanice Sb = 0,83 kW/b.j. V této hodnotě je při
dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta realizační (r. 2010) i výhledová hodnota, jelikož se
nepředpokládá, že zátěž b.j. bude po roce 2010 dále výrazně narůstat.
V obci je navrženo k výstavbě formou RD cca 81b.j. Zde bude třeba zajistit příkon ve výši cca 70 kW.
Pro nově navrhovanou občanskou vybavenost počítáme s dodávkou přibližně 30 kW.
Počítáme také se zvýšením odběru el. energie v důsledku vzniku podnikatelských aktivit ve výrobní
sféře. Zde nárůst odhadujeme na 100 kW. Pro novou ČOV asi 30 kW.
Celkový nárůst el. odběru pro novou výstavbu bude cca 230 kW.
NÁVRH ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Předpokládáme, že ve výhledu bude přenos požadovaného výkonu zajišťován ze stávající rozvodny
R110/22 kV.
Náš návrh předpokládá výstavbu tří nových trafostanic 22/0,4 kV. Jedna bude uvedena do provozu
v rámci výstavby nových RD v jižní části obce, druhá pak pro výrobní aktivity severně od areálu
zemědělského družstva, třetí pro nově navrženou ČOV včetně výrobních aktivit východně od areálu
zemědělského družstva. Tyto stanice budou sloupové s venkovním přívodem 22 kV. Pro využití
rozvojové výrobní plochy Za hřbitovem je uvažována případná přeložka stávajícího úseku VN. Beremeli komplexní situaci zvyšování dodávky po vn č.180, bude pravděpodobně nutno dokončit rekonstrukci
této linky na průřezy vodičů 110 mm2 AlFe. Konkrétní podmínky stanoví JME.
Rozvedení výkonu bude řešeno zahuštěním sítě nn s částečnou rekonstrukcí a posílení novými vývody.
OCHRANNÁ PÁSMA PODLE ZÁKONA Č. 458/2000 SB.
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení
určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými
pásmy jsou chráněna nadzemní a podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a další
zařízení. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 bez izolace
7m
 závěsná kabelová vedení
1m
 u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně
15 m
Elektrické stanice
 stožárové s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí
7m
(do r. 1994 10 m)
 kompaktní a zděné s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí
2m
OCHRANNÁ PÁSMA PRO ZAŘÍZENÍ REALIZOVANÁ DO 31.12.1994 PODLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ Č. 80/1957

venkovní vedení velmi vysokého napětí od 60 kV do 110 kV
venkovní vedení vysokého napětí

15 m
10 m

OCHRANNÁ PÁSMA PRO ZAŘÍZENÍ REALIZOVANÁ OD 1.1.1995 PODLE ZÁKONA 222/1994 Sb. jsou

v řešeném území shodná s výše uvedenými pásmy podle zákona 458/2000Sb.
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2.7.3.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
V současnosti je obec vytápěna plynem. V obci se nenachází velký zdroj tepla. Všechny zdroje tepla
musí splňovat emisní limity dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění.

2.7.4

SPOJE, TELEKOMUNIKACE, POŠTA

Dodací i podací pošta je v sousední obci Vřesovice.
Dnes je ve Výšovicích v provozu analogová ústředna. Výhledově se předpokládá její zrušení a napojení
obce dálkovým kabelem na digitální ústřednu v Prostějově.
Řešeným územím neprochází dálkový kabel.
Řešeným územím obce Výšovice neprochází žádná radioreléová trasa. Distribuce TV signálu je
zajišťována TV vysílači Jeseník – Praděd a Brno – Kojál.

2.8

KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

DOSAVADNÍ TRENDY VÝVOJE
Odvoz komunálního odpadu je zajišťován centrálně svozem na skládku v Němčicích nad Hanou.
V obci jsou vymezena místa k shromažďování odpadů a systém nakládání s odpady upravuje zákon
č. 185/2001 Sb.
Využitelný odpad se ukládá do kontejnerů na sklo a plasty, umístěných u obecního úřadu.
Nakládání se stavebním odpadem zajišťuje obcí pověřená osoba. Sběr stavebního odpadu se provádí
do kontejneru.
Nebezpečný odpad je svážen periodicky odbornou firmou.
KONCEPCE
 tuhý komunální odpad předtříděný v domácnostech bude svážen centrálně dle stávající okresní
koncepce.
 nebezpečný odpad bude periodicky svážen odbornou firmou.
 pro návrhový počet obyvatel lze za předpokladu současných trendů ve vyspělých krajinách
(postupné snižování množství odpadů, recyklace, primární separace v domácnostech)
předpokládat stagnaci množství odpadů na současném množství.

2.9

NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

Civilní ochrana patří k základním úkolům obce. V současnosti dochází k upřesňování požadavků
a předpisů na zajištění možnosti evakuace a ukrytí obyvatelstva v případě havárií nebo válečných
konfliktů.
Na základě schváleného územního plánu doporučujeme rozpracovat komplexní plán ochrany
obyvatelstva, a to jak pro případ ekologické, přírodní nebo válečné katastrofy.
RIZIKA OHROŽENÍ OBYVATEL:
EKOLOGICKÁ - obyvatelé Výšovic nejsou vystaveni bezprostřednímu riziku ekologických havárií. Ta
hrozí především na hlavní dopravní tepně – silnici II/433.
V obci nejsou skladovány nebezpečné látky.
S ohledem na intenzivní zemědělskou výrobu se může vyskytnout riziko veterinárního ohrožení. Pro
tento případ je třeba zajistit zahraboviště (nutný podrobný geologický průzkum).
PŘÍRODNÍ - z přírodních rizik je nejvíce obec ohrožena možností záplavy při přívalových deštích.
Záplavová území nejsou stanovena.
Obci nehrozí žádné větší riziko požáru, zemětřesení a nejsou zde obvyklé ani větší větrné vichřice. Pro
případ požáru bude voda odebírána z hydrantů (je vhodnější instalovat nadzemní požární hydranty),
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dále pak z obnovené akumulační (požární) nádrže na severu obce, případně z navrženého rybníka pod
obcí.
VÁLEČNÉ - v případě válečného konfliktu je nutno zajistit ochranu obyvatel.
VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA
Pro varování obyvatelstva v případě válečného konfliktu nebo přírodní či ekologické katastrofy je území
kompaktní zástavby místních částí považováno za jeden územní celek.V obci je el. poplachová siréna
jako součást systému „Varování a vyrozumění obyvatel v případě havárie“ je umístěna budově
Obecního úřadu v centru obce.
EVAKUACE OBYVATELSTVA
Hromadná evakuace v případě katastrofy většího rozsahu bude potřeba zajistit hromadnou evakuaci
části, nebo i celé obce. Stanoviště pro shromáždění obyvatel jsou navržena v prostorách zastávek
veřejné autobusové dopravy, odkud bude zajištěna doprava.
Individuální evakuace v případě lokálních havárií bude zajištěna do sousedních obcí dle konkrétní
situace.
ukrytí obyvatelstva
Hromadné ukrytí – je třeba zajistit 100% ukrytí, přičemž obyvatelé v rodinných domech si je zajišťují
sami. Vzhledem k charakteru zástavby obce se požadované nároky na plochy úkrytů týkají jen osob
bydlících v bytových domech a v občanské vybavenosti. Obec tedy zajistí ukrytí obyvatel bytového
domu a domu sociální péče.
Výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách podniků a závodů.
Rozsah těchto zařízení je nutno stanovit individuálně v závislosti na počtu zaměstnanců.
Ukrytí obyvatelstva je třeba v převážné míře zajistit ve sklepních prostorech stávajících i nových
budovách. Tyto objekty musí vždy splňovat podmínku ochranného součinitele stavby Ko = min. 50.
V případě, že nebude řešen suterén tato podmínka není splněna a je třeba při podrobnější dokumentaci
zajistit jiný způsob ukrytí. Doporučujeme proto novou výstavbu rodinných domů i podnikatelské aktivity
a občanské vybavenosti či výrobní sféře řešit (dle technických podmínek) s podsklepením, s možností
využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě ohrožení. Nejlepší řešení je zcela zapuštěné
podlaží, případně s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu.
Úkryty je třeba budovat do vzdálenosti 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut.
V obci nejsou navrženy nové obytné domy a proto nejsou kryty pro tuto skupinu obyvatel požadovány.
V zónách soustředěné výstavby rodinných domků je nutno v maximální možné míře přizpůsobovat
podsklepené části domů a sklepy ke zpohotovění na protiradiační úkryty.
Stálé protiradiační úkryty (STOÚ) jsou dvouúčelově využívané prostory stavebních objektů, splňujících
nejen společenské požadavky v době míru, ale i potřeby zabezpečení ochrany osob proti účinkům
radiačního zamoření a ozáření z radioaktivního spadu. Poskytují rovněž ochranu proti účinkům
světelného záření při jaderném výbuchu, částečně ochranu proti ničivým účinkům tlakové vlny
a částečně ochranu proti některým otravným látkám. Potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku
0,7 m2 plochy na osobu (1 m2 pro děti do 7 let, těhotné a kojící matky a 0,5 m2 pro dospělou osobu).
Dle předpisu CO-1-9/č. „Umístění rychlostních komunikací a důležitých místních komunikací“ - jedná se
o posouzení silnice II tř. č. 433 v zastavěné části obce z hlediska nezavalitelnosti při rozrušení okolní
zástavby. Současný způsob zástavby ve vztahu k ní je takový, že vcelku splňuje požadavky
nezavalitelnosti.
Plochy pro speciální očistu osob a techniky je možno řešit v prostoru výrobního areálu se samostatným
zdrojem užitkové vody.
V krizových situacích a při mimořádných událostech bude obyvatelstvo zásobováno vodou z veřejných
studní, el. energií pak z mobilních elektrocentrál.
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Obecní úřad Výšovice zhodnotí bilanci a vydá pokyny popř. doporučí akceptovat zařazení úkrytových
ploch do podrobnější územně plánovací dokumentace. Platí tyto regulativy:
 u individuální zástavby je v maximálně možné míře nutno zajistit budování suterénů.
 u občanské vybavenosti je nutno zajistit ukrytí návštěvníků (úkrytové prostory jsou součástí těchto
objektů)
 u výrobních aktivit zajišťují možnosti úkrytu jednotlivé podniky v závislosti na počtu zaměstnanců
V případě zpracování Doložky CO (není součástí ÚPNO) je nutno vyhodnotit hlavní disproporce
v kapacitách v rámci povolené dostupnosti. Pro návrh budou plochy úkrytů zajištěny ve stávajících
objektech občanské vybavenosti a to při jejich případné rekonstrukci.
ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ CO
jsou předmětem řešení Doložky CO.

3.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí obce není zatěžováno škodlivinami. Vzhledem ke své poloze, geomorfologickým
podmínkám a krajinnému rámci je možno je klasifikovat jako mírně narušené a vhodné pro bydlení.

3.1

OVZDUŠÍ

Ochrana ovzduší je upravena zákonem č. 86/2002 Sb. Ten stanoví:
 práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením
znečišťujících látek lidskou činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují
ozonovou vrstvu Země a s výrobky, které takové látky obsahují
 podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým
účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek
 nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země
 opatření ke snižování světelného znečištění ovzduší
Jeho ustanovení musí být respektována.

3.2

VODA

VODNÍ ZDROJE
V řešeném území nejsou stanovena ochranná pásma vodních zdrojů. Na k.ú. obce Výšovice se nachází
pouze vodní zdroj v zámeckém parku, který slouží pro zásobování zemědělského areálu užitkovou
vodou.
VODNÍ TOKY
Územím protékající toky jsou dosti ovlivněny vypouštěnými odpadními vodami. Tento stav bude zlepšen
výstavbou soustavné kanalizace a čistírny odpadních vod.

3.3

PŮDA

Na zonací ZPF vymezených erozně ohrožených plochách jsou navržena protierozní opatření.

3.4

HLUK

V zastavěném území jsou ve výkrese dopravy na průjezdních úsecích silnic podle § 8 zákona
13/1997 Sb. v platném znění a podél železnice posuzovány hladiny hluku. Hluk ve vnějším prostředí je
posuzován na základě nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění. Přípustná hladina hluku ve
vnějším prostředí je dána součtem základní hladiny 50 dB a korekcí vztahujících se k místním
podmínkám a denní době. Pro noční dobu platí obecně korekce - 10 dB, pro železnici - 5 dB. V prostoru
bezprostředně navazujícím na silnice I. a II. třídy a o.p. železnice je možná korekce + 5 dB. Pro území
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a stavby pro bydlení je možná korekce + 5 dB. V denní době by tedy neměla být v území pro bydlení
překročena hladina 55 dB (60 dB u hlavních komunikací) a v noční době 45 dB (50 dB u železnic
a hlavních komunikací).
Všechny výrobní plochy a areály je třeba v dalším stupni PD posoudit z hlediska ochrany zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací dle ustanovení § 11 a 12 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném
znění.

 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF
A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
4.1

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

4.1.1

POUŽITÁ METODIKA

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu zákona
ČNR č. 334/1992 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne
29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České
národní rady č. 10/1993 Sb., přílohy 3 této vyhlášky a zákona č. 98/1999 Sb. v platném znění.
Hranice současně zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování urbanistické studie Výšovic
v září 2000.

4.1.2

STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ÚZEMÍ
ČLENĚNÍ KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ VÝŠOVIC
Celkem
Z toho zemědělská půda
V tom: orná půda
vinice
sady
zahrady
louky
pastviny
PUPFL
vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

4.1.3

ha

%

593
544
528
0
2
14
0
1
1
5
11
32

100,00
91,74
89,04
0,00
0,34
15,05
0,00
0,17
0,17
0,84
1,85
5,40

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT
V GRAFICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

Vyhodnoceny jsou všechny rozvojové lokality. Označeny a vyhodnoceny tak jsou rozvojové lokality
i v zastavěném území nebo na nezemědělské půdě, stavebním pozemku popř. i lokality u nichž se
jedná o změnu funkce. A to z toho důvodu, aby byl jednoznačný přehled o všech návrhových plochách,
jejich výměrách a nárocích na zemědělskou půdu.
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SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZÁBORU ZPF PODLE NAVRŽENÉHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
funkce

Bydlení
Občanská vybavenost
Výrobní aktivity
Sport
Doprava
Vodní plochy
Technická infrastruktura
Individuální rekreace
Krajinná zeleň
Trvalé travní porosty
Zalesnění
Veřejná zeleň
celkem

4.1.4

výměra celkem

v zastavěném
území

mimo zastavěné
území

zemědělská
půda

nezemědělská půda

11,23
1,02
12,34
0,17
2,89
9,79
1,22
1,58
1,43
8,74
5,32
0,82
56,55

3,72
1,02
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,11
5,18

7,51
0,00
12,34
0,00
2,89
9,79
1,22
1,58
1,27
8,74
5,32
0,71
51,37

11,09
0,47
12,34
0,17
2,89
9,79
1,22
0,00
1,02
8,74
5,32
0,71
53,76

0,14
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,58
0,41
0,00
0,00
0,11
2,79

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ)
vyjadřuje:
1. místo Klimatický region
2. a 3. místo Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním
typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního
profilu a vláhového režimu v půdě
4. místo Charakter svažitosti a expozice
5. místo Charakter skeletovitosti a hloubky půdy
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy
(I-V):
1.

2.

3.

4.

Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním
využít event. výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

5.

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfní, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde
o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A).
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Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny:
HPJ 01
Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým
vodním režimem
HPJ 06
Černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech; těžké
půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené
HPJ 08
Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na
spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké
HPJ 63
Lužní půdy glejové na nivních uloženinách, jílech a slínech; těžké až velmi těžké,
vláhové poměry nepříznivé, vysoká hladina podzemní vody; po odvodnění příznivější

4.1.5

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY

Zemědělská prvovýroba je zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu. V k.ú. Výšovice hospodaří ZD
Výšovice. Areál zemědělské výroby se rozkládá v severní části zastavěného území.

4.1.6

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V řešených katastrálních území neprovádí Okresní pozemkový úřad Prostějov komplexní pozemkové
úpravy. Zpracovány jsou pouze jednoduché pozemkové úpravy.

4.1.7

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY

Nadregionální biocentrum Skalka na východě katastru je navrženo směrně.
Lokální biocentrum Zadní nivy je navrženo na orné půdě. Lokální biokoridory tvoří pouze břehové
porosty potoků Vřesůvky, Kelčického a Žešovského potoka. Podél Žešovského potoka a v údolnici na
západě katastru je navrženo zatravnění. Dvě nevyužité plochy o výměře 1,4 ha na okraji zastavěného
území jsou určeny pro krajinnou zeleň. Podél navržené přeložky státní silnice II. třídy je navržen pás
izolační zeleně.
Východně od obce je navržena plocha pro zalesnění o výměře 5,32 ha.
EROZE
Erozně ohrožené plochy jsou vymezeny v rámci zonace zemědělské půdy. Větrná eroze činí oproti
vodní větší problémy zejména v zimě. Za situace, kdy chybí sněhová pokrývka a teploty se pohybují
pod bodem mrazu, dochází při větrném počasí ke značným ztrátám drobných půdních částic.

4.1.8

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací.

4.1.9

INVESTICE DO PŮDY

V řešeném území je část ploch zemědělské půdy odvodněna (viz grafická část). Rozvojové plochy se
dotýkají také melioračních zařízení.

4.1.10 ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI
MOŽNÝMI VARIANTAMI
Hranice současně zastavěného území z r. 2000 je téměř shodná s hranicí intravilánu. Do současně
zastavěného území je zahrnut provoz DOKOVu na západním okraji obce a o samotě stojící domek jižně
Výšovic.
Výšovice leží v úrodné zemědělské krajině Hané, obklopené lány orné půdy.
Návrh vychází z urbanistické struktury obce, jejích rozvojových předpokladů, disproporcí a limitujících
faktorů v území. Výšovice, jakožto obec sousedící s okresním městem, mají předpoklady k rozvoji.
Územní plán navrhuje rozvoj obce jako kompaktního celku.
V důsledku sílící tranzitní dopravy do Němčic nad Hanou (skládka, cukrovar) návesním prostorem
Výšovic, je navržena přeložka silnice II. třídy severním obloukem kolem zastavěného území.
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V obci je zájem o stavební parcely. Stávající ulice skýtají možnost dostavby pouze 5 rodinných domů.
Rozvoj bydlení je směrován do lokality Přední padělky, která byla k obytné výstavbě připravována
dlouhodobě. Navržena je oboustranná zástavba rodinnými domy tak, aby byla ekonomicky využita nová
místní komunikace a inženýrské sítě. Zástavba bude ležet z poloviny v současně zastavěném území,
z poloviny na orné půdě IV. a I. tř. ochrany Zpevněné a zastavěné plochy budou pouze v oblasti
ochrany IV. třídy. Na zbývající ploše bude kultura orná převedena do kultury zahrad. Dále jsou k obytné
výstavbě určeny malé lokality Pod silnicí a Nad cihelnou.
K rozvoji průmyslu a výrobních služeb jsou navrženy plochy mezi přeložkou silnice a současně
zastavěným územím Za hřbitovem (tř. ochrany I) a Za parkem (tř. ochrany I a III.) Tyto plochy budou mít
výhodné dopravní napojení a s plochou zemědělské farmy vytvoří souvislou výrobní zónu. ČOV je
z technologických důvodů umístěna pod obcí při vodním toku.
Rozvoj obce není navržen východním směrem mj. proto, že přes trať Křivdy (tř. ochrany I, III), která je
plně meliorovaná, vede přivaděč plynu k obci.
Rozvojové plochy jsou nabídkové, nepředpokládá se jejich plné vyčerpání, např. z důvodu
majetkoprávní nedostupnosti.
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
 návrh ploch pro bydlení: zastavěná plocha bude cca 300 m2 na rodinný dům, zbytek plochy bude
využit jako zahrada
 návrh ploch pro výrobu: uvažuje se s celým záborem plochy, nezastavěné a nezpevněné plochy
budou využívány jako okrasná a izolační zeleň

4.1.11 VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Navržené řešení nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa.
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4.1.12 TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
Číslo

Navrhované funkční
využití lokality

Katastrální
území

Úhrnná výměra lokality v ha
Celkem

Výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha
Druh pozemku

Celkem

Výměra
nezem.
ploch

BPEJ, tř. ochrany ZPF, výměra
dle jednotlivých BPEJ

1a

Bydlení

Výšovice

0,08

zastavěné území
v
mimo
0,08

zastavěné území
v
mimo
3.01.10

II.

0,08

1b

Bydlení

Výšovice

0,07

0,07

zahrada

0.07

0.07

3.01.10

II.

0,07

0.08

1c

Bydlení

Výšovice

0,07

0,07

zahrada

0.07

0.07

3.01.00

I.

0,07

1d

Bydlení

Výšovice

0,14

0,14

zahrada

0.14

0.14

3.01.00

I.

0,14

2a

Bydlení

Výšovice

4,75

orná půda

4.75

2b

Bydlení

Výšovice

2,54

2,54

zahrada

2.54

2.54

2c

Bydlení

Výšovice

0,76

0,76

zahrada

0.76

0.76

3a

Bydlení

Výšovice

1,10

1.10

zahrada

1.10

1.10

3.01.00
3.63.00
3.01.10
3.63.00
3.01.10
3.63.00
3.01.00

I.
IV.
II.
IV.
II.
IV.
I.

2,98
1,77
2,32
0,22
0,16
0,60
1,10

3b

Bydlení

Výšovice

0,55

0.55

orná půda

0.55

0.55

3.01.00

I.

0,55

4a

Bydlení

Výšovice

0,83

0.83

zahrada

0.83

0.83

3.63.00

IV.

0,83

4b

Bydlení

Výšovice

0,28

0.28

zahrada

0.28

0.28

3.63.00

IV.

0,28

4c

Veřejná zeleň

Výšovice

0,71

0.71

orná půda

0.71

0.71

3.08.10

III.

0,71

5

Občanská vybavenost

Výšovice

0,07

0,07

3.01.10

II.

0,07

6

Sport

Výšovice

0,17

0,17

7

Výroba

Výšovice

4,26

8

Výroba

Výšovice

8,08

3.01.10
3.63.00
3.63.00
3.01.00
3.01.00

II.
IV.
IV.
I.
I.

0,13
0,04
0,78
3,48
8,08

9

V rámci projednání urbanistické studie byla lokalita vypuštěna

10

Veřejná zeleň

Výšovice

0,11

3.63.00

I.

0,11

11

Technická infrastruktura

Výšovice

1,22

1.22

orná půda

1.22

1.22

12

Vodní plocha

Výšovice

9,79

9,79

orná půda

9,79

9,79

13

Individuální rekreace

Výšovice

0,47

0.47

0.47

14

Individuální rekreace

Výšovice

1,11

1.11

1.11

3.63.00
3.01.00
3.01.00
3.06.00
3.08.10
3.63.00
3.01.10
3.63.00
3.01.10

IV.
I.
I.
III.
III.
IV.
II.
IV.
II.

0,33
0,89
0,36
1,05
0,33
8,05
0,25
0,22
1,11

15

Krajinná zeleň

Výšovice

0,41

0.41

0.41

3.01.10

II.

0,41

4.75

4.75

0.07
zahrada

0.17

0.17

4.26

orná půda

4.26

4.26

8.08

orná půda

8.08

8.08

0,11

0.11
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Poznámka

Číslo

Navrhované funkční
využití lokality

Katastrální
území

Úhrnná výměra lokality v ha
Celkem

zastavěné území
v
mimo
0,16

Výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha
Druh pozemku

Celkem

louka

0.16

zastavěné území
v
mimo
0.16

16

Krajinná zeleň

Výšovice

0,16

17

Doprava

Výšovice

2,44

2.44

orná půda
vodní tok

2.44

2.44

18

Krajinná zeleň

Výšovice

0,86

0.86

orná půda

0.86

0.86

19

Doprava

Výšovice

0,45

0.45

orná půda

0.45

0.45

20

V rámci projednání urbanistické studie byla lokalita vypuštěna

21

V rámci projednání urbanistické studie byla lokalita vypuštěna

22

Trvalé travní porosty

Výšovice

0,62

0,62

orná půda

0,62

23a

Trvalé travní porosty

Výšovice

0,29

0,29

orná půda

23b

Trvalé travní porosty

Výšovice

0,36

0,36

24

Trvalé travní porosty

Výšovice

0,92

0,92

25

Trvalé travní porosty

Výšovice

2,03

2,03

26

V rámci projednání urbanistické studie byla lokalita vypuštěna

27

Bydlení

Výšovice

0,06

0,06

28

Občanská vybavenost

Výšovice

0,95

0,95

29

Zalesnění

Výšovice

5,32

30

Trvalé travní porosty

Výšovice

4,52

Výměra
nezem.
ploch

BPEJ, tř. ochrany ZPF, výměra
dle jednotlivých BPEJ

3.06.00
3.08.10
3.08.10
3.06.00
3.63.00
3.01.00
3.01.00
3.63.00
3.63.00

III.
III.
III.
III.
IV.
I.
I.
IV.
IV.

0,07
0,09
0,56
0,09
0,21
1,58
0,82
0,04
0,45

0,62

3.01.00
3.63.00

I.
IV.

0,32

0,29

0,29

3.63.00

IV.

0,30
0,29

orná půda

0,36

0,36

3.63.00

IV.

0,36

orná půda

0,92

0,92

orná půda

2,03

2,03

3.01.10

II.

2,03

zahrady

0,47

3.01.00

I.

0,47

orná půda

5,32

3.08.10
3.06.00
3.63.00

III.
III.
IV.

2,00

3.08.10
3.06.00
3.63.00

III.
III.
IV.

0,92

0,06
5,32

4,52

orná půda

4,52
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0,47

0,48
5,32

4,52

Poznámka

změna funkce

1,35
1,97
2,38
1,04
1,10

změna funkce

5.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV

PŘEDMĚT OMEZENÍ
Vymezení veřejně prospěšných staveb, ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby a pro
provedení asanačních úprav je podkladem pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám,
případně vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písmeno a) a c) stavebního zákona,
pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
ÚZEMNÍ ROZSAH REGULACE
je uveden v grafické příloze č. 9 Veřejně prospěšné stavby.
ROZSAH OMEZENÍ
Rozsah dotčení vlastnických práv k pozemkům a stavbám bude stanoven regulačními plány nebo (neníli to účelné) územním rozhodnutím o umístění stavby.
Vymezení veřejně prospěšných staveb uvedených v této kapitole nevylučuje možnost vymezit další
veřejně prospěšné stavby v navazujících regulačních plánech.
SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST
O1
plocha pro nespecifikovaná zařízení občanského vybavení (p.č. 36, k.ú. Výšovice)
O2
plocha pro nespecifikovaná zařízení občanského vybavení v zámeckém areálu (p.č. 48/1, 113,
116/1, k.ú. Výšovice)
PLOCHY PRO SPORT A REKREACI
R1
plocha pro dětské a sportovní hřiště (p.č. 37, 112, 113, k.ú. Výšovice)
PLOCHY PRO VEŘEJNOU ZELEŇ
Z1
plocha pro rozšíření hřbitova (p.č. 234/2, k.ú. Výšovice)
PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
KORIDORY PRO DOPRAVU
D1
plocha pro vybudování přeložky silnice II/433
D2
plocha pro vybudování úseku místní komunikace k mateřské škole (p.č. 558/1, 559, 148,
k.ú. Výšovice)
PLOCHY PRO DOPRAVU DOPRAVA V KLIDU – PARKOVIŠTĚ
P1
plocha pro parkoviště Přední padělky (p.č. 113, k.ú. Výšovice)
P2
plocha pro parkoviště u pohostinství (p.č. 4, 473, k.ú. Výšovice)
P3
plocha pro parkoviště u hřbitova (p.č. 234/2, 473, k.ú. Výšovice)
P4
plocha pro parkoviště u hřiště (p.č. 255/6, k.ú. Výšovice)
OBSLUŽNÉ KORIDORY (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KOMUNIKACE)
OK1
plocha pro vybudování úseku místní komunikace Přední padělky (p.č. 557, 561, k.ú. Výšovice)
PLOCHY PRO PĚŠÍ DOPRAVU
S1
plocha pro chodník mezi návsí a obytnou lok. Přední padělky (p.č. 36, 37, 112, 113,
k.ú. Výšovice)
S2
plocha pro chodník mezi bývalou mateřskou školou a obytnou lok. Přední padělky (p.č. 36, 37,
112, 113, k.ú. Výšovice)
PLOCHY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU
C1
cyklistická stezka podél silnice II/ 433 od zastavěného území obce po hranice k.ú. Žešov
C2
cyklistická stezka podél silnice II/ 433 od zastavěného území obce po hranice k.ú. Vřesovice
VODNÍ PLOCHY
N1

vodní nádrž Bařiny (p.č. 249, 250, 251, 252, 253, 253/2, 253/4, 254, 259, 260, 266, 267, 268,
268, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/2, 499, 500, 504, 569, 573, k.ú. Výšovice
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VODOVOD
V1
plochy pro realizaci navržené vodovodní řady k navržené zástavbě
KANALIZACE
K1
plocha pro vybudování čistírny odpadních vod (p.č. 258, 259, k.ú. Výšovice)
K2
plochy pro realizaci navržené splaškové kanalizace
K3
plochy pro realizaci navržené dešťové kanalizace
PLYN
G1
plochy pro realizaci navržených STL plynovodů k navržené zástavbě
ELEKTRICKÁ ENERGIE
VN1
přeložka nadzemního vedení VN v severní části obce a přívod do lokality Za parkem
VN2
trafostanice pro lokalitu Za hřbitovem
VN3
trafostanice pro lokalitu Za parkem
VN4
trafostanice pro lokalitu Přední padělky
ASANAČNÍ ÚPRAVY
Asanace kulturního domu v zámeckém areálu.

6.

ETAPIZACE

Do I. etapy výstavby (časový úsek stanovený k termínu první aktualizace územního plánu tj. čtyři roky
od schválení dokumentace) jsou zařazeny lokality, které mají zpracován podrobnější stupeň
dokumentace, nebo takový je připravován.
I.ETAPA (DO R. 2006):
výstavba sítí technické infrastruktury a místních komunikací pro výstavbu rodinných domů
v trati Přední padělky
výstavba sítí technické infrastruktury a místních komunikací pro výstavbu rodinných domů
v trati Pod silnicí
výstavba čistírny odpadních vod, výstavba kanalizačních sběračů
výstavba RD v trati Přední padělky 2b
výstavba RD v trati Pod silnicí 4a, 4b
výstavba parkovišť u hřbitova a hřiště
výstavba občanského vybavení na návsi
výstavba vodní nádrže Bařiny
výsadba veřejné zeleně v trati Kopce
II. ETAPA:
výstavba obchvatu obce silnicí II/433
výstavba RD v trati Přední padělky 2a, 2c
výstavba sítí technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nad cihelnou
rekonstrukce a výstavba zařízení občanského vybavení v areálu zámku
výstavba sítí technické infrastruktury pro lokalitu pro průmyslovou výrobu v trati Za hřbitovem
III. ETAPA
výstavba RD v trati Nad cihelnou
Poznámka: na každou rozvojovou plochu větší než 0,50 ha je vhodné zpracovat podrobnou
dokumentaci s upřesňujícím vyhodnocením záboru zemědělské půdy.

7.

NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE

Doporučujeme, aby územní plán byl aktualizován v roce 2006 a dále vždy po 4 letech.
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8.

DOKLADY
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REGISTRAČNÍ LIST
Název ÚPD:

VÝŠOVICE – URBANISTICKÁ STUDIE OBCE

Řešené území:

je vymezeno katastrálním územím VÝŠOVICE

Číslo (kód) ÚPD:
Pořizovatel:

Městský úřad Prostějov, odbor koncepce a rozvoje

Schvalující orgán:
Zpracovatel:

Zastupitelstvo obce VÝŠOVICE
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Ing. arch. Emil Navrátil a kolektiv

Etapy

Akce

Datum

Zahájení prací (uzavření smlouvy)
Zadání pro vypracování
urbanistické studie
Urbanistická studie

Zadání návrhu ÚPNO
Návrh ÚPNO

Poznámka

prosinec 2001
Odevzdání
Odevzdání
Zahájení projednání
Ukončení projednání
Schválení
Odevzdání
Zahájení projednání
Ukončení projednání
Stanovisko nadřízeného orgánu

září 2000
červenec 2001
listopad 2001
červenec 2002
srpen 2002
září 2002
6. ledna 2003 doplňující stanovisko

vydáno 26. září 2003

Schválení návrhu
Nabytí účinnosti vyhlášky
o závazné části ÚPD

Použitá technologie zpracování: digitální
Měřítko hlavního výkresu: 1 : 5 000
Návrh obsahuje zastavitelná území: ano

4. prosince 2003
30. prosince 2003

Záznam proveden dne: 20. 1. 2004
Zpracoval: Ing. arch. Emil Navrátil
telefon/fax 05/4517 5892
e-mail: klajmon@usbrno.cz
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PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÉ
ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE VÝŠOVICE
Identifikace, č.
záboru ZPF

2a
3a
3b
4a
4b
4c
7
8.
10.
11.

Název plochy

Přední padělky I jih
Nad cihelnou I
Nad cihelnou II
Pod silnicí I
Pod silnicí II
Kopec
Plocha pro výrobní služby Za parkem
Plocha pro průmyslovou výrobu Za hřbitovem
Rozšíření hřbitova
Čistírna odpadních vod
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Výměra lokality v
ha

Druh funkčního
využití

Katastrální území

4,75
1,10
0,55
0,83
0,28
0,71
4,26
8,08
0,11
1,13

bydlení
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení

Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice
Výšovice

veřejná zeleň

výroba
výroba
veřejná zeleň
technická
infrastruktura

