
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍCOV 

za období 2014 - 05/2022 

 
 

dle ustanovení § 55 odst. 1 a přiměřeně dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

   

      

Určený zastupitel: Jana Rozsívalová, starostka obce Vícov 

Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Vícov 

Pořizovatel: Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování 
a památkové péče, jako úřad územního plánování podle ust. § 6 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 
a 2 stavebního zákona 

Oprávněná osoba pořizovatele: Mgr. Michal Odstrčil – referent pořizování ÚPP a ÚPD 

Vypracoval: Mgr. Michal Odstrčil 

 

  

 

                 Jana Rozsívalová           Mgr. Michal Odstrčil  

starostka obce Vícov, určený zastupitel     referent pořizování ÚPP a ÚPD  

Odbor územního plánování a památkové péče 

Magistrátu města Prostějova 

 

 

 

srpen 2022 



OBSAH 

 
 

Úvod ........................................................................................................................................................................ 1 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl 
územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území ......................................................................................................................... 2 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů........................................... 10 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem .................................................................................................................................................... 10 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona ............. 12 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny ............................................ 12 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 
odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast ....................................................... 15 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno
 .............................................................................................................................................................................. 15 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) vyplyne 
potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu ................................................................. 15 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud 
byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny .................................................................................. 15 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.................................................................................................. 15 

Závěr ..................................................................................................................................................................... 16 



ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍCOV ZA OBDOBÍ 2014 - 05/2022 

1 

Úvod 
 
Územní plán Vícov byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a prováděcích vyhlášek. Byl vydán 
formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Vícov dne 24.2.2014 a nabyl účinnosti dne 
12.3.2014. 

Dne 28.12.2017 nabyla účinnosti Změna č. 1 Územního plánu Vícov. 

Obsah zprávy o uplatňování je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

V souladu se stavebním zákonem a vyhláškou předložil pořizovatel zastupitelstvu obce Vícov 
ke schválení tuto Zprávu o uplatňování Územního plánu Vícov v uplynulém období 2014 - 05/2022. 
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A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území 

A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Obec Vícov se nachází v SZ části správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Prostějov. 
Obec je tvořena jedním katastrálním územím – k. ú. Vícov. Zastavěné území plní především obytnou 
funkci včetně zařízení občanské vybavenosti. Přítomná je i zemědělská výroba.  

A.1.1 Vymezení zastavěného území 

Územním plánem bylo zastavěné území vymezeno ke dni 1.4.2012. Využívání zastavěného území 
a zastavitelných ploch je v souladu s požadavky a koncepcemi územního plánu. Plochy zastavěného 
území jsou stabilizovány. Zastavěné území bude v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona 
aktualizováno ve změně územního plánu. 

A.1.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V uplynulém období došlo k postupnému naplňování cílů a úkolů územního plánování v souladu se 
stanovenými koncepcemi. Hodnoty sídla (civilizační, kulturní a přírodní) a jejich ochrana jsou 
územním plánem řešeny a při uplatňování územního plánu respektovány. 

A.1.3 Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 

Urbanistická koncepce 

Urbanistická koncepce stanovená územním plánem je dodržována. Jednotlivé stávající i navrhované 
plochy jsou využívány v souladu s územním plánem. 

Vymezení zastavitelných ploch 

Vyhodnocení využití zastavitelných ploch navržených územním plánem je uvedeno níže v tabulkách. 
Vyhodnocení bylo provedeno na základě vlastních průzkumů pořizovatele, stavebně správních úkonů 
stavebního úřadu, územně analytických podkladů a sdělení obce. 

Plochy bydlení (bydlení v rodinných domech – venkovské BV, smíšené obytné – venkovské SV, plochy veřejných 

prostranství PV) 

Tab. 1: Navržené plochy bydlení  

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 

(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 

(v %) 
Počet RD 

1 Z1 BV, PV 2,97 2,78 93,6 231 

2 Z2 BV, PV 3,10 0,00 0,0 0 

3 Z3 SV 0,29 0,00 0,0 0 

4 Z4 SV, PV 0,93 0,00 0,0 0 

5 Z5 SV, PV 0,11 0,00 0,0 0 

6 Z7 BV, PV 1,09 0,21 19,3 12 

7 Z8 BV, PV 0,50 0,00 0,0 0 

                                                           
1 z toho 2 RD dosud nezapsány v KN 
2 RD dosud nezapsaný v KN 
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8 Z11 BV, PV 0,50 0,00 0,0 0 

9 Z12 BV, PV 0,37 0,00 0,0 0 

Celkem 9,86 2,99 30,3 24 

 

V rámci navržených zastavitelných ploch pro bydlení je realizováno nebo v realizaci celkem 24 
rodinných domů. Z celkové výměry 9,86 ha je využito 2,99 ha. 

 Nové požadavky viz. kap. E. 

 

Plochy výroby (plochy smíšené výrobní VS, plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ) 

Tab. 2: Navržené plochy výroby 

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 

(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 

(v %) 
Poznámka 

10 Z6 VS 0,52 0,00 0,0  

11 Z9 VZ 1,01 0,00 0,0  

12 Z13 VZ 0,43 0,00 0,0  

Celkem 1,96 0,00 0,0  

 

Žádné plochy nejsou dosud realizovány. 

 Nové požadavky viz. kap. E. 

 

Plochy přestavby (plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV, plochy bydlení v rodinných domech – 

venkovské BV, plochy smíšené obytné – venkovské SV, plochy veřejných prostranství PV) 

Tab. 3: Navržené plochy přestavby 

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 

(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 

(v %) 
Poznámka 

14 
P1 OV 0,01 0,01 100,0 

hasičská 
zbrojnice 
v realizaci 

15 P2 BV 0,25 0,00 0,0  

16 P3 BV 0,20 0,00 0,0  

17 P4 BV 0,17 0,08 47,1 RD v realizaci 

18 P5 SV 0,01 0,00 0,0  

19 P6 PV 0,01 0,00 0,0  

20 P7 BV, PV 0,02 0,00 0,0  

Celkem 0,76 0,09 11,8  

 

V realizaci je rodinný dům v ploše P4 a hasičská zbrojnice v ploše P1. 

 Nové požadavky viz. kap. E. 
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A.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

Dopravní infrastruktura 

Územním plánem je vymezena síť silničních komunikací (na plochách dopravní infrastruktury - silniční 
DS) a vybraných místních a účelových komunikací (na plochách smíšených nezastavěného území NS), 
které slouží k propojení a zpřístupnění jednotlivých sídel, samot a areálů a k zajištění průchodnosti 
krajiny. Dále je vymezena síť místních komunikací (na plochách veřejných prostranství PV) a je 
vymezena osa koridoru, hranice koridoru a navržena plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) 
pro výstavbu obchvatu obce - přeložky silnice II. třídy č. 150 severně od zastavěného území obce 
a pro výstavbu obchvatu obce Ptení (silnice III. třídy), včetně vymezení ploch pro křižovatky, 
pro úpravu tras napojujících se komunikací, a dále ploch pro související a vyvolané stavby, zařízení 
a opatření (terénní úpravy apod). 

 Bude prověřeno stávající řešení s ohledem na nadřazenou územně plánovací dokumentaci 
a na možné vymezení nových zastavitelných ploch. 

Technická infrastruktura 

 

Plochy technické infrastruktury (plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI, plochy veřejných 

prostranství PV, plochy občanského vybavení – hřbitovy OH) 

Tab. 4: Navržená plocha technické infrastruktury 

Poř. č. Označení Funkční využití 
Plocha 

(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 

(v %) 
Poznámka 

13 Z10 TI, PV, OH 0,13 0,13 100,0 
plocha pro 

ČOV 

Celkem 0,13 0,13 100,0  

Čistírna odpadních vod je realizována. 

 Bude prověřeno rozšíření plochy pro ČOV. 

 

Zásobování vodou 

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizovaná. Obec Vícov má vybudovaný veřejný 
vodovod, který je součástí SV Plumlov. Zdrojem vody pro obec Vícov je jímací území Pohodlí. 

 Bude prověřeno stávající řešení. 

Odkanalizování 

V obci je vybudovaná splašková gravitační kanalizace celkové délky 4 460 m, z trub DN 250. Veškeré 
odpadní vody jsou svedeny na ČOV Vícov ve východní části obce. Dále je v obci vybudována dešťová 
kanalizační síť DN 300 - 600, která je tvořena několika celky, které jsou vyústěny do zatrubněného 
potoka v obci. 

 Bude prověřeno stávající řešení. 

Zásobování elektrickou energií 

Stávající koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování elektrickou energií. 
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Zásobování plynem 

Obec je plynofikována, stávající koncepce zásobování plynem zůstává zachována. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce zásobování plynem. 

Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení veřejné 
komunikační sítě 

Navržené řešení stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. 

 Nejsou nové požadavky na změny koncepce v oblasti veřejných komunikačních sítí. 

Občanské vybavení 

Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení. Územním plánem je navržena plocha 
přestavby P1 na plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV. V současnosti v této ploše 
probíhá výstavba požární zbrojnice. 

 Nejsou nové požadavky na vymezení ploch občanského vybavení. 

Veřejná prostranství 

Jsou zachována stávající veřejná prostranství. V rámci navržených zastavitelných ploch pro bydlení 
a pro technickou infrastrukturu jsou vymezeny plochy veřejných prostranství. 

 V případě potřeby budou prověřeny nové plochy pro veřejná prostranství. 

A.1.5 Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrany před 
povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 

Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území. Využití území je v souladu s těmito 
hodnotami. 

Vymezení ploch změn v nezastavěném území 

Tab. 5: Navržené plochy změn v krajině (plochy přírodní NP, plochy zeleně – 
soukromá a vyhrazená ZS, plochy smíšené nezastavěného území NS) 

Označení 
Funkční 
využití 

Plocha 
(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 
(v %) 

Poznámka 

K1 NP 0,79 0,00 0,0 založení LBK1 

K2 NP 0,19 0,00 0,0 založení LBK5 

K3 NP 2,91 0,19 (K3.1, 3.2) 6.5 založení LBC1 

K4 NP 1,13 0,11 (K4.1, 4.3) 9,7 založení LBK2 

K5 NP 1,06 0,00 0,0 založení LBK3 

K6 NP 0,72 0,00 0,0 založení LBK4 

K7 NP 1,75 1,75 100,0 založení části LBC2 

K8 ZS 1,25 0,00 0,0  

K9 ZS 0,32 0,00 0,0  

K10 ZS, NS 1,64 0,00 0,0  

K11 NS 0,14 0,00 0,0  

K12 
18 dílčích ploch určených k realizaci protierozních opatření, zrealizováno 
1,3 ha 

K13 ZS 0,72 0,00 0,0  

K14 ZS 0,08 0,00 0,0  
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Celkem 12,73 2,053 16,13  

 

Je realizována plocha K7 a části ploch K3, K4 a K12. 

 Nové požadavky viz. kap. E. 

Územní systém ekologické stability 

Územním plánem jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability stávající i navrhované. 
Navrženy jsou tyto prvky: 

 biocentra 
- lokální biocentra: LBC1, LBC2 

biokoridory 
- lokální biokoridory: LBK1, LBK2, LBK3, LBK4, LBK5 

interakční prvky 
- IP1 – IP17 

Je realizováno lokální biocentrum LBC2 a část LBC1 a část lokálního biokoridoru LBK2. Dále jsou 
realizovány interakční prvky IP9, IP10 a IP17. 

 Vzhledem k ukončeným komplexním pozemkovým úpravám bude prověřena aktualizace ÚSES. 

Prostupnost krajiny 

Územním plánem Vícov je vymezena síť místních a přístupových komunikací na plochách smíšených 
nezastavěného území (NS), a dále jako součást ploch zemědělských (NZ) a ploch lesních (NL). Tyto 
komunikace slouží k zajištění dopravní obsluhy staveb a ploch, zpřístupňují lesní a zemědělské 
pozemky a slouží turistice a rekreačnímu využívání krajiny. 

 V roce 2016 byly v katastrálním území Vícov ukončeny Komplexní pozemkové úpravy, bude 
prověřeno řešení navržené z KoPÚ. 

Protierozní opatření 

Pro realizaci protierozních opatření v nezastavěném území byla Územním plánem vymezena plocha 
změny v krajině K12. 
V rámci plochy K12 byla realizována jednotlivá opatření o výměře 1,3 ha. 

 Vzhledem k ukončeným komplexním pozemkovým úpravám bude prověřeno řešení protierozních 
opatření. 

Ochrana před povodněmi 

Zastavěné území není přímo ohroženo povodní. Územním plánem je navržena koncepce ochrany 
před povodněmi. 

 Nejsou žádné nové požadavky na řešení ochrany před povodněmi. 
 
Změnou č. 2  budou prověřena navržená opatření v Územní studii krajiny správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Prostějov a v případě potřeby budou zapracovány do změny. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 bez plochy K12 
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A.1.6 Souhrn 

Tab. 6: Celkové využití jednotlivých zastavitelných ploch,  ploch přestavby a ploch změn v krajině 

Funkční využití 
Plocha 

(v ha) 

Využito 
(v ha) 

Využito 

(v %) 

Zastavitelné plochy a plochy přestavby 

Plochy bydlení (BV, PV) 9,86 2,99 30,3 

Plochy výroby (VS, VZ) 1,96 0,00 0,0 

Plochy přestavby (OV, BV, SV, PV) 0,76 0,09 11,8 

Plochy technické infrastruktury (TI, PV, OH) 0,13 0,13 100,0 

Celkem 12,71 3,21 25,3 

Plochy změn v krajině 

Plochy přírodní (NP) 8,55 2,05 24,0 

Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS) 4,01 0,00 0,0 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 0,14 0,00 0,0 

Celkem4 12,70 2,05 16,1 

Celkem všechny plochy4 25,41 5,26 20,7 

 

A.1.7 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití) vč. stanovení podmínek prostorového uspořádání 

V územním plánu jsou řešeny podmínky využití jednotlivých funkčních ploch. Podmínky jsou 
stanoveny jak pro stávající, tak pro návrhové plochy. Využití ploch je uskutečňováno v souladu 
s podmínkami.  

 V řešení Změny č. 2 budou prověřeny a případně upraveny podmínky využití ploch. Podmínky 
využití budou upraveny zejména v souvislosti s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018, 
resp. s aktuálním zněním stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 

 Zejména budou prověřeny podmínky využití v nezastavěném území v souvislostech s § 18 odst. 5 
stavebního zákona. V případě, že budou některé stavby a opatření uvedené v tomto ustanovení 
vyloučeny, bude jejich vyloučení zdůvodněno s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

                                                           
4 bez plochy K12 
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A.1.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

Tab. 7: Seznam veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

Označení Popis záměru Realizace 

VT1 VVTL plynovod Horní Štěpánov – Mostkovice – Kojetín ne 

VT2 TI – vodovod, splaš. kanalizace a ČOV vč. podm. staveb ano 

VT3 doplnění TI v ploše Z1 ne 

VT4 TI v ploše Z2 včetně napojení ne 

VT5 TI v ploše Z8 včetně napojení ne 

VD1 přeložka silnice II/150 ne 

VD2 dopravní napojení ploch Z1 a Z2 na silnici II/150 ne 

VD3 doplnění dopravní infrastruktury plochy Z1 ne 

VD4 dopravní infrastruktura plochy Z2 ne 

VD5 dopravní napojení plochy Z7 ne 

VD6 dopravní infrastruktura a napojení plochy Z8 ne 

VD7 dopravní napojení plochy Z9 – biofarmy ne 

VD8 dopravní napojení plochy Z10 – ČOV ano 

VK1 založení lokálního biokoridoru LBK1 ne 

VK2 založení lokálního biokoridoru LBK5 ne 

VK3 založení lokálního biocentra LBC1 částečně 

VK4 založení lokálního biokoridoru LBK2 částečně 

VK5 založení lokálního biokoridoru LBK3 ne 

VK6 založení lokálního biokoridoru LBK4 ne 

VK7 založení části lokálního biocentra LBC2 ano 

A.1.9 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro něž lze uplatnit 
předkupní právo 

Územní plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
uplatnit předkupní právo. 

 Bude prověřeno 

A.1.10 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Územní plán Vícov nestanovuje žádná opatření.  

 Bude prověřeno 

A.1.11 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 

Územní plán vymezuje územní rezervu R1 pro plochu bydlení a souvisejícího veřejného prostranství 
a územní rezervu R2 pro zřízení veřejného prostranství. 

 Změnou č. 2 ÚP budou územní rezervy prověřeny a případně navrženy nové. 
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A.1.12 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci 

Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou 
o parcelaci. 

 Nejsou nové požadavky. 

A.1.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat 
o této studie do evidence územně plánovací činnosti 

Územní plán Vícov uložil zpracování územní studie pro zastavitelnou plochu Z2 ve lhůtě do 6 let 
od nabytí účinnosti územního plánu. 

Územní studie nebyla dosud vyhotovena. 

 Změnou č. 2 bude prověřena podmínka vypracování územní studie pro zastavitelnou plochu Z2 
a případně bude aktualizována lhůta pro její pořízení. Bude prověřena podmínka vypracování 
územní studie pro nově navržené zastavitelné plochy. 

A.1.14 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu 

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním regulačního plánu. 

 Nejsou nové požadavky. 

A.1.15 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Etapizace není územním plánem navržena. 

 Bude prověřeno. 

A.1.16 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Územní plán nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

 Nejsou nové požadavky. 

A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

Od vydání územního plánu a jeho změny došlo k aktualizaci nadřazené dokumentace, právních 
předpisů a dalších dokumentů včetně územně plánovací dokumentace sousedních obcí.  

 Změnou č. 2 ÚP budou tyto podklady prověřeny a vyplývající požadavky budou zapracovány. 

A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 

Od doby vydání územního plánu do vyhotovení této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území. 
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů 
 

Ke dni 31.12.2020 byla zpracována pátá úplná aktualizace Územně analytických podkladů (dále ÚAP) 
pro území obce s rozšířenou působností Prostějov, jehož součástí je i obec Vícov. Úplná aktualizace 
byla pořízena dle § 28 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Z aktualizovaného vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Prostějov vyplývají tyto problémy 
k řešení či prověření v územně plánovací dokumentaci: 

Životní prostředí 

ZB30 – Fotovoltaická elektrárna - pohledově odclonit návrhem izolační zeleně, řešit jako plochu 
přestavby pro výrobu nebo jako plochu změny v krajině a navrátit do zemědělských ploch 

ZB31, HB29 – Bývalá obalovna - prověřit aktuální stav a vyhodnotit vhodnost současného řešení v ÚP, 
příp. upravit 

ZB32, HB31, SB32 – Lokalita Na horce - důkladně vyhodnotit vhodnost návrhu zejm. z výše uvedených 
hledisek, příp. přehodnotit rozsah zastavitelných ploch nebo vytipovat náhradní lokality 
 

Hospodářský rozvoj 

HB35 – Při zpracování nového ÚPD prověřit ochranné pásmo, případně navrhnout nové lokality 
pro bydlení 

HB27 – Křižovatka - komplexně posoudit celou lokalitu z hlediska provedení potřebných dopravně 
technických úprav, řešit přilehlé dopravní prostory a veřejná prostranství, možno řešit v rámci ÚS 

HB28 – Nehodový úsek - prověřit alternativní možnosti řešení (mimo realizaci přeložky), např. 
směrovou úpravu… 

HB30 – Využití kogenerace - vyhodnotit podmínky pro potenciální realizaci teplovodních rozvodů 

Soudržnost obyvatel území 

SB30 – Omezení v rekreačním využití lesů v.ú. Březina - k řešení mimo ÚP 

SB31 – Obecní rybník - podporovat možnosti obnovy a rozšíření přírodně rekreační funkce, možno 
řešit v rámci ÚS 

 Veškeré problémy k řešení budou změnou ÚP prověřeny a případně budou navrhnuta příslušná 
opatření. 

 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

C.1 Soulad s Politikou územního rozvoje 

Územní plán Vícov byl vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou vládou 
ČR dne 20.7.2009.  
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Aktuálně je v platnosti Politika územního rozvoje České republiky v Úplném znění po Aktualizaci č. 4 
s nabytím účinnosti dne 1.9.2021. 

C.1.1 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Územní plán je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. 

 Změna č. 2 ÚP bude tyto priority respektovat. 

C.1.2 Konkrétní požadavky na řešení, zapracování nebo upřesnění 

Obec Vícov se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. 

 Změna č. 2 bude vypracována v souladu s Politikou územního rozvoje v platném znění. 

C.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 

Územní plán Vícov byl vypracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje 
ve znění po Aktualizaci č. 1 vydanými 22.4.2011. 

Aktuálně jsou v platnosti Zásady územního rozvoje v Úplném znění po Aktualizaci č. 4, které nabyly 
účinnosti dne 27.1.2022. Obce Vícov se dotýkají následující záměry a požadavky: 

- respektovat priority územního plánování na území Olomouckého kraje 

- D040 – II/150 Vícov, obchvat 

- E17 – Plynovod přepravní soustavy Kralice nad Oslavou – Bezměrov 

- E21 – Vedení 110 kV Prostějov – Konice - přestavba stávajícího vedení na dvojité 

- území obce Vícov je dle výkresu krajin, pro které se stanovují cílové kvality vymezeno 
v krajinných celcích Haná a Konické údolí 

 
Území obce Vícov se nachází ve specifické oblasti SOB-k4, ve které se projevují z hlediska vzájemného 
srovnávání obcí Olomouckého kraje problémy z hlediska udržitelného rozvoje. 
 

 Změna č. 2 bude zpracována v souladu se ZÚR OK v úplném znění po aktualizaci č. 4. 

C.3 Soulad s rozvojovými dokumenty vydanými Olomouckým krajem a dalšími 
koncepčními dokumenty 

Pro území Olomouckého kraje jsou vydány územně plánovací podklady a další koncepční dokumenty. 
Jedná se zejména o:  

- Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti 

s adaptací na změny klimatu 

- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 

- Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 

- Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 

- Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje 

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 s výhledem do roku 2030. 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

- Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020 
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- Národní program snižování emisí České republiky včetně aktualizace 

- Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

- Národní plán povodí Dunaje 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2016-2021 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 

- Územní studie Malé vodní nádrže 

Změna č. 1 bude zpracována v souladu s těmito dokumenty. 

 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 
odst. 4 stavebního zákona 
 

Územním plánem Vícov je celkem vymezeno 12,71 ha zastavitelných ploch a ploch přestavby, z toho 
9,86 ha je vymezeno jako zastavitelné plochy pro bydlení. 

V současné době je ze zastavitelných ploch pro bydlení využito 2,99 ha, což představuje 30,3 % 
z celkové výměry. 

 Změnou ÚP budou prověřeny požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch. Vzhledem 
k rozsahu zastavitelných ploch k prověření Změnou č. 2, bude dále prověřena možnost 
kompenzace vypuštěním odpovídajícího rozsahu již schválených ploch. 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny 

Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, je 
obec povinna pořídit její změnu. Ze skutečností uvedených v tomto návrhu vyplývá, že k takovým 
změnám došlo. Z tohoto důvodu jsou uvedeny následující pokyny pro zpracování změny. 

E.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury 

 Vyhodnotit soulad územního plánu s Aktualizacemi č. 1,2,3,4 a 5 Politiky územního rozvoje ČR. 

 Vyhodnotit soulad územního plánu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 

znění. 

 Vyhodnotit soulad územního plánu s rozvojovými krajskými dokumenty a dalšími koncepčními 

dokumenty. 

 Aktualizovat limity využití území dle aktualizace ÚAP. 

 Zohlednit případné požadavky vyplývající z širších vztahů v území. 

 Prověřit problémy k řešení vycházející z ÚAP a případně navrhnout příslušná opatření. 

E.1.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 
ploch 

 Zachovat stávající urbanistickou koncepci. 
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 Aktualizovat zastavěné území obce. 

 Zastavěné plochy vymezit jako stávající, v této souvislosti upravit textovou i grafickou část 

územního plánu. 

 Prověřit, případně upravit podmínky využití ploch. 

 Prověřit změnu vymezení pozemku parc. č. 317/33 na plochu zemědělské výroby a skladování VZ. 

 Prověřit změnu vymezení pozemků parc. č. 117/29, 18, 285/1, 285/2 na plochu smíšenou 

obytnou. 

 Prověřit změnu vymezení pozemků parc. č. 882 a 885 nebo jejich částí na plochy pro bydlení, 

podél východní hranice pozemků prověřit navržení veřejného prostranství pro obsluhu lokality. 

 Prověřit změnu vymezení pozemků parc. č. 182/2 a 705 na plochu zeleně – soukromá a vyhrazená 

ZS. 

 Prověřit změnu vymezení pozemku parc. č. 891 pro možnost umístění skladů a lehké výroby. 

E.1.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn 

 V případě potřeby bude prověřeno vymezení nových ploch pro veřejné prostranství. 

 Prověřit, případně aktualizovat řešení dopravní a technické infrastruktury. 

 Prověřit rozšíření ČOV na pozemek parc. č. 1061/2. 

 Vymezit plochu pro vrt náhradního zdroje pitné vody na pozemku parc. č. 860/2. 

E.1.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona 

 Prověřit navržená opatření v Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Prostějov, v případě potřeby zapracovat do změny. 

 Prověřit potřebu aktualizace ÚSES v návaznosti na ukončené Komplexní pozemkové úpravy. 

 Prověřit a upravit podmínky využití ploch v nezastavěném území (v souladu s novelou stavebního 

zákona účinnou od 1.1.2018) v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona – vč. doplnění 

odůvodnění vyloučených staveb. 

 Budou respektovány ukončené Komplexní pozemkové úpravy. 

 Prověřit vymezení pozemku parc. č. 222/8 tak, aby celý náležel do plochy rekreace – zahrádkové 

osady RZ. 

 Prověřit vymezení části pozemku parc. č. 1123 na zahradu. 

 

E.1.4 Požadavky vyplývající z projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Vícov 

za období 2014 - 05/2022 

 Respektovat ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále 

„zákon“), jenž je blíže specifikováno v ustanovení § 5 písm. a) a b) vyhlášky č. 271/2019 Sb., 

o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF (dále „vyhláška“), která mimo jiné závazně upravuje 

i způsob vyhodnocování záborů ZPF (§ 3, tab. č. 2 v příloze vyhlášky) při zpracování územně 

plánovací dokumentace. 

 Zapracovat limity Ministerstva obrany včetně úpravy textové a grafické části dokumentace. 
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 Respektovat požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

E.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

Prověřit vymezení územních rezerv R1 a R2 a případné vymezení dalších. 

E.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Bude prověřeno. Zejména bude prověřeno vymezení ploch pro rozšíření ČOV, pro vrt náhradního 
zdroje pitné vody a bude prověřena úprava koridoru dopravní infrastruktury VD1 tak, aby 
nezasahoval na pozemky parc. č. 317/33, 308/3.  

E.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Bude prověřeno. Zejména bude prověřena podmínka vypracování územní studie pro zastavitelnou 
plochu Z2 a případně bude aktualizována lhůta pro její pořízení.  

E.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Obec nemá požadavky na zpracování variant řešení změny. 

E.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění, vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Vícov bude vypracována v souladu a v rozsahu, který 
vyžaduje stavební zákon, a členěna bude v souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, dále v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění a v souladu se souvisejícími předpisy. 

Změna č. 2 bude zpracována v rozsahu měněných částí a bude obsahovat textovou a grafickou část 
členěnou dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Odůvodnění bude obsahovat textovou a grafickou část členěnou dle Přílohy č. 7 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb. 

Výkresová část může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upravena. Změna územního 
plánu bude zpracována nad aktuálním mapovým podkladem. Grafická i textová část změny územního 
plánu bude zpracována dle metodiky MINIS, případně dle aktuálně platných právních předpisů. 

Návrh změny bude projektant v průběhu zpracování konzultovat s pořizovatelem a určeným 
zastupitelem obce Vícov. 

Odevzdání Změny č. 2: Jednotlivé fáze Změny č. 2 budou odevzdány v těchto počtech vyhotovení: 

Návrh Změny č. 2 pro jednotlivé fáze projednání – 2 tištěné a 2 digitální vyhotovení (editovatelné 
datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu 
*.pdf a *.png), vše ve strojově čitelném formátu). K jednotlivým projednáním zpracovatel odevzdá 
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datové soubory v požadovaném formátu k provedení kontroly jejich správnosti. 

Konečné znění Změny č. 2 po jeho vydání zastupitelstvem obce – 4 tištěné a digitální vyhotovení. 

Digitální podoba bude obsahovat editovatelné datové soubory ve formátech *.dgn/*.shp, *.doc, *.xls 
a needitované datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově čitelném formátu. 

Vyhotovení Úplného znění ÚP Vícov po Změně č. 2 bude zpracováno ve 4 vyhotoveních (§ 165 
stavebního zákona) v listinné i digitální podobě (editovatelné datové soubory ve formátech 
*.dgn/*.shp, *.doc, *.xls a needitovatelné datové soubory ve formátu *.pdf a *.png, vše ve strojově 
čitelném formátu).  

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního 
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Obsahem zadání změny nejsou požadavky, u nichž by byl předpoklad potřeby zpracování 
vyhodnocení návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. Nepředpokládá se potřeba 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V zadání změny nejsou záměry, které by mohly mít vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti. 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-
li zpracování variant vyžadováno 

Není stanoven požadavek na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu. 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností 
uvedených pod písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně 
ovlivňuje koncepci územního plánu 

Ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) nevyplývá taková potřeba změn, které by podstatně 
ovlivňovaly koncepci platného územního plánu, a proto není stanoven požadavek na zpracování 
nového územního plánu. 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny 
 
Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné negativní dopady 
na udržitelný rozvoj, které by vyžadovaly eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. 

Potřeba těchto opatření nevyplývá ani z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu. 

Nejsou stanoveny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území. 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
 
Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné místní ani nadmístní jevy, 
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které by vyžadovaly aktualizaci zásad územního rozvoje. 

Žádný z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu nemá charakter vyžadující aktualizaci 
zásad územního rozvoje. 

 

Závěr 
 

Tato Zpráva o uplatňování Územního plánu Vícov za uplynulé období 2014 - 05/2022 byla ve smyslu 
§ 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením zastupitelstvu obce projednán přiměřeně 
v souladu s ustanoveními § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Zpráva o uplatňování, doplněná 
a upravená na základě výsledků projednání, byla předložena zastupitelstvu obce k projednání 
a schválení. 

 

Změna č. 2 Územního plánu Vícov bude pořízena zkráceným postupem ve smyslu § 55a a § 55b 
stavebního zákona, v platném znění. 


