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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  – bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO  – oxid uhelnatý 
ČHMÚ  – Český hydrometeorologický ústav 
č.h.p. – číslo hydrologického pořadí 
ČIŽP  – Česká inspekce životního prostředí 
ČOV  – čistírna odpadních vod 
ČSN  – česká státní norma 
DN  – průměr potrubí  
EVL – evropsky významná lokalita 
HPJ  – hlavní půdní jednotka 
CHKO  – chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  – chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES – koeficient ekologické stability 
KÚ – krajský úřad 
k. ú. – katastrální území 
LBC   – lokální biocentrum 
LBK  – lokální biokoridor 
MěÚ – městský úřad 
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 
MZe ČR  – Ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NL  – nerozpuštěné látky 
NN  – nízké napětí 
NOx – oxidy dusíku 
NPP  – národní přírodní památka 
OA  – osobní automobily 
KHS  – krajská hygienická stanice 
OkÚ – okresní úřad 
OP  – ochranné pásmo 
parc. č. – parcelní číslo 
PO – ptačí oblast 
RŽP  – referát životního prostředí 
ř. km.  – říční kilometr 
SE aspekty –socio-ekonomické aspekty 
SO2 – oxid siřičitý 
TUV  – teplá užitková voda 
TZL  – tuhé znečišťující látky 
ÚPD  – územně plánovací dokumentace 
ÚSES  – územní systém ekologické stability 
VN  – vysoké napětí  
VVN  – velmi vysoké napětí 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
ZPF  – zemědělský půdní fond 
ZÚR – zásady územního rozvoje 
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Úvod 

Posuzovaná územně plánovací dokumentace „Územní plán Grygov“ (textová + grafická 
část) byla zpracována společností AURatelier v lednu 2015. Pořizovatelem ÚP je Magistrát 
města Olomouce, který zpracoval a projednal zadání nového územního plánu. 

Předkládané Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je 
zpracováno na základě § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Rámcový obsah Vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území stanoví příloha zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, zpracované osobou 
oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., je nedílnou součástí návrhu řešení ÚP 
Grygov. 

Nutnost posouzení ve smyslu výše citovaného zákona a jeho rozsah vychází ze stanoviska 
KÚ Olomouckého kraje č.j.KUOK37161/2014 ze dne 15.4.2014. Při zpracování posouzení 
byla respektována také stanoviska dalších dotčených orgánů veřejné správy a dalších 
subjektů ke zveřejněnému Návrh zadání územního plánu Grygov. 

Základními materiály pro zpracování Vyhodnocení jsou textová a grafická část 
dokumentu „Územní plán Grygov“. Využity byly také další koncepční podklady a 
informace, poskytnuté zpracovatelům Vyhodnocení předkladatelem koncepce, dále 
konzultace s orgány veřejné správy a literární a mapové podklady. Nezbytným podkladem 
pro zpracování Vyhodnocení byl také terénní průzkum návrhových ploch a jejích okolí v k.ú. 
Grygov v únoru 2015. Veškeré použité materiály jsou uvedeny v závěru Vyhodnocení v 
kapitole „Seznam použitých podkladů“. 
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1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů 
územně plánovací dokumentace, vztah k 
jiným koncepcím. 

1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně 
plánovací dokumentace 

 
Územní plán Grygov je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 
458/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. Zastavěné území bylo vymezeno podle § 58 stavebního zákona. 
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezovány s přihlédnutím k § 3 vyhlášky 
501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. převážně o rozloze nad 2 000 m2 (pokud 
nebylo účelné, zejména vzhledem k významu menší plochu vymezit). Plochy vymezené nad 
rámec určený vyhláškou 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou odůvodněny v kap. 
II.8.6 Odůvodnění ÚP (AURatelier 2015). 

Obec Grygov má platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán obce Grygov, 
zpracovaný firmou Archplan Ostrava. Dokumentace byla schválena zastupitelstvem obce 
Grygov č. IV/3/99 dne 29.9.1999, jehož závazná část byla vydána Obecně závaznou 
vyhláškou obce Grygov č. 5/99, s nabytím účinnosti 1.1.2000, změněného změnou č. 1tohoto 
územního plánu, schválenou dne 10.10.2001 usnesením Zastupitelstva obce Grygov č. 
III/5/2001, jejíž závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou obce Grygov 
č.5/2001, s nabytím účinnosti 28.12.2001 a změnou č. 2 vydanou Zastupitelstvem obce 
Grygov formou Opatření obecné povahy č.1/2011 dne 28.3. 2011, usnesením č.17, které 
nabylo účinnosti dne 16.4.2011.Vzhledem k tomu, že schválený územní plán již v řadě 
aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům rozvoje obce a platným právním předpisům 
(stavební zákon a vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci v platném znění), a že není v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování nového územního plánu. 

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je stabilizovat stávající nekonfliktní 
využití území a dále rozvíjet strukturu obce a soustředit se na vzájemný soulad funkcí včetně 
prostorového uspořádání jednotlivých ploch. 

Zastavěné území bude intenzifikováno dostavbou proluk a přestavbou brownfields, u 
proluk a při přestavbě stávající zástavby je nutno respektovat charakter sousední zástavby 
(dle konkrétní lokality), zejména jeho kompaktní, sevřenou formu v centrální části obce. 

Rozvojové plochy jsou zastavitelné s podmínkou prvotního zajištění dostatečně kapacitní 
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, a to v rozsahu celé lokality. Při 
prokázání využití lokality podrobnějším řešením, např. územní studií, lze připustit etapizaci 
zainvestování území. 
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Základní koncepce rozvoje území obce: 
• Je uplatňována kontinuita urbanistické koncepce, aktualizovaná v zájmu ochrany a 

rozvoje hodnot území.  
• Jsou posilovány harmonické životní podmínky stabilizací a rozvojem zejména v 

oblasti bydlení, zaměstnanosti, veřejných služeb, rekreace, infrastruktury a 
krajinných hodnot. 

• Je usilováno o stabilizaci obyvatel obce a nabídku bydlení dalším zájemcům s 
ohledem na udržitelný rozvoj území, vztahovaný k demografické prognóze obce i s 
ohledem na rozvojovou dynamiku krajského města, a to návrhem ploch pro bydlení.  

• Rozvoj bydlení je soustředěn v obci zejména na kompaktní centrální zastavěné 
území a s ohledem na ekonomické využívání území, zejména z hlediska provozních 
nákladů obce.  

• Jsou vytvářeny podmínky pro krátkodobou rekreaci v přírodním zázemí 
nezastavěného území. 

• Území po těžbě štěrkopísků (včetně navazujícího území) bude cíleno pro rekreační 
využití krajiny se zakomponováním ploch pro vodní sporty (veslařský areál).  

• Nová výstavba (včetně přístaveb, dostaveb a nástaveb) v záplavovém území je 
zakázána do doby realizace navržených protipovodňových opatření a retenčních 
prostorů, tzn. do doby ochránění obytných území. Plochy rekreace jsou využitelné 
při zohlednění Q100. 

• Výroba elektrické energie a tepla je přípustná pouze v souladu s podmínkami 
využití ploch s rozdílným způsobem využití (např. využití střešních konstrukcí 
budov k instalaci zařízení na výrobu el. energie či tepla) a to za předpokladu zlepšení 
kvality ovzduší v obci. Jiná samostatná zařízení pro výhradní výrobu elektrické 
energie se nepřipouští. 

• Činnosti, které by mohly mít negativní dopad na okolní obytnou zástavbu, musí být 
umístěny tak, aby toto nezpůsobovaly a negativní dopady nepřesahovaly hranice 
areálu ve směru k obytné zástavbě. 

 
     Celé řešené území je rozděleno na plochy s rozdílným způsobem využití.  Pro každý typ 
ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem stanoveny: 

• podmínky pro využití ploch s určením: 
a) hlavního využití 
b) přípustného využití 
c) nepřípustného využití 

• podmínky prostorového uspořádání 
 

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch jsou 
uvedeny v tabulkách, které jsou součástí textové části I., kap. I.6. 

 
Urbanizované území obce (mimo dopravní a technickou infrastrukturu) je v územním 

plánu zařazeno do následujících ploch s rozdílným způsobem využití: 
BH – BYDLENÍ - v bytových domech 
BV – BYDLENÍ - venkovské  
SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  - venkovské 
SK – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - komerční  
OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura 
OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední 
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OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení 
OX – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – specifické 
RH – REKREACE – plochy pro hromadnou rekreaci 
RI – REKREACE – plochy pro rodinnou rekreaci 
RX – REKREACE se specifickým využitím 
VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba 
VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl 
VT – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – těžký průmysl 
VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba 
PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
ZV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň 
ZS  – ZELEŇ – soukromá a vyhrazená 
ZO – ZELEŇ – ochranná a izolační 

 
Dále je v textové části ÚP,kap. I.11, stanoveno pořadí změn využití území návrhem I. a 

II. etapy postupu využití lokalit, dle tabulky zastavitelných ploch. 
 

1.2 Vztah územního plánu k jiným koncepcím 

1.2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 
Pro hodnocení širších vztahů obce Grygov je výchozím podkladem vymezení a definice 

rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů, 
jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR).  

  Z PÚR ČR 2008 je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu. 
Řešené území je s ohledem na jeho polohu a funkce ve struktuře osídlení zařazeno v PÚR 
ČR mezi rozvojové oblasti Olomouc - OB8, ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského 
města. 

Územním plánem nejsou narušeny žádné republikové priority územního plánování 
uvedené v PÚR ČR, které se týkají řešení územního plánu: 

• je navržena ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, je zachován 
krajinný ráz. 

• rozvoj obce je navržen na základě požadavků obce a jejich občanů, nemělo by 
docházet k sociální segregaci jejích obyvatel. 

• v rámci ochrany přírodních hodnot, zvýšení kvality života obyvatel a hospodářského 
rozvoje území je komplexně řešeno celé území obce s upřednostněním obytné a 
rekreační funkce. 

• jsou navrženy plochy výroby, které umožní rozvoj podnikání a zvýšení počtu 
pracovních míst. Preferována je intenzifikace stávajících výrobních areálů. 

• charakter zástavby jako sídla se nemění. Posílení partnerství mezi městskými a 
venkovskými oblastmi není územním plánem zcela řešitelné. 

• je umožněna zástavba proluk v zastavěném území a zahuštění zástavby. Využívání 
území je vzhledem k záborům zemědělské půdy koordinováno stanovením postupu 
výstavby návrhem etapizace. 

• záměry významně ovlivňující charakter krajiny jsou navrhovány v souladu s 
krajskou dokumentací (ve vazbě na využití území po těžbě štěrkopísků pro veslařský 
areál), přitom nezasahují do zvláště chráněných území přírody. Ovlivnění lokalit 
soustavy Natura 2000 posuzuje samostatně dokumentace Vlivu územního plánu na 
udržitelný rozvoj, která je zpracována současně s územním plánem. V návaznosti na 
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okolní obce jsou navrženy prvky územního systému ekologické stability. Svým 
řešením tak územní plán vytváří předpoklady pro ochranu krajinného rázu s ohledem 
na cílovou charakteristiku a typ krajiny.  

• jsou zachovány souvislé pásy nezastavěného území v bezprostředním okolí (počítaje 
i město Olomouc) v jižní části území – les Království a navazující území kolem 
regionálního biokoridoru, zejména pro možnosti nenáročné formy krátkodobé 
rekreace a dále pro zachování prostupnosti krajiny.   

• je umožněn rozvoj cestovního ruchu možnostmi dalších forem turistiky – např. pěší, 
cyklo, agro, atd., i s ohledem na připuštění staveb a opatření pro zlepšení podmínek 
využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu v nezastavěném území ve 
smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

• prostupnost krajiny zůstala zachována, je respektována stávající silniční síť bez další 
fragmentace krajiny. Nová trasa rychlostní silnice R55 je vedena mimo osídlení a v 
dostatečném odstupu od obytné zástavby. 

• podmínky v územním plánu skýtají možnosti úpravy silnic, místních a účelových 
komunikací a je umožněna výstavba chodníků, stezek pro pěší a cyklisty, které zvýší 
bezpečnost a plynulost dopravy. 

• ke snížení ohrožení potenciálními riziky a přírodními katastrofami přispěje 
respektování záplavového území řeky Moravy, včetně vymezení protipovodňových 
opatření a ploch zeleně ke zlepšení retenční schopnosti území. Pro zadržování 
dešťových vod jsou stanoveny podmínky pro novou zástavbu. 

• územní rozvoj ve stanoveném záplavovém území je podmíněn realizací 
navrhovaných protipovodňových opatření. Rozvojové plochy bydlení jsou 
vymezeny mimo záplavovou zónu.  

• pro navržený rozvoj obce je navržen i přiměřený rozvoj veřejné infrastruktury v 
místech k tomu nejvhodnějších. Jsou vytvořeny podmínky pro optimalizaci 
dopravního řešení (vymezením koridoru pro koordinaci protipovodňových opatření a 
trasy silnice III. třídy). 

• pro zajištění kvality života jsou v dlouhodobých souvislostech řešeny rozvojové 
ploch pro bydlení v následných etapách s prvotním zajištěním dopravní a technické 
infrastruktury v rozsahu a dimenzích pro lokalitu jako celek, včetně řešení 
nezbytného rozsahu ploch veřejného prostranství. 

• návaznosti na různé druhy doprav se v území odehrávají v historických souvislostech 
existence silniční a železniční dopravy, které jsou v plné míře respektovány a 
zachovány. Je umožněn rozvoj a realizace nových cyklo a pěších stezek. 

• systém zásobování vodou je řešen napojením na veřejný vodovod a zdržením 
dešťových vod pro umožnění jejich následného využití. Odpadní vody jsou sváděny 
na čistírnu odpadních vod.  

• je umožněno využívání energie z obnovitelných zdrojů, jejich rozsah je z důvodu 
minimalizace negativních dopadů omezen v koncepčních zásadách a dále 
podmínkami využití. 

• bytový fond se nenachází v lokalitách, které by plošně vyžadovaly vymezení ploch 
přestaveb. 

1.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým 
krajem 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je Grygov zařazen do rozvojové 
oblasti národního významu RO 1 (navazuje na rozvojovou oblast Olomouc z Politiky 
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územního rozvoje ČR 2008 – OB 08). Na rozvojovou oblast je nahlíženo jako na území s 
preferovanou koncentrací antropogenních aktivit vytvářející hodnotové póly sídelního a 
ekonomického rozvoje území. Současně je zde potřeba minimalizovat negativní dopady v 
oblasti životního prostředí. Z uvedeného vyplývají pro územní plánování Grygova úkoly, 
které jsou naplněny následujícím způsobem: 

• S ohledem na uvedené je územní plán Grygova koncipován zejména s ohledem na 
umožnění budoucí lokalizace krajské rekreační rozvojové zóny ve smyslu Územní 
studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 5 Olomoucko 
– jih (Ing. arch. Přemysl Ženčák,prosinec 2008). 

• Do území je orientována těžba nerostných surovin, a to v návaznosti na lokality s již 
započatou těžbou s tím, že další navazující plochy pro těžbu jsou navrhovány k využití 
až po vytěžení ploch, které již mají správní rozhodnutí na využívání území. 

• Rozvoj části sídla, zasaženého možnou záplavou, je umožněn pouze v koordinaci s 
protipovodňovou ochranou území. 

 
Obec Grygov je dále dle ZÚR OK zařazena do specifické oblasti ST4,ve které se 

připouští zahájit postupem dle „územní studie štěrkopísků“ přípravu dalších ložisek, a to 
především v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a postupným ukončením a zahlazením 
těžby stejné komodity na okolních ložiskách. V rámci realizovaných těžeb bude využito 
maximální retenční kapacity v souladu s ostatními nároky na řešení prostoru (např. záměr 
vybudování cvičné veslařské dráhy). Mimo to budou v souladu s budoucím uspořádáním 
území realizována v maximální míře přírodě blízká opatření (dle konkrétních podmínek 
stanovených v plánu rekultivací, jako součásti povolení těžby správním rozhodnutím).  

 
     V ÚP Grygov jsou dále respektovány následující záměry a jevy obsažené v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje: 

• je akceptována rychlostní silnice R55  
• je respektována celostátní železniční trať č. 270 (Olomouc – Přerov); 
• je respektována územní rezerva vodní cesty Dunaj-Odra-Labe 
• je respektována základní síť cyklistických tras dle grafické části územního plánu; 
• je umožněn rozvoj cykloturistiky, budování sítě cyklostezek pro rekreační využití i 

každodenní dojížďku; 
• vymezená veřejná prostranství umožňují vytvářet územní podmínky pro zlepšení 

funkce hromadné dopravy v rámci integrovaného dopravního systému (přepravní 
uzly, zastávky aj.); 

• v území nejsou zastoupeny vodní zdroje využívané pro hromadné zásobování pitnou 
vodou včetně jejich ochranných pásem 

• řešení zásobování vodou a odkanalizování vychází z aktuálního Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schválených Plánů oblasti povodí 
Moravy  

• je upřednostněno napojení na stávající ČOV  
• jsou respektována zařízení a liniové stavby nadmístního významu elektrizační 

soustavy s jejich ochrannými pásmy 
• pro zabezpečení elektronických komunikací jednotlivých operátorů jsou 

respektovány: 
 - stávající elektronické komunikační zařízení a liniové stavby komunikační 

infrastruktury nadmístního významu; 
 - stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje; 
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 - při výstavbě objektů a anténních stožárů veřejných radiokomunikačních sítí je 
vyžadována koordinace operátorů a povolování pouze jedné stavby společné pro 
všechny operátory 

• je respektována základní koncepce rozvoje zásobování území plynem  
• je respektován návrh regionálních prvků územních systémů ekologické stability 

(ÚSES) 
• při zapracování regionálních biocenter (RBC) do ÚP je respektován jejich charakter 

a funkce s upřesněním podle charakteru biotopu, cest, hranic lesa, parcel apod. –je 
řešena konkrétní šířka vymezení regionálního biokoridoru (RK) podle možností 
daného prostoru a potřeby ochrany přírody. Trasa je upřesněna podle cest, podle 
parcel a vodních toků.; 

• v místech křížení biokoridorů s komunikacemi jsou vodní biokoridory řešeny 
přemostěním (jedná se o stávající konstrukce); 

• křížení prvků ÚSES s cyklostezkami a inženýrskými sítěmi lineární prvky pouze 
křižují (přetínají), plošný protínají vždy v užším směru. Malé vodní elektrárny 
(MVE) na regionálních biokoridorech ÚSES jsou řešeny pouze jako podmíněně 
přípustné; 

• částečné přerušení RK je navrženo pouze ojediněle, a to dle konkrétních zásad 
stanovených v ZÚR; 

• území je řešeno a využíváno v souladu s pokyny územní studie území se zvýšeným 
rekreačním potenciálem RC5 Olomoucko – jih – při zohlednění postupné těžby 
štěrkopísků, jako podmínky pro realizaci záměru dle studie RC5; 

• plochy pro zařízení obnovitelných zdrojů energie (větrné turbíny, větrné parky, 
elektrárny, sluneční parkové elektrárny, MVE) nejsou navrhovány. Je podmíněně 
přípustné řešit umístění malé vodní elektrárny v plochách vodních a 
vodohospodářských za podmínky zachování, resp. zlepšení průchodnosti toku pro 
vodní organismy;  

• je navrhována intenzifikace a funkční optimalizace využití území využíváním 
zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, u zástavby rodinných domů je 
určena maximální výměra parcelace 1 000 m2; 

• je respektováno začlenění obce do krajinného celku A (Haná) s cílem udržet 
charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí, v 
nivách je podporován především typ lesozemědělské krajiny s omezením výstavby; 

• vodní toky jsou chápány jako přírodní osy zásadním způsobem ovlivňující orientaci 
krajinné struktury v okolí;  

• je vymezeno záplavové území, podrobné dokumentace s navrhovanými ochrannými 
opatřeními byly rámcově zapracovány. Územní plán navrhuje posílení retenční 
schopnosti krajiny, a to návrhem ploch zeleně především v územích potenciálně 
ohroženými extravilánovými vodami. Technická opatření, jako je např. zkapacitnění 
koryt v zastavěných územích včetně rekonstrukcí příčných staveb omezujících 
průtočnou kapacitu vodních toků, obnova a rozšíření systému ochranných hrází k 
lokální ochraně jednotlivých sídel nebo lokalit zvláštního veřejného zájmu, jsou 
opatření realizovatelná na území obce Grygov bez nároků na nové vymezení ploch a 
v rámci průběžné údržby toku, není řešeno v územním plánu; výstavba suchých 
obtokových koryt, prostory umělé retence, především suché nádrže a poldry nebyly 
požadovány a nejsou územním plánem navrhovány; 

• mimo zastavěné území sídla a jeho přímé návaznosti a mimo již založenou sídelní 
strukturu nejsou zakládány další rozvojové plochy typu „satelitních městeček“. 
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1.2.3 Soulad s dalšími koncepčními rozvojovými materiály 
Územní plán dále respektuje následující koncepční rozvojové materiály Olomouckého 

kraje: 
• Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 2 - rok 2011 

(Institut regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011); 
• Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla 

schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006; 
• Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné 

vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004; 
• Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením 

Olomouckého kraje v r. 2004; 
• Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého 

kraje  (CITYPLAN spol. s r.o., 2009); 
• Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ 

GROUP s.r.o., Olomouc, 2009); 
• Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (Dopravní 

projektování, s.r.o., 2010) 
• Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. 

arch. Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 
• Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

(EcologicalConsulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004); 
• Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem 

Olomouckého kraje dne 17. 3. 2004; 
• Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (PöyryEnvionmenta.s, 

březen 2007) 
• Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 5 

Olomoucko – jih (Ing. arch. Přemysl Ženčák, prosinec 2008) 
• Hluková mapa Olomouckého kraje 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. 

s r.o., srpen 2004) 

2 Zhodnocení vztahu územně plánovací 
dokumentace k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

Hlavní cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní úrovni jsou obsaženy ve 
Státní politice životního prostředí České republiky 2012 - 2020 (SPŽP 2012). 

Lze konstatovat, že návrh Územního plánu Grygov je v souladu s těmito cíli, případně s 
nimi není v rozporu. 

ÚP Grygov dále respektuje limity využití území ve zvláště chráněných územích, 
vycházející z ustanovení § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a v územích soustavy Natura 2000, vycházející z § 45 zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 
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3 Údaje o současném stavu životního 
prostředí v řešeném území a jeho 
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla 
územně plánovací dokumentace uplatněna 

3.1 Základní charakteristika zájmového území 

3.1.1 Základní charakteristika území obce 
Obec Grygov leží cca 7 km jihovýchodně od Olomouce v okrese Olomouc v 

Olomouckém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Olomouc. Obec 
Grygov sousedí s obcemi Velký Týnec, Krčmaň, Majetín, Dub nad Moravou, Charváty, 
Blatec a Kožušany-Tážaly. Katastr obce má rozlohu 12,74 km2. K roku 2014 měla obec 1479 
stálých obyvatel. Správní území obce Grygov leží ve střední části Hornomoravského úvalu 
v průměrné nadmořské výšce 206 m. Nejvyšším bodem katastru obce je Horka 
s nadmořskou výškou 253 m, kde býval vápencový lom. Vedle se nachází návrší Chrášť 
(247 m n. m.). 

Intravilánem obce prochází silnice III. třídy č. 4353 Velká Bystřice – Velký Týnec – 
Smržice. 

 
Obr. 1: Situační mapa polohy zájmového území obce Grygov (podkladová data: ČÚZK). 

 

3.1.2 Geologické a geomorfologické poměry 
Většina zájmového území obce Grygov leží v geomorfologické provincii Západní 

Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty. Příslušnou geomorfologickou oblastí je 
oblast Západní vněkarpatské sníženiny, celek Hornomoravský úval a podcelek 

k.ú. Grygov 
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Středomoravská niva, malá část území na severovýchodě katastru spadá do podcelku 
Uničovská plošina. 

Východní okraj území spadá do provincie Česká Vysočina, subprovincie Krkonošsko-
jesenické soustavy a oblasti Jesenické. Příslušným geomorfologickým celkem je Nízký 
Jeseník, podcelek Tršická pahorkatina a okrsek Přáslavická pahorkatina (geoportal.cenia.cz). 

Geologicky se jedná převážně o horniny kvartéru (hlíny, spraše, písky, štěrky), v části 
jihovýchodní paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, 
vápence) (Geologická mapa ČR 1 : 500 000). 

Na severozápadě území obce se nachází výhradní ložisko štěrkopísků, e.č. 3045200, na 
kterém probíhá ve vymezeném dobývacím prostoru (i.č.71149) těžba. Těžbu provádí 
Štěrkovny Olomouc a.s. Na části těženého území již probíhají rekultivační úpravy, současně 
ěžební společnost usiluje o částečné rozšiřování těžby v rámci stávajícího dobývacího 
prostoru a CHLÚ (projednaná EIA) s tím, že se uvažuje o postupném pokračování těžby 
štěrkopísků východním směrem, na plochách prognózního zdroje. 
 

V řešeném správním území nejsou evidovány plochy vykazující vysokou náchylnost 
k sesuvům. V území převažují plochy s nízkou náchylností k sesuvům. V území nejsou 
registrovány aktivní plochy sesuvů ani odvaly či sesuvy s potenciálním stupněm aktivity. 
 
Obr. 2: Situační znázornění svahových nestabilit v zájmovém území. 

 

3.1.3 Klimatické a hydrologické poměry 
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti T2. Pro oblast je typická průměrná lednová 

teplota v rozmezí -2 až -3ºC, průměrná teplota v červenci 18 – 19 ºC. Oblast se vyznačuje 
teplým, suchým létem - počet letních dnů 50-60, srážkový úhrn ve vegetačním období 350-
400 mm, srážkový úhrn v zimním období 200-300 mm, počet dnů se sněhovou přikrývkou 
40-60, počet mrazových dnů 100–110 ročně (Quitt 1971). 

Intravilán obce je odvodňován bezejmenným recipientem, který se jižně od obce vlévá do 
Loučky. Celý lesní komplex v jihozápadní části katastru (Les Království) je odvodňován 
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přímo do Moravy v jižním cípu katastru obce. Západní hranice Království je tvořena tokem 
Morávky. 

V západní části řešeného území se nachází několik vodních ploch, které jsou výsledkem 
těžby štěrkopísku. 

Celé území obce Grygov náleží do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér 
řeky Moravy, vyhlášené Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. 

3.1.4 Pedologické poměry 
Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky (TKSP) se zájmová 

oblast dělí na 3 oblasti. Většina území leží na glejovéfluvizemi, ve východní části se 
vyskytují modální a oglejené hnědozemě, v okolí Horky a Chrasti pak vápencové modální 
rendziny (geoportal.cenia.cz). 

3.1.5 Biogeografické poměry 
Podle Culka (1996) se zájmové území Grygova nachází v provincii středoevropských 

listnatých lesů, v podprovincii karpatské a na rozhraní bioregionu3.11 Kojetínského a 3.4 
Hranického. 
Řešené území se nachází na rozhraní dvou čtverců zoologického síťového mapování č. 

6469 a 6569 (http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/). 
 
KOJETÍNSKÝ BIOREGION 

Bioregion je tvořen širokou nivou řeky Moravy a Bečvy. Bioregion leží v termofytiku a 
zabírá centrální část fytogeografického podokresu21b. Hornomoravský úval. Vegetační 
stupně (Skalický): planární. 

Potenciální vegetaci tvoří lužní lesy svazu Ulmenion (zejména Ficario-
Ulmetumcampestris), které na vyvýšených místech přecházejí do dubohabřin svaz 
Carpinion. Primární bezlesí představovala pouze vodní vegetace.  

Flóra je spíše uniformní a výskytem mezních prvků. Zasahují sem ještě některé druhy 
splavené z vyšších poloh, např. kerblík lesní (Anthriscusnitida), knotovka lesní 
(Melandriumsylvestre). Některé z nich, zejména kyčelnice žláznatá (Dentariaglandulosa), 
ladoňka časná (Scillapraecox) a hvězdnatec čemeřicový (Hacquetiaepipactis), mají evidentní 
vztah ke Karpatům. Od jihu sem zasahují např. řeřišnice Mattioliho (Cardaminematthiolii) a 
pryšec bahenní (Tithymaluspalustris). 

Fauna regionu je značně pozměněna intenzivní zemědělskou činností, která oslabuje 
pronikání karpatského elementu. Ve fragmentech lužních lesů kolem regulovaného toku 
Moravy přežívají charakteristická společenstva měkkýšů (srstnatka huňatá, zuboústka 
trojzubá aj.). Ve zbytcích lučních a mokřadních prostředí se dosud vyskytují korýši 
záplavových tůní (žábronožky, listonozi), přírodním prvkem zejména pro ptáky jsou 
obnovené rybníky. Morava patří do pásma parmového až cejnového a Bečva do parmového. 
K významným druhům živočichů bioregionu patří - savci: ježek východní 
(Erinaceusconcolor), myšice malooká (Apodemusmicrops), vrápenec malý 
(Rhinolophushipposideros). Ptáci: břehouš černoocasý (Limosalimosa), vodouš rudonohý 
(Tringatotanus), rybák obecný (Sterna hirundo), strakapoud jižní (Dendrocopossyriacus), 
břehule říční (Ripariariparia), moudivláček lužní (Remizpendulinus) a další. Obojživelníci: 
skokan štíhlý (Rana dalmatina). Měkkýši: srstnatka huňatá (Trichiavillulosa), vlahovka 
karpatská (Monachoidesvicina), zuboústka trojzubá (Isognomostomaisognomostoma), 
páskovka keřová (Cepaeahortensis). Hmyz: šidélko přilbovité (Coenagrionmercuriale). 
Korýši: žábronožky (Chirocephalussp.), listonozi (Lepidurussp.). 
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HRANICKÝ BIOREGION 

Bioregion leží na východě střední Moravy a zabírá některé části těchto 
geomorfologických celků: Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina, Nízký Jeseník, 
Hornomoravský úval a Vizovická vrchovina. Bioregion leží převážně v mezofytiku, západní 
část pak v termofytiku. Vegetační stupně (Skalický): (planární-) kolinní až suprakolinní. 

Potenciální vegetaci tvoří převážně dubohabrové háje (Caricipilosae-Carpinetuma 
Luzulo-Fagetum), pouze v oblasti Maleníku květnaté a zčásti i acidofilní bučiny 
(Caricipilosae-Fagetum, Luzulo-Fagetum). Lokálně se vyskytují ostrůvky acidofilních 
doubrav (Genistogermanicae-Quercion). Na devonských vápencích průlomového údolí 
Bečvy a v okolí hradu Helfštýn se vyskytují suťové lesy svazu Tilio-Acerion. Podél Bečvy se 
táhnou měkké luhy svazu Salicionalbae, při menších tocích jsou typické údolní luhy 
(Stellario-Alnetumglutinosae), vzácně i Pruno-Fraxinetum. V podmáčených sníženinách v 
nivě Bečvy jsou ojediněle přítomny fragmenty bažinných olšin svazu Alnionglutinosae. 
Primární bezlesí chybí. 

Flóra je poměrně bohatá, tvořená běžnými druhy a druhy obecně rozšířenými ve východní 
části ČR. Mezi ně patří např. ostřice chlupatá (Carexpilosa), ostřice převislá(Carexpendula), 
přeslička obrovská (Equisetumtelmaria), hvězdnatecčemeřicový (Hacquetiaepipactis), 
pryšec mandloňolistý (Tithymalusamygdaloides), vzácně kyčelnice žláznatá 
(Dentariaglandulosa) azapalice žluťuchovitá (Isopyrumthalictroides). Velmi zřetelná je 
účast mnohých subtermofytů, pronikajících z jižně situovaných bioregionů, např. máčka 
ladní (Eryngiumcampestre), smldník jelení (Peucedanumcervaria), pupava bezlodyžná 
(Carlinaacaulis) a šalvěj luční (Salviapratensis).Oreofyty chybí. Reliktní charakter má 
výskyt jazyku jeleního (Phyllitisscolopendrium) na dně Hranické propasti. 
Faunu tvoří společenstva vysoce zkulturnělých pahorkatin nejzápadnějšího okraje 
karpatského oblouku. Jsou v ní částečně zastoupeny teplomilné prvky a zejména lesní druhy 
karpatského předhůří.Na vápencích Hranického krasu se vyskytuje extrazonální společenstvo 
suchomilných měkkýšů (vlahovka karpatská, skalnice lepá aj.). Bečva patří do pásma 
lipanového až parmového, ostatní toky převážně do pásma pstruhového. K významným 
druhům živočichů bioregionu patří - savci: ježek východní (Erinaceusconcolor), vrápenec 
malý (Rhinolophushipposideros). Ptáci: dytík úhorní (Burhinusoedicnemus), břehule říční 
(Ripariariparia), hýl rudý (Carpodacuserythinus) a další. Obojživelníci: mlok skvrnitý 
(Salamandra salamandra), kuňka žlutobřichá (Bombinavariegata). Měkkýši: srstnatka 
jednozubá (Trichiaunidenta), vlahovka karpatská (Monachoidesvicina), skalnice lepá 
(Helicigonafaustina), vřetenatka nadmutá (Vestiaturgida). 
 
BIOCHORY 

Podle Culka a kol. (2005) se obec Grygov nachází ve třech různých biochorách. 
Konkrétně se jedná o biochory: 

2BA – Rozřezané plošiny na vápencích2. vegetačního stupně 
2Lh –Širší hlinité nivy2. v.s. 
3BE – Rozřezané plošiny na spraších v suché oblasti3. v.s. 
 
Většina území se nachází v biochoře2Lh,severovýchodní okraj leží v biochoře3BE, 

východní část katastru (v okolí vrcholu Horka a Chrast) leží v biochoře 2BA. 
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3.1.6 Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace 
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti termofytika a do dvou 

fytogeografických okresů: většina území do okresu 21b Hornomoravský úval, východní část 
katastru do fytogeografického okresu21aHanácká pahorkatina (geoportal.cenia.cz). 

Potenciální přirozenou vegetací na většině území je jilmová doubrava (Querco-Ulmetum). 
Porosty většinou tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním(Quercus 
robur) nebo jasanem (Fraxinusexcelsior) ve stromovém patru. Další typickoudřevinou 
tvrdého luhu jsou jilmy (Ulmus minor, Ulmuslaevis). Častou příměs tvoří lípa (Tiliacordata), 
ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnusglutinosa) a další typické dřeviny měkkéholuhu, v 
sušší variantě habr (Carpinusbetulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhověbohaté 
bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevujesvída 
krvavá (Swidasanguinea), ve vlhčích typech střemcha obecná (Padusavium), příp.bez černý 
(Sambucusnigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyts dominancí 
orseje jarního (Ficariabulbifera) či dymnivky duté (Corydaliscava). Typický ječastý výskyt 
druhů jako válečka lesní (Brachypodiumsylvaticum), zvonek 
kopřivolistý(Campanulatrachelium), hrachor jarní (Lathyrusvernus), pšeníčko rozkladité 
(Miliumeffusum), plicník lékařský (Pulmonariaofficinalisagg.), ptačinec velkokvětý 
(Stellariaholostea) aj. Nejčastějšími druhy letního aspektu jsou bršlice kozí noha 
(Aegopodiumpodagraria) nebo kopřiva dvoudomá (Urticadioica). Zbytky porostů 
přirozeného složení jsou velmi sporadické (Neuhäuslová et al. 1998). 
Část stávajícího lesu Království je řazena mezi 

černýšovédubohabřiny(Melampyronemorosi-Carpinetum).Vegetace je tvořena stinnými 
dubohabřinami s dominantním dubem zimním (Quercuspetraea) a habrem 
(Carpinusbetulus), s častou příměsí lípy (Tiliacordata, na vlhčích stanovištích 
Tiliaplatyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů, 
konkrétně jasanu ztepilého (Fraxinusexcelsior), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), javoru 
mléče (Acer platanoides) a třešně (Cerasusavium). Ve vyšších nebo inverzních polohách se 
též objevuje buk lesní (Fagussylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba).  Keřové patro bývá 
dobře vyvinuto pouze v prosvětlených porostech a zpravidla je tvořeno mezofilními druhy 
opadavých listnatých lesů. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především 
byliny jaterník trojlaločný (Hepaticanobilis), svízel lesní (Galiumsylvaticum), zvonek 
broskvolistý (Campanulapersicifolia), hrachor jarní (Lathyrusvernus),hrachor černý 
(Lathyrusniger), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), černýš hajní 
(Melampyrumnemorosum), méně často trávy kostřava různolistá (Festucaheterophylla), 
nebolipnice hajní (Poanemoralis)(Neuhäuslová et al. 1998). 

Východní okraj katastru se nachází v oblasti lipových dubohabřinTilio-Carpinetum). Jsou 
pro ni typické třípatrové až čtyřpatrové porosty dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku 
(Piceaabies), osiky (Populustremula) a jeřábu (Sorbusaucuparia) ve stromovém a často i 
hustěm keřovém patru. V něm se dále objevují četné hygrofilní a mezofilní druhy listnatých 
lesů. Ty jsou časté taky v druhově pestrém bylinném patru, v němž zpravidla převládá 
ptačinec velkokvětý (Stellariaholostea), ostřice třeslitovitá (Carexbrizoides), pitulník žlutý 
(Galeobdolon luteum), lipnice hajní (Poanemoralis), šťavel kyselý (Oxalisacetosella) aj. 
Pokryvnost zřídka vyvinutého mechového patra zpravidla nepřesahuje 10 % (Neuhäuslová et 
al. 1998). 
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3.1.7 Radonový index geologického podloží 
Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve 

stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě, dodávané do objektů z podzemních 
zdrojů. Radon z podloží proto nejvíce ovlivňuje výslednou koncentraci radonu v objektech. 

Hlavním cílem mapování radonového rizika z geologického podloží je vymezení území, v 
nichž lze předpokládat vyšší frekvenci výskytu objektů s ekvivalentní objemovou aktivitou 
radonu převyšující směrnou hodnotu 200 Bq.m-3. Posouzení efektivity vyhledávání lze 
provést srovnáním předpokládané kategorie radonového rizika z podloží a odpovídajícího 
počtu objektů nad 200 Bq.m-3. 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno 
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce.  

Mapa sledované oblasti je prezentována na Obrázku 3. Převažující kategorie radonového 
indexu ve správním území. Obce Grygov je nízká, ve východní části řešeného území pak 
střední. V blízkosti zájmového území bylo provedeno dvojí bodové měření radonového 
indexu s výsledky6,9 Bq.m-3 v lokalitě Krčmaň a 36,6 Bq.m-3v lokalitě Vsisko, které 
potvrzují nízkou až střední kategorii radonového indexu. 

 
Obr. 3: Mapa radonového indexu + legenda(www.geology.cz) 
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3.1.8 Archeologická naleziště, historické památky 
Celé území katastru je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy obecně. 
Dle Státního archeologického seznamu jsou v území registrovány lokalitys 

archeologickými nálezy pod označením: 
- 24-22-25/2 Grygov - Halouzky 
- 24-22-25/3 Grygov - Chuchle 
- 24-22-25/7 středověké a novověké jádro obce Grygov 
- 24-24-05/2 Grygov - Pouhary 
 
Na území obce jsou evidovány dvě nemovité kulturní památky památkového fondu ČR 

(dle MonumNet na stránkách Národního památkového ústavu): 
- sochy sv. Václava a sv. Kateřiny u kaple sv. Jana Nepomuckého (číslo 

rejstříku28490/8-2024) - památkou od 3.5.1958 
- výpravní budova železniční stanice č.p. 122 a obytný dům č.p. 124 (číslo 

rejstříku100645) – památkou od 5.11.2003 
 
Památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a 

podléhají legislativní ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění. Na území obce Grygov se dále nacházejí památky místního významu: 

- socha Panny Marie (Immaculaty), postavena v roce 1871 
- socha sv. Jana Nepomuckého, postavena v roce 1871 
- kaple sv. Jana Nepomuckého, postavena roku 1846 ze sbírek farníků 
- kamenný kříž (před kaplí sv. Jana Nepomuckého), postaven v roce 1856 
- kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 východně za obcí), postaven v roce 1890 
- kamenný kříž (u silnice III. tř. č. 4353 západně za obcí), postaven 26.6.1910 
- kamenný kříž (za objektem ISK f. Genoservis a.s.), postaven v roce 1859 
- litinový kříž (Horka), postaven v roce 1862 
- bývalá vápenka, postavena v roce 1851 
- kamenný kříž (ulice Komenského), postaven v roce 1930 
- pomník osvobození - T.G.M. a obětem 1. světové války, postaven v roce 1947 
- mohyla vzniku ČSR, postavena v roce 1928 k 10. výročí vzniku ČSR 
- pomník Msgre. Jana Šrámka, pomník byl odhalen 13.5.2001 
- architektonicky a urbanisticky významný objekt 
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3.1.9 Staré ekologické zátěže 
Dle Národní inventarizace kontaminovaných míst (listopad 2010) jsou na území Grygova 

evidovány lokality s ekologickou zátěží. Jedná se o lokalitu skládky ve východní části 
zájmového území, dále o lokalitu západně od bývalé vápenky (plocha K21) a plochu VZ 
(zemědělská výroba) východně od návrhové plochy Z6. 
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3.2 Ochrana přírody a krajiny 

3.2.1 Velkoplošná zvláště chráněná území 
Zájmové území se nenachází v žádném velkoplošném chráněném území. 

3.2.2 Maloplošná zvláště chráněná území 
Ve správním území obce Grygov se nachází jedno maloplošné zvláště chráněné území 

(MZCHÚ) – PR Království s poměrně rozsáhlým ochranným pásmem, která byla vyhlášena 
1.5.1995 na ploše 301 ha. 

Přírodní rezervace Království se nachází přibližně 2 km jižně od obce Grygov mezi 
tokem Morávka a železniční tratí Olomouc – Přerov. Předmětem ochrany jsou druhově 
bohatá společenstva nížinných listnatých lesů, typická pro stanoviště ovlivněná vysokou 
hladinou podzemní vody. Království je mozaikou tvrdých luhů nížinných řek, které 
nalezneme především na obvodu území a polonských dubohabřin. Většina luhů nese 
přechodné znaky k polonským dubohabřinám. Vegetace etážových porostů je utvářena 
stromovým, keřovým a bylinným patrem. Ve stromovém patře dominuje dub letní, jasan 
ztepilý, lípy, javor klen, javor babyka, habr obecný, jilm vaz a olše lepkavá. V keřovém patře 
převažuje střemcha hroznovitá. Bylinné patro se vyznačuje bohatým jarním aspektem, který 
je tvořen dymnivkami, prvosenkou vyšší aj. Dominantní rostlinou druhého jarního aspektu, 
která charakterizuje celé území i svou vůní, je česnek medvědí. Zvláštností Království je, že 
zde dosahují některé karpatské rostlinné druhy západní hranice svého rozšíření, např. 
kyčelnice žláznatá a hvězdnatec čemeřicový. Rezervace se vyznačuje vysokou druhovou 
pestrostí živočichů vázaných na vývojově vyspělá přirozená lesní společenstva. Bohatá je 
fauna obratlovců, zejména obojživelníků, ptáků a drobných savců. Z bezobratlých jsou z 
hlediska ochrany přírody zajímavé některé druhy brouků a motýlů. V jarních tůních a 
odstavených ramenech(tzv. „smuhách“) je významný výskyt korýšů, jedná se o žábronožky a 
listonohy. 

V sousedním katastru obce Krčmaň se v bezprostřední blízkosti zájmového území dále 
nachází dvě přírodní památky – PP U Strejčkova lomu a PP U Bílých hlín. PP U Strejčkova 
lomu byla vyhlášena 2.6.1952 na ploše 6,02 ha pro ochranu lokality koniklece velkokvětého. 
Stejný předmět ochrany má i blízká PP U Bílých hlín, která byla vyhlášena 22.12.2004 na 
ploše 0,7 ha. Obě lokality se nachází na zvlněném terénu, který byl začátkem uplynulého 
století využíván pro těžbu vápence. V důsledku těžební činnosti a pozvolného zarůstání 
dřevinami se postupně vytvořila pestrá stanoviště s různým sklonem terénu, mírou oslunění a 
vlhkostí půdy, což ovlivňuje druhovou pestrost teplomilných společenstev rostlinných a 
živočišných druhů. V zemědělské krajině přírodní památky poskytují útočiště zejména řadě 
druhů ptáků a bezobratlých živočichů, jako je např. modrásek vikvicový nebo vzácně se 
vyskytující můra ušnicová. Přírodní památky bývají hojně navštěvovány v jarním období v 
době květu koniklece velkokvětého. Teplomilná vegetace odpovídá širokolistým suchým 
trávníkům s výskytem např. hvězdnice chlumní, bělozářky větevnaté, čistce přímého, máčky 
ladní aj. 

K uvedeným maloplošným zvláště chráněným územím se nejblíže nachází návrhové 
plochy těžby K25 a K26 a plocha rekreace K22, které jsou vzdáleny cca 25 m v případě 
plochy K22, cca 40 m v případě plochy K26 a cca 600 m v případě plochy K25. 
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Obr. 4:Poloha řešeného správního území obce Grygov ve vztahu k MZCHÚ (zdroj: 
geoportal.cenia.cz). 

 

3.2.3 Území soustavy Natura 2000 
Téměř celou jihozápadní část katastru obce zaujímá území evropsky významné lokality 

(EVL) Království (CZ0710161) – viz Obr. 5. V bezprostřední blízkosti zájmového území se 
též nachází EVL U Strejčkova lomu (CZ0712193) a EVL U Bílých hlín (CZ0712192). 

 
EVL Království  (kód: CZ0724089) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na 
ploše 587,8 ha. Jedná se o lesní komplex původních nížinných listnatých lesů asi 8 km 
jihovýchodně od Olomouce. 

Předmětem ochrany jsou následující přírodní stanoviště: 
 
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmuslaevis), j. 

habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinusexcelsior) nebo j. úzkolistým (F. 
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie 
(Ulmenionminoris) 
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PP U bílých hlín 

PR Království 

hranice k.ú. 

ochranné pásmo PR 

PP U Strejčkova lomu 
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Obr. 5: Poloha řešeného správního území obce Grygov ve vztahu k evropsky významným 
lokalitám (zdroj: http://geoportal.cenia.cz). 

 
 
Obr. 6:Schematická mapa hranice evropsky významné lokality Království (zdroj: AOPK 
ČR). 
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Dvě z nově navržených ploch v rámci předloženého návrhu ÚP se nachází v blízkosti 

území EVL Království – konkrétně plochy K25 a K26 určené pro rozšíření těžby 
štěrkopísku. Krajský úřad Olomouckého kraje, jako příslušný orgán ochrany přírody, 
nevyloučil svým stanoviskem (č.j. KUOK 34088/2014 ze dne 8.4.2014) vliv hodnocené 
koncepce na lokality Natura 2000. Ve stanovisku je upozorněno na lokalizaci EVL 
Království v k.ú. Grygov a dále na blízkost EVL Moravy – Chopyňský luh v k.ú. Blatec a 
Charváty a blízkost EVL U Strejčkova lomu a EVL U Bílých hlín v k.ú. Krčmaň. Dále je 
uvedeno, že nelze vyloučit, že předmětná koncepce má potenciál způsobit přímé, nepřímé, či 
sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav výše uvedených lokalit. A to zejména 
v souvislosti s předpokladem vymezení rozsáhlých rozvojových ploch (významných 
rozvojových záměrů) pro těžbu a veřejnou rekreaci, případně ploch pro výrobu v blízkosti 
EVL Království a vzhledem k požadavku prověřit záměr na vymezení rekreační zóny – 
golfového hřiště v blízkosti EVL U Strejčkova lomu.  

K záměru rozšíření těžby štěrkopísku směrem k EVL Království (Těžba štěrkopísku 
v trase cvičné veslařské dráhy) bylo již KÚ Olomouckého kraje vydáno stanovisko 
s nevyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 (č.j. KUOK 
66389/2009 ze dne 3.7.2009). Na základě tohoto stanoviska bylo zpracováno hodnocení dle 
§45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění (viz EcologicalConsulting2010), ve kterém je 
uvedeno, že realizace záměru v rozsahu, tak jak byl v roce 2010 předložen,nebude generovat 
negativní vlivyna EVL Království.  

Přímé vlivy na EVL Království byly v citovaném hodnocení vyloučeny s ohledem na 
absenci zásahu přímo do prostoru EVL a absenci záboru přírodních stanovišť, jež jsou 
předměty ochrany dané EVL. Hodnocení bylo podrobně zaměřeno také na vliv záměru na 
hydrologický režim lesního celku. 

Dále se hodnotitelé v citovaném naturovém hodnocení zaměřili na nepřímý vliv 
ruderalizace a možné šíření ruderálních druhů z těžbou narušovaných ploch do prostoru 
EVL. Upozornili též na výhledové zvýšení návštěvnosti v okolí cvičné veslařské dráhy. 
Z uvedených důvodů navrhli zřízení tzv. nárazníkové zóny (20–30 m od okraje lesního 
porostu) mezi hranicí EVL a prostorem těžby, který bude v budoucnu využíván jako 
veslařská dráha. 

Podkladem pro posouzení vlivu tohoto záměru na hydrologický režim lesního celku byly 
hydrogeologické studie (Pišl 2009, 2010). Z těchto studií vyplývá, že stávající vodní plochy 
v těžené lokalitě jsou napájeny ze zvodnělého štěrkopískového souvrství s dobrou 
hydraulickou spojitostí mezi povrchovou vodou řeky Moravy a podzemními vodami. 
Z tohoto důvodu bude úbytek způsobený výparem z volné hladiny, který by mohl být vyšší 
než evapotranspirace, doplněn zvýšenými přítoky. Hodnotitelé (EcologicalConsulting 2010) 
konstatují, že po podrobné analýze dat z 10-ti letého měření hladiny podzemní vody 
v prostoru ložiska a jeho okolí, se v tomto období neprojevil žádný trvalý pokles hladiny 
podzemní vody vlivem těžby štěrkopísků v lokalitě ani v prostoru lesa Království. Výkyvy 
hladin odpovídají průtokům v řece Moravě, což dokládají rychlým a výrazným vzestupem 
výšky hladiny podzemní vody po vysokých průtocích v řece Moravě. Dle hodnotitelů by 
záměr neměl mít negativní vliv na hydrický režim lesa, pokud nedojde k narušení přírodních 
podmínek (tzn. komunikace vod v budoucím kanále s podzemními vodami po směru 
proudění, např. zanesením jílovitými sedimenty (kolmatace) např. v souvislosti s nevhodně 
realizovanou rekultivací). Hodnotitelé také dále uvedli, že těžiště výskytu biotopů přírodního 
stanoviště 91F0, které je citlivé na hydrický režim stanoviště, se nachází v jižní části EVL, 
na západní straně podél Morávky, na východní straně podél železniční trati a užší porosty i 
podél periodických vodních toků. Uvádějí, že tyto biotopy jsou v současnosti ovlivněny 
zejména změnou vodních poměrů způsobených výstavbou železničního náspu a 
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melioračního kanálu na východě území a drenováním západní části lesa nízkými průtoky 
v korytě Morávky. 

Hodnotiteli citovaného hodnocení (EcologicalConsulting 2010) byl stanoven soubor 
opatření k prevenci, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na lokality soustavy 
Natura 2000. Další opatření byla formulována ve zpracovaném posudku dokumentace EIA 
(Tomášek 2011, Macháček 2011). 

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k záměru (č.j. 
60385/ENV/11 ze dne 19.9.2011), které je podmíněno respektováním všech uvedených 
podmínek v dotčeném stanovisku v následujících stupních projektové dokumentace záměru a 
jejich zahrnutím jako podmínek navazujících správních řízení. 
 

V aktuálně zpracovaném posouzení vlivu návrhu ÚP Grygov na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, byl vyloučen významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost 
lokalit Natura 2000. Je však zároveň žádoucí respektovat vznesená zmírňující opatření (viz 
Banaš 2015). 

3.2.4 Památné stromy 
  Ve správním území obce Grygov se nachází jeden památný strom –Dub král, vyhlášený 

za památný strom 27.1.1973 (určité formě ochrany tento strom podléhá již od roku 1941). 
Jedná se o mohutného jedince značného stáří rostoucího na okraji lesního porostu Království. 
Strom má vysoký rovný kmen s korunou nasazenou asi v polovině celkové výšky stromu. V 
koruně byly v minulosti nešetrně odstraněny některé kosterní větve a část větví spodního 
patra byla zakrácena nebo zcela odstraněna. Dle historických záznamů byly královské 
pozemky s lesem u Grygova darovány městu Olomouc českým králem Václavem III. Odtud 
pochází název Království a pověst o dubu, pod kterým před více jak 700 lety odpočíval. 
Podle přání krále nebyl tento dub nikdy pokácen, a když sám spadl, byl na jeho místě 
vysazen nový, který dodnes připomíná panovníka Václava III. V blízkosti tohoto památného 
stromu se nenachází žádná návrhová plocha. 

3.2.5 Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter 

vzájemně propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické 
stability ve třech úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES. 

V řešeném území se vyskytují prvky nadregionální, regionální i místní úrovně ÚSES. 
V rámci zpracování územního plánu byly u některých prvků zpřesněny hranice. 

 
Nadregionální ÚSES: 

Zájmovým územím prochází v trase vodního toku Morávky s břehovými porosty nivní 
osa NRBK K 136N, propojující NRBC 14 Ramena řeky Moravy a NRBC 104 Chropyňský 
luh. Do jeho osy je vloženo regionální biocentrum RBC 252 Les Království. 

 
Regionální ÚSES: 

V zájmovém území se nachází RBC 252 Les Království. Základ tvoří lesní porosty 
charakteru luhu až dubohabřiny jihozápadně od obce. V rámci tohoto RBC je lokalizována 
také přírodní rezervace (PR) Království, evropsky významná lokalita (EVL) Království a 
památný strom Dub Král. Územím též prochází regionální biokoridor RBK 1451, který 
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propojuje RBC 166 Chlum a RBC 252 Les Království, v řešeném území využívá stávající 
lesní porosty a nové výsadby. 

 
Místní ÚSES: 

 Ve správním území obce Grygov je vymezeno šest lokálních biocenter (LBC) a jeden 
lokální biokoridor (LBK). 
 
Lokální biocentra:    Lokální biokoridory: 

- LBC Blatecký Mlýn   - LBK 1  
- LBC Mezi lesy 
- LBC U Horky 
- LBC U Chrástu 
- LBC U Království 
- LBC Za Moravou 
 

Obr. 7: Přehledová mapka místních prvků ÚSES v zájmovém území (zdroj: AOPK ČR). 
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Dle aktuálních grafických podkladů návrhu územního plánu Grygova dochází 
v některých případech k prostorové kolizi návrhových ploch se skladebnými části ÚSES. 
Vliv na prvky ÚSES je podrobněji hodnocen v kap. 6. 

3.2.6 Významné krajinné prvky 
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, 
resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. 

Na území obce Grygov se nachází pouze VKP ze zákona. Některé navržené plochy v ÚP 
Grygov potenciálně mohou negativně ovlivnit významné krajinné prvky. Jedná se zejména o 
plochy situované v blízkosti Morávky a lesa Království. Vliv na VKP je podrobněji 
hodnocen v kap. 6. 

3.2.7 Přírodní parky 
V zájmovém území katastru obce Grygov se přírodní parky nenachází. 
 
 

3.3 Krajinný ráz 
 
Obec Grygov leží ve střední části Hornomoravského úvalu v průměrné nadmořské výšce 

206 m. Hlavní část zástavby je situována do severní části katastru obce podél hlavních 
obslužných komunikací. Samostatně je vymezeno dalších devět zastavěných území, 
umístěných v odloučených polohách nezastavěného území s využitím pro bydlení, rekreaci 
či výrobu. Původní urbanistická struktura Grygova (ulicovka) vychází z tradičního 
charakteru venkovské zástavby, případně je možné ji řadit mezi návesní ulicovky na Hané. 
Výrazným znakem hanáckých sídel je kompaktní sevřená zástavba uličních nebo návesních 
řad vesměs s patrovými domy orientovanými podélnou stranou k veřejnému prostoru. Tento 
typ zástavby je stále zachován zejména v centrální části obce, podél průjezdního úseku 
silnice III/4353 (ul. Týnecká a Valentova) a místních komunikací na ni navazujících. 
Územní plán stanovenými zásadami tradiční charakter sídla v uvedených prostorech 
zachovává. Navazující zástavba (z přelomu 20. a 21. století) je výrazněji solitérní, což je i 
trend současné zástavby.  

 
Nemovité kulturní památky v katastru obce: 

Ve správním území obce Grygov se nachází dvě nemovité kulturní památky a 14 památek 
místního významu – viz kap. 3.1.8. 

 
Oblasti se shodným typem krajinného rázu: 

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje spadá území obce Grygov do 
krajinného celku Haná – A viz Obr. 8. Jedná se o krajinu zemědělskou s významným 
antropogenním ovlivněním. Antropogenní ovlivnění se výrazně projevuje zejména vysokým 
zorněním zemědělské půdy, zhoršením vodního režimu půd i kvality povrchových vod. 
Hlavním krajinotvorným činitelem v zájmovém území byla zemědělská výroba v různých 
podobách, neboť se jedná o intenzivní produkční zemědělskou oblast. Východní část k.ú. 
Grygov je při hranici s k.ú. Krčmaň poznamenaná pozůstatky historické těžby vápence, 



Vyhodnocení vlivů Územního plánu Grygov na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol., Ekogroup Czech s.r.o.,  č.p. 52, 783 16 Dolany                                                       30 
tel. 605-567905, 583- 034674, http://www.ekogroup.cz 

 
 

západní část k.ú. Grygov je poznamenaná současnou těžbou štěrkopísků. Jižní část k.ú. 
Grygov je charakterizována lesem Království. 

Na základě charakteristik krajinného uspořádání byla v územním plánu navržena opatření 
pro uchování stávajících hodnot v nezastaveném území, včetně posílení retenční schopnosti 
krajiny a zlepšení odtokových poměrů i zmírnění dopadů vodní a větrné eroze. Jedním 
z výchozích podkladů pro řešení krajiny se stala komplexní pozemková úprava, která již byla 
realizována na konci roku 2014. Pro jednoznačné vyjádření uvedených opatření jsou 
v územním plánu nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění definovány a 
navrženy plochy zeleně přírodního charakteru – ZP a sady, zahrady - ZX. 

 
Obr. 8: Oblasti krajinného rázu dle ZÚR Olomouckého kraje (Haluza 2011). 

 
 

Pro oblast Hané je v ZÚR Olomouckého kraje definováno doporučení udržet charakter 
otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a 
lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat především typ lesozemědělské a lesní 
krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace 
rozvíjet především na březích niv (řetězové urbanizační koridory). 

 
Dle studie zabývající se vymezením jednotlivých krajinných oblastí na území 

Olomouckého kraje (Vysloužil 2013) náleží správní území obce Grygova do krajinné oblasti 
Tovačovsko. 

 



Vyhodnocení vlivů Územního plánu Grygov na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol., Ekogroup Czech s.r.o.,  č.p. 52, 783 16 Dolany                                                       31 
tel. 605-567905, 583- 034674, http://www.ekogroup.cz 

 
 

 
Obr. 9: Oblasti krajinného rázu vymezené ve studii Vysloužil (2013). 

 
 

Krajinná oblast Tovačovsko: 
Tovačovsko je protáhlá oblast krajinného rázu, vymezená nivou řeky Moravy jižně od 

Olomouce, až po jižní hranici kraje. Jedná se o původně vlhkou a podmáčenou oblast 
s lužními lesy, podobně jako např. Litovelské Pomoraví. Do současnosti zůstala pouze 
rozvětvená a minimálně regulovaná říční síť, většinu původních lesů a luk nahradily pole, 
případně umělé vodní plochy. Severní hranice oblasti je situovaná na jižní okraj Olomoucké 
aglomerace. Západní hranice je vymezená podle hranice Kojetínského bioregionu 
s Prostějovským, která koresponduje s rozhraním Středomoravské nivy s Prostějovskou 
pahorkatinou a v terénu se projevuje mírným zvlněním terénu směrem k západu. Na jihu 
končí Olomoucký kraj u Kojetína, oblast zasahuje dále do Zlínského kraje, přibližně po 
město Kroměříž. Východní hranici opět tvoří zvedající se pahorkatina, tentokrát 
Podbeskydská, tedy oblast Podhostýnsko, dále k severu hranice obchází ze západu Přerov a 
po úpatí Tršické pahorkatiny se dostává opět k Olomouci (Vysloužil 2013). 

3.4 Předpokládaný vývoj složek ŽP bez realizace 
územně plánovací dokumentace 

 
V případě, že by nebyl schválen Územní plán Grygov, zůstal by v platnosti stávající 

Územní plán obce Grygov, zpracovaný firmou Archplan Ostrava. Dokumentace byla 
schválena zastupitelstvem obce Grygov č. IV/3/99 dne 29.9.1999, jehož závazná část byla 
vydána Obecně závaznou vyhláškou obce Grygov č. 5/99, s nabytím účinnosti 1.1.2000, 
změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou dne 10.10.2001 usnesením 



Vyhodnocení vlivů Územního plánu Grygov na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol., Ekogroup Czech s.r.o.,  č.p. 52, 783 16 Dolany                                                       32 
tel. 605-567905, 583- 034674, http://www.ekogroup.cz 

 
 

Zastupitelstva obce Grygov č. III/5/2001, jejíž závazná část byla vydána Obecně závaznou 
vyhláškou obce Grygov č. 5/2001, s nabytím účinnosti 28.12.2001 a změnou č. 2 vydanou 
Zastupitelstvem obce Grygov formou Opatření obecné povahy č.1/2011 dne 28.3. 2011, 
usnesením č.17, které nabylo účinnosti dne 16.4.2011. 

Stávající územní plán však již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům 
rozvoje obce a platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění), a není v souladu 
se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Bez realizace nové územně plánovací 
dokumentace by tak nebyl zajištěn soulad s nadřazenou dokumentací a byl by omezen další 
rozvoj obce.  

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je stabilizovat stávající nekonfliktní 
využití území a dále rozvíjet strukturu obce a soustředit se na vzájemný soulad funkcí, 
včetně prostorového uspořádání jednotlivých ploch. Stávající nevyhovující stav by tak 
rovněž mohl vést k rozsáhlejšímu nepovolenému umisťování obytných a rekreačních objektů 
do nevhodných lokalit. 

Nově schválený územní plán obce by měl být zárukou, že rozvoj funkce bydlení i 
rekreace a další aktivity budou v souladu se zájmy udržitelného rozvoje území. 
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4 Charakteristiky životního prostředí v 
oblastech, které by mohly být provedením 
koncepce významně zasaženy 

 
Jednotlivé složky životního prostředí, u kterých nelze vyloučit předpoklad možnosti 

významného ovlivnění uplatněním územního plánu, obsahuje následující tabulka. Pro 
každou složku životního prostředí jsou definovány základní charakteristiky, specifikující 
potenciál ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí v případě uplatnění 
posuzovaného územního plánu. 

 
Tab. 1: Charakteristiky životního prostředí potenciálně ovlivnitelné realizací ÚP Grygov. 

Složka životního prostředí 
Charakteristika životního prostředí 
potenciálně ovlivnitelná realizací ÚP 

Půda a horninové prostředí 

• Zábory ZPF 
• Zábory PUPFL vč. ochranného 

pásma lesa 
• Erozní situace a stabilita svahů 
• Využívání hornin a nerostných 

zdrojů 

Voda 
• Míra znečištění povrchových a 

podzemních vod 
• Změny odtokových poměrů 

Ovzduší a klima • Míra znečištění ovzduší 

Příroda a krajina 

• Stav přírodních a přírodě 
blízkých biotopů 

• Stav fauny a flóry 
• Stav MZCHÚ a předmětů jejich 

ochrany 
• Stav lokalit Natura 2000 a 

předmětů jejich ochrany 
• Stav VKP a památných stromů 
• Krajinný ráz 
• Prostupnost krajiny (ÚSES) 

Veřejné zdraví obyvatelstva vč. sociálně 
ekonomických jevů 

• Působení znečišťujících látek 
v ovzduší a ve vodách, případně i 
v půdě 

• Hluková situace a vibrace 
• Sociální a ekonomická situace 

Hmotný majetek a kulturní a 
archeologické památky 

• Stav archeologických a 
nemovitých kulturních památek 

 
Výše uvedené charakteristiky byly základně popsány v kapitole 3, v následujícím textu 

jsou podrobněji komentovány. 
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4.1 Půda a horninové prostředí 

4.1.1 Zábory ZPF 
 
Kvalita zemědělských pozemků 

V katastru převládají hnědozemě a illimerizované půdy, okrajově i půdy černozemního 
charakteru. V nivních polohách převažují obohacené nivní půdy se sklonem k zamokření. 
Část ploch v řešeném území, včetně pozemků, do nichž ÚP zasahuje, je meliorovaných. 

Převahu mají pozemky II. třídy ochrany, pozemky I. třídy ochrany se v území vyskytují jen 
omezeně a není do nich zasahováno. 

 Podkladem pro určení pedologických poměrů se staly mapy bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ).  

Pozemků určených k plnění funkce lesa je v řešeném území přibližně polovina z jeho 
celkové výměry. V dotčených rozvojových lokalitách (plochách Prognózního zdroje 
nerostných surovin – výhledové plochy těžby a následně plochy určené pro vybudování 
cvičné plavecké dráhy) jsou tyto pozemky zcela bez porostu. Od souvislého zalesněného 
území Království jsou tyto plochy odděleny účelovou komunikací. 

Skladba pozemků ve správním území obce Grygov vyplývá z následující tabulky. 
 

Tab. 2: Skladba pozemků v zájmovém území (zdroj: webový portál ČSÚ, data 
k 31.12.2013). 
Celková výměra pozemku (ha) 1 272,1  
Orná půda (ha) 448,5  
Chmelnice (ha) -  
Vinice (ha) -  
Zahrady (ha) 25,5  
Ovocné sady (ha) 6,4  
Trvalé trávní porosty (ha) 4,4  
Zemědělská půda (ha) 484,8  
Lesní půda (ha) 630,2  
Vodní plochy (ha) 14,1  
Zastavěné plochy (ha) 20,3  
Ostatní plochy (ha) 122,7  

4.1.2 Erozní situace a stabilita svahů 
Díky intenzivní zemědělské činnosti, existenci velkých bloků orné půdy a s ohledem 

na charakter terénu hrozí na části území větrná a v blízkosti vodních toků a na svazích i 
vodní eroze. Tento jev je společný pro většinu Olomouckého kraje, snahou návrhu ÚP je 
proto jeho význam omezit a navrhnout účinná opatření pro jeho minimalizaci. 

 

4.1.3 Využívání hornin a nerostných zdrojů 
Na severozápadě území obce se nachází výhradní ložisko štěrkopísků, ev.č. 3045200, na 

kterém probíhá ve vymezeném dobývacím prostoru (i.č.71149) těžba. Těžbu provádí 
Štěrkovny Olomouc a.s. Na části těženého území již probíhají rekultivační úpravy, současně 
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těžební společnost usiluje o částečné rozšiřování těžby v rámci stávajícího dobývacího 
prostoru a CHLÚ (projednaná EIA) s tím, že se uvažuje o postupném pokračování těžby 
štěrkopísků východním směrem, na plochách prognózního zdroje. 

4.2 Voda 

4.2.1 Jakost a vydatnost povrchových a podzemních vod, odtokové 
poměry 

Správní území obce leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky 
Moravy, což s sebou přináší zvýšené nároky na ochranu zdrojů povrchových i podzemních 
vod.  

Celé zastavěné území Grygova je v současnosti odkanalizováno a odpadní vody jsou 
přečištěny na obecní čistírně odpadních vod (ČOV). Zneškodňování splaškových odpadních 
vod je i nadále navrženo v obecní ČOV, s výjimkou navrhovaných ploch RX – Z16, RH – 
P19, RH – P20 a RN – K24, kde budou splaškové odpadní vody zneškodňovány ve vlastních 
ČOV, případně v jímkách na vyvážení, neboť napojení těchto ploch na sytém stávající 
kanalizace by bylo finančně neúnosné. 

Vsakování dešťových vod v řešeném území je s ohledem na hydrogeologické podmínky 
výrazně omezené (území s trvale vysokou hladinou podzemní vody), a proto je navrhováno 
omezeně a v minimálním rozsahu. 

 

4.3 Ovzduší a klima 

Na území obce se nenacházejí významné potenciální zdroje znečištění ovzduší. Lokální 
zátěž mohou představovat pouze stávající výrobní a zemědělské podniky, které však 
ovlivňují pouze své nejbližší okolí. Kvalitu ovzduší významně ovlivňuje zejména doprava. 

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (OZKO) uveřejněném ve Věstníku MŽP č. 2/2012 na základě dat z roku 2010patří 
řešené území jako součást správního území stavebního úřadu Magistrátu města Olomouce do 
OZKO (100% výměry z hlediska překračování krátkodobého imisního limitu pro PM10, 
97,4% z hlediska B(a)P). 

Imisní situace je horší zejména podél zatížených komunikací. Stav ovzduší se 
v jednotlivých letech odlišuje také v závislosti na průběhu počasí a množství emisí 
produkovaných mimo řešené území (hospodářské aktivitě významných producentů 
znečišťujících látek). 

4.4 Příroda a krajina 

4.4.1 Stávající přírodní a přírodě blízké biotopy 
Přírodně hodnotná stanoviště (přírodní úseky vodních toků, podmáčená stanoviště, luční a 

lesní porosty, atd.), které mají z hlediska širších ekologických vazeb v krajině nezastupitelný 
význam, jsou situovány zejména v jihozápadní části katastru v lese Království. V menší míře 
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se přírodní biotopy nachází i ve východním okraji katastru v lokalitě Horka a Chrast. 
Potenciální konflikty konkrétních navrhovaných ploch s těmito ekologicky hodnotnými 
lokalitami jsou vyhodnoceny v kapitole 6. 

4.4.2 Fauna a flóra 
V katastrálním území obce je ojediněle udáván výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů, viz nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2015). Některé nálezové údaje 
jsou lokalizovány v prostoru návrhových ploch či v jejich bezprostředním okolí. Těžiště 
výskytu cenných druhů rostlin a živočichů se nachází v prostoru EVL Království. Konflikt 
konkrétních ploch navržených změn využití území a zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů je podrobně vyhodnocen v kapitole 6 u konkrétních kolizních ploch. 

4.4.3 Chráněná území a předměty jejich ochrany 
Na území obce se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné území (ZCHÚ). Ve 

správním území Grygova se nachází jedno maloplošné ZCHÚ - PR Království, které je 
zároveň i evropsky významnou lokalitou (EVL) Království. Další maloplošná ZCHÚ a EVL 
se nachází v sousedních katastrech – viz kap. 3.2.2. Potenciálně kolizní plochy obsažené 
v návrhu ÚP Grygov jsou uvedeny v kapitole 6. 

 
 

4.4.4 Významné krajinné prvky (VKP), památné stromy 
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, 
resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. 

Ve správním území obce Grygov se nachází pouze VKP ze zákona, zejména lesní porosty 
a vodní toky. V řešeném území se nachází památný strom - Dub Král, v jeho blízkosti se 
žádná rozvojová plocha nenachází. 

4.4.5 Krajinný ráz 
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění, jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině. 

4.4.6 Prostupnost krajiny, ÚSES 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu (def. MŽP). Cílem vymezení územního systému ekologické stability v řešeném 
území je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 
má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých 
společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj 
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stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu 
stavu.  

Popis skladebných částí územního systému ekologické stability je uveden v kapitole 
3.2.5.  

4.5 Veřejné zdraví obyvatelstva vč. sociálně 
ekonomických jevů 

4.5.1 Vliv kvality ovzduší 
Problematika kvality ovzduší je podrobně rozepsána v kapitole 4.3. V území se 

v současné době s výjimkou dopravy nenacházejí žádné významné zdroje znečišťování 
ovzduší, přesto z hlediska překračování imisních koncentrací PM10 a B(a)P spadá řešené 
území do OZKO. 

4.5.2 Vliv hluku a vibrací 
Hluková situace v obci je dnes závislá především na intenzitě železniční a silniční 

dopravy. Těžba štěrkopísků je situována mimo zastavěné území a ovlivňuje tak hlukovou 
situaci v obci pouze prostřednictvím dopravy. Legislativní rámec pro ochranu obyvatel před 
hlukem je vymezen zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento 
zákon mj. ukládá vlastníkům resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších 
objektů, jejichž provozem vzniká hluk (zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, 
organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené 
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory 
staveb a chráněné venkovní prostory staveb.  

Hluk v obci Grygov z dopravy generuje převážně silnice III/4764 a železniční trať č. 270 
Česká Třebová - Olomouc – Přerov - Bohumín jako součást III. tranzitního železničního 
koridoru, zařazeného do evropského železničního systému. Povolené hladiny hluku v obci 
jsou dle Hlukové mapy Olomouckého kraje a hlukové studie k problematice územní studie 
Zahradní II. většinou překročeny. Realizací hodnoceného územního plánu může eventuálně 
dojít k navýšení dopravní zátěže v obci. Některé navrhované plochy určené pro bydlení jsou 
navíc lokalizovány v bezprostřední blízkosti této silnice, či železnice.  

4.5.3 Sociální a ekonomická situace obyvatelstva 
Hospodářské podmínky jsou obvykle základním faktorem rozvoje obcí, regionů 

s nemalými důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel území). Územní plán je 
analyzuje zejména plošně (z hlediska rozsahu a lokalizace ploch pro podnikání) a komplexně 
– především skrze nepřímé ukazatele nezaměstnanosti obyvatel.  

Obec Grygov vykazovala na začátku roku 2011 cca 7,6% míru nezaměstnanosti. Saldo 
pohybu za prací bylo výrazně záporné, tak jak je obvyklé u příměstských obcí.  Vyjížďka 
byla a je orientována především na Olomouc, částečně i na Přerov a blízké obce. Počet 
pracovních míst přímo v řešeném území je odhadován asi na cca 300, především v malých 
podnicích, službách, drobném podnikání a zemědělské výrobě. 
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4.6 Hmotný majetek a kulturní a archeologické památky 
 
Na území obce jsou evidovány dvě nemovité kulturní památky památkového fondu ČR a 

dále několik památek místního významu - viz kapitola 3.1.8. 
Celé území katastru je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy obecně. Dle Státního 
archeologického seznamu jsou v území registrovány čtyři lokality s archeologickými nálezy 
– viz kapitola 3.1.8. 

 

5 Současné problémy a jevy životního 
prostředí, které by mohly být uplatněním 
politiky územního rozvoje nebo územně 
plánovací dokumentace významně 
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště 
chráněná území a lokality Natura 2000 

Popis problémů a složek životního prostředí, které by realizací územního plánu Grygov 
mohly být významně ovlivněny je podrobněji rozepsán v předchozí kapitole 4. 

Zejména jihozápadní část řešeného území (rozsáhlý Les Království tvořící současně 
regionální biocentrum) vykazuje poměrně vysokou koncentraci biologických hodnot, což 
dokládá míra jeho legislativní ochrany, současně se ale také jedná o území, které s ohledem 
na svůj statut evropsky významné lokality značně omezuje rozvoj obce. Veškeré rozvojové 
aktivity v této části území je proto zapotřebí obzvláště pečlivě posuzovat v kontextu jejich 
obecně vysokého potenciálu negativně ovlivnit přírodní prostředí. Zbytek řešeného území je 
většinou silně antropogenně ovlivněn a jsou do něj soustředěny prakticky všechny 
navrhované plochy. 

Plochy zemědělské půdy mají v území přibližně třetinový podíl, jedná se o vysoce 
kvalitní půdy (obvykle zde převažují pozemky s půdami II. třídy ochrany). To je dalším 
omezujícím faktorem rozvoje obce, neboť tyto půdy vyžadují zvláštní ochranu. 

Vliv realizace územního plánu na chráněná území a předměty jejich ochrany, včetně 
vyhodnocení vlivu na VKP a skladební prvky ÚSES atd. je popsán v kapitole 6.  

Jedním z hlavních problémů řešeného území je rozsáhlá těžba štěrkopísků, která se bude 
s realizací ÚP dále plošně rozšiřovat. Doprovodným negativním jevem je zejména úbytek 
kvalitní zemědělské půdy, ale také prodloužení provozu související nákladní dopravy včetně 
hlukových a imisních vlivů. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochy převzaté z nadřazené 
územně plánovací dokumentace - ZÚR Olomouckého kraje a zpracovaných územních studií, 
kde byly již pro účel těžby a následné vytvoření veslařského areálu nadmístního významu 
vyhodnoceny, je těmto plochám přes jejich nesporně značný vliv na půdu, vodu, rekreační 
potenciál území a krajinu věnována jen omezená pozornost. 

Dalším problémem v území je zátěž ze silniční a železniční dopravy a s ní související 
hluková a imisní zátěž a následně i negativní vlivy na veřejné zdraví a pobytovou pohodu. 
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Z důvodu lokalizace některých ploch v blízkosti frekventovaných komunikací či železnice 
jsou v ÚP stanoveny konkrétní podmínky realizace, které mají zajistit ochranu před dopady 
dopravní zátěže. Pro výstavbu protihlukových opatření je navržena plocha Z13. 

Dalším problémem v území jsou staré ekologické zátěže (SEZ) ve východní části 
zájmového území. Tyto SEZ jsou uvedeny v koordinačním výkresu ÚP. Návrhem ÚP nejsou 
blíže řešeny, a proto nejsou dále hodnoceny. 

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že celé území katastru je ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím 
s archeologickými nálezy obecně a v zájmovém území se nachází čtyři registrované lokality 
s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je v odůvodnění ÚP uvedena podmínka, že v 
případě budoucí výstavby je nutné dodržovat ustanovení odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. - 
ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem (cca 15 pracovních dnů) zahájení 
výkopových prací příslušné oprávněné organizaci - NPÚ, územní odborné pracoviště v 
Olomouci, příp. Archeologickému ústavu, a případně umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst. 1, § 22, zák. č. 20/1987 
Sb. Z tohoto důvodu nejsou vlivy na archeologické lokality dále řešeny. 

Územím obce prochází územně chráněná trasa kanálu Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) ve 
formě navrhované územní rezervy (převzato ze ZÚR Olomouckého kraje).  Tato územní 
rezerva do určité míry rozvoj obce limituje i blokace pozemků. Z tohoto důvodu byly v trase 
této územní rezervy navrženy pouze takové plochy, které do budoucna umožní realizaci 
kanálu D-O-L. Vzhledem k tomu, že se jedná o územní rezervu, není v souladu s platnou 
legislativou a metodickými doporučeními MŽP a MMR tato územní rezerva dále detailněji 
hodnocena. 

Hodnocení vlivu ÚP na příznivý stav druhů a přírodních stanovišť, které jsou předmětem 
ochrany EVL Království, a zásady jejich ochrany při uplatňování ÚP vypracoval RNDr. 
Marek Banaš, Ph.D. v posouzení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění. Závěrem tohoto hodnocení je, že hodnocený územní plán Grygov nebude mít 
významně negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000, 
ani na jejich celistvost. Je však zároveň žádoucí respektovat konkrétní zmírňující opatření 
navržená pro budoucí realizaci některých návrhových ploch, resp. budoucích záměrů. 
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6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných 
vlivů navrhovaných variant územního plánu 
na životní prostředí 

6.1 Souhrnné zhodnocení vlivu územního plánu na 
životní prostředí z hlediska kumulativních a 
synergických vlivů, včetně zhodnocení dlouhodobých, 
střednědobých, krátkodobých, trvalých, přechodných, 
kladných a záporných, včetně vztahů mezi 
uvedenými oblastmi hodnocení 

Územní plán je předkládán v jedné variantě. Kumulativní vlivy realizace jednotlivých 
ploch územního plánu mohou nastat zejména se stávajícími plochami v území, avšak ani při 
zvážení kumulace vlivů (především v oblasti dopravní zátěže) se neočekávají významné 
změny proti současnému stavu.  

6.1.1 Vlivy na půdu 
 

Zábor půdy pro navržené plochy 
Celkový předpokládaný zábor zemědělských pozemků pro realizaci ÚP činí 173,1624 ha. 

Z toho 6,648 ha bude zabráno ve prospěch ploch zeleně přírodního charakteru (mimo plochy 
ÚSES). Velká část záboru zemědělské půdy (128,7174 ha) je plánována ve prospěch záměrů 
nadmístního charakteru a vyplývajících za Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
(ZÚR OK) – pro rekreaci v návaznosti na využívání území po těžbě štěrkopísků (pro 
rekreaci s jádrovým využitím pro veslařské sporty – veslařský areál). 
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Tab. 3:Zábor půdy podle funkčního členění ploch. 

 Funkční členění 
zábor 

zemědělských pozemků 
(ha) 

BV  bydlení venkovské 12,0804 
SV  smíšené obytné venkovské 1,3631 
SK smíšené obytné komerční 1,4076 
OM občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední - 
RH rekreace – plochy pro hromadnou rekreaci - 
RX  rekreace se specifickým využitím 12,6733 
VD výroba a skladování – drobná výroba a řemesla 2,4938 
TH technická infrastruktura - protihluková opatření 0,2784 
DS dopravní infrastruktura – doprava silniční 1,1207 
DU dopravní infrastruktura – účelové komunikace 0,1048 
DX dopravní infrastruktury – účelové komunikace 0,6041 
PV veřejná prostranství 1,7165 
ZV veřejná zeleň 0,5301 
ZO zeleň ochranná a izolační 3,4253 
ZX zeleň specifická – sady zahrady 1,1371 
ZP zeleň přírodního charakteru 5,5108 
RN plochy rekreace na plochách přírodního charakteru 15,3040 
NT těžba nerostů - nezastavitelná 113,4134 

Návrh celkem 173,1624 
 

Návrh ÚP předpokládá převahu záborů orné půdy ve II. třídě ochrany, přibližně čtvrtina 
odnímaných ploch spadá do IV. třídy ochrany, pozemky s III. a V. třídou ochrany jsou 
odnímány jen v minimální míře. 

 
Tab. 4: Předpokládaný zábor ZPF dle kultur a v jednotlivých třídách ochrany půd. 
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Meliorace: 

Prvky a plochy odvodnění v řešeném území jsou respektovány. Lokality, které zasahují 
do území s uskutečněnými investicemi do půdy (Z4, Z5, Z8, K1 a K29), mají pro využití 
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ploch stanovenu podmínku zajistit funkčnost zbývajícího systému odvodnění. Celkově bude 
odnímáno 2,558 ha ploch s investicemi do půdy. 
Posouzení a zdůvodnění záboru zemědělských pozemků 

Zábor zemědělské a lesní půdy je jednoznačně nejzávažnějším vlivem územního plánu. 
Kromě vlastního nevratného úbytku zemědělské půdy dochází při jejím záboru také 
k doprovodné změně ekosystémů, prostupnosti území pro migrující živočichy, změnám 
mikroklimatu, změnám retenční schopnosti území a dalším sekundárním negativním vlivům. 
Podstatným aspektem je i fragmentace pozemků a možnost narušení sítě dopravních cest a 
funkčnosti investic do půdy, které je ale možno v průběhu realizace minimalizovat nebo 
eliminovat. 

V daném případě lze tyto sekundární vlivy částečně omezit vymezením alespoň malé 
okrajové části výhledových vodních ploch po těžbě štěrkopísků pro nerušený rozvoj fauny a 
flóry. 

Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou v převážné většině navrženy v návaznosti 
na stávající zástavbu. Jde zejména o plochy určené pro zajištění bydlení a pracovních 
příležitostí. Proto územní plán navrhuje zejména plochy bydlení a plochy výroby a současně 
počítá s intenzifikací zastavěného území. Částečně vznikají také nové plochy formou 
přestavby zastavěného území bez záboru zemědělského půdního fondu. Tímto způsobem je 
dosažen předpoklad ke zkapacitnění již zastavěného území současně s nabídkou nových 
ploch. Navržené plochy bydlení jsou nezbytnou podmínkou pro uspokojování základních 
potřeb obyvatel a navržené plochy pro rozvoj výroby je možné označit za veřejný zájem. 

Nejrozsáhlejší zábor zemědělských pozemků vyžadují plochy těžby. Na tomto místě je 
třeba uvést, že pro zařazení ploch těžby na území Grygova byly rámcově hodnoceny i ostatní 
lokality (ve smyslu podmínek stanovených v Územní studii ST1-6 pro oblast ST4). Dle 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) se v této specifické oblasti ST4 
připouští „zahájit postupem dle územní studie štěrkopísků přípravu dalších ložisek, a to 
především v souvislosti s výrazným úbytkem zásob a postupným ukončením a zahlazením 
těžby stejné komodity na okolních ložiskách. V rámci realizovaných těžeb využívat 
maximální retenční kapacity v údolních nivách a jejich uvedení do souladu s ostatními 
nároky na rozdělení architektonického a krajinotvorného prostoru, v místě plánovaných 
těžeb realizovat pokud možno v maximální míře přírodě blízká protipovodňová opatření s 
využitím skrývek při stavbě a opravách povodňových hrází, bočních poldrů apod. pro 
ochranu obcí.“  

V této souvislosti lze konstatovat, že otevřené ložisko v Grygově je z hlediska 
využitelnosti zásob před jeho dotěžením a tedy je pro pokračování těžby na sousedním 
ložisku naplněn požadavek ZÚR OK: využívat ložiska především v souvislosti s výrazným 
úbytkem a postupným ukončením těžby na okolních ložiskách. Ve vazbě na uvedené 
ustanovení ZÚR OK byla v tomto posouzení hodnocena jen ta ložiska, která obdobně jako 
ložisko v Grygově navazují na ložiska s již probíhající těžbou, a tedy se jedná o ložiska, 
která jsou v daném místě prověřena z hlediska vlivů stávající těžby na okolí, současně se 
jedná o „dotěžení“ oblasti s připravenou infrastrukturou, a tudíž o ekonomicky nejvýhodnější 
lokality. Z těchto hledisek se jedná o využívaná ložiska Tovačov, Krčmaň a Grygov. Pouze 
lokalita Grygov je však vhodná i pro následné využití pro veslařský areál dle požadavků 
ZÚR OK. 

Z hlediska porovnání kvality půd zemědělského půdního fondu se v uvedených ložiskách 
jedná o zastoupení půd:  

- v lokalitě Grygova je maximální zastoupení půd II. třídy ochrany s určitým podílem půd 
IV. třídy ochrany; 

- v lokalitě v Krčmani nejsou zastoupeny půdy I. a II. třídy ochrany; 
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- v lokalitách Tovačova je míra zastoupení půd I. a II. třídy ochrany ZPF obdobná jako 
v navrhované ploše těžby v Grygově.  

V globálním porovnání zastoupení nejvyšších tříd ochrany v celé oblasti ST4 lze 
konstatovat, že nejvyšší třídy ochrany jsou v uvedené oblasti zastoupeny v převážné míře, a 
to západně od Grygova téměř výlučně na I. třídách ochrany, severně na I. a II. třídách 
ochrany, pouze v lokalitě Krčmaně nejsou nejvyšší třídy zastoupeny. Na území ORP Přerov 
se opět lokality těžby nacházejí většinově na půdách I. a II. třídy ochrany. 

Navržené plochy těžby s následným rekreačním využitím vyžadují zábor více než 123 ha, 
což je víc než čtvrtina celkové výměry orné půdy v řešeném území. Tento zábor je možno 
akceptovat pouze s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o plochu převzatou jako součást 
významného ložiska štěrkopísků zahrnutého do surovinové politiky kraje a převzatou ze 
ZÚR Olomouckého kraje, ložiska dlouhodobě těženého, u něhož se předpokládá menší míra 
negativních vlivů než u otvírky nových ložisek. Po vytěžení je zde spolu s plochami pro 
rekreaci plánováno zřízení veslařského areálu v rozsahu 128,7 ha. Ve spojení s přírodním 
zázemím lesa Království a meandrů Morávky je dán předpoklad pro realizaci veslařského 
areálu na světové úrovni. V širším kontextu lze považovat využití nerostné suroviny v této 
lokalitě ve spojení s očekáváním rozvoje cestovního ruchu (zejména využitím potenciálu 
území po vytěžení suroviny ve vazbě na koncepci rozvoje území jižně od Olomouce dle 
zásad územního rozvoje pro Rekreační celek RC5) za veřejný zájem. 

Navržené plochy rekreace navazující na plochu těžby (a budoucí veslařský areál) a plnící 
úlohu zázemí a rozptylových ploch se zelení a s omezením zástavby, plnící současně funkci 
území, jehož využití přispěje k začlenění nově koncipovaného vodního areálu po těžbě do 
krajiny, lze v uvedeném kontextu (nově utvářené krajiny po těžbě nerostných surovin 
v rozsahu desítek hektarů) rozhodně řadit do veřejného zájmu. 

Vzhledem k rozsahu návrhových ploch a potřebě zajistit ochranu zemědělského půdního 
fondu v souvislosti s přiměřeností rozvoje obce, bylo v ÚP přistoupeno k návrhu etapizace. 
Návrhem etap výstavby jsou korigovány postupné zábory zemědělské půdy, současně se 
snahou zamezit neřízené bytové výstavbě. Zemědělská půda tak bude zabírána postupně, aby 
bylo zajištěno ekonomické využívání území. Současně bude alespoň částečně koncentrovaná 
výstavba tak, aby nedocházelo k nadměrným zátěžím území stavební činností. Etapy jsou 
vyznačeny v grafické části i v textu, v přehledových tabulkách navrhovaných ploch v testové 
části ÚP. 

Navržená etapizace má charakter režimu postupné výstavby a je vázaná na realizaci ploch 
nejprve v I. etapě výstavby. Zahájení výstavby ve II. etapě je přitom limitováno 50 % 
zastavěním (dle katastru nemovitosti), včetně rozestavěností (dle vydaných správních 
rozhodnutí), a to v souhrnu všech ploch v I. etapě výstavby. 

Etapizace je navržena z obdobných důvodů i pro plochy těžby. Zahájení těžby ve II. etapě 
je limitováno 90% vytěžením zásob výhradního ložiska, současně s realizací 50% 
technických rekultivačních opatření. Technickou rekultivací je zahlazení důsledků těžby, 
úprava povrchu do požadovaného reliéfu tak, aby byl v souladu s plánem výstavby 
veslařského a rekreačního areálu. Technickou rekultivací budou vytvořeny vhodné 
podmínky k provedení biologické části rekultivací. 

Dalším faktorem, regulujícím výstavbu ve smyslu hospodárného využití zemědělské 
půdy, je podmínka maximální výměry vymezovaných stavebních pozemků pro RD 1 000 
m2. 

Kromě lokalit K22 – K26 a Z15 – Z16 (které odpovídají záměrům zejména nadmístního 
významu ze ZÚR OK) byly zábory zemědělské půdy v ostatních návrhových lokalitách 
hodnoceny a odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF již v původním územním plánu a jeho 
změnách. Jejich využití bylo opětovně zváženo a kontinuálně zařazeno do návrhu 
rozvojových ploch s návrhem etapizace pro plochy bydlení a plochy těžby. V územním 
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plánu byly oproti původnímu územnímu plánu redukovány částečně plochy bydlení a plochy 
golfu. Lze konstatovat, že rozvojové plochy bydlení, výroby a veřejné infrastruktury 
zachovávají obdobný rozsah záboru ZPF, jako v předchozí územně plánovací dokumentaci, 
což dokladuje i kontinuitu rozvojového potenciálu obce, upřesněnou a aktualizovanou na 
současné období. 

Záborem navržených ploch nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu 
ani zemědělských cest. Půdy I. třídy nebudou zabírány. Pro plochy s rozdílným způsobem 
využití jsou zabírány půdy zejména II. třídy ochrany. Rozsah a zastoupení půd s II. třídou 
ochrany je poměrně vysoké z důvodu návaznosti rozvojových ploch na zastavěné území. 
Územní plán vychází z kontinuity vývoje území a rozvoj navrhuje v pokračování zástavby, 
která již do bonitních půd zasahuje. Charakter zastavěného území v údolní nivě s půdami 
nejvyšších tříd ochrany, neumožňuje, při respektování návaznosti na zastavěné území, 
možnost výrazně odlišné varianty řešení. Rozsah záborů je potřebný pro nezbytný rozvoj 
bydlení a také zaměstnanosti obce. 

 
Pozitivním vlivem realizace ÚP Grygov je návrh řady menších ploch zeleně, jako 

opatření pro snížení účinků větrné a vodní eroze. 

6.1.2 Dopravní zátěž území 
Nové rozvojové plochy, byť s převahou ploch pro bydlení a rekreaci, budou mít 

kumulativní mírně negativní dopad daný postupným navyšováním intenzit osobní obslužné 
dopravy na veřejných komunikacích. Při realizaci ploch pro těžbu také bude dlouhodobě 
pokračovat provoz nákladní dopravy spojené s expedicí těžené suroviny. Tento primární vliv 
bude dočasný, dlouhodobý, částečně vratný po ukončení těžby.  

6.1.3 Hluková a imisní zátěž, veřejné zdraví 
Přesnější míru vlivů na uvedené složky nelze bez znalosti konkrétního naplnění daných 

ploch v této chvíli stanovit. Je pouze možno odhadnout, že vlivem spalování paliv v nové 
rodinné zástavbě, vlivem pokračující těžby štěrkopísků a s nimi související dopravy se 
hluková a imisní zátěž mírně navýší. Vlivy tohoto zvýšení na veřejné zdraví však budou 
zanedbatelné. 

6.1.4 Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií 
Všechny lidské aktivity včetně rozvoje obytné zástavby přinášejí obvykle zvýšenou 

produkci odpadů.  
V daném území tento problém není zásadního významu. Svoz odpadů je v souladu 

s platnými předpisy v území zajištěn, produkce odpadů je ustálená a soustředí se převážně na 
komunální odpady (směsný komunální odpad, plasty, papír, biologicky rozložitelné odpady 
– zbytky potravin). Tento vliv bude po realizaci rozvojových ploch velmi mírně negativní, 
trvalý, s mírně vzestupnou tendencí závislou na počtu obyvatel a návštěvníků.  

U odpadních vod z nově navrhovaných ploch pro bydlení je navrženo obdobné nakládání, 
jako je tomu v současné době – budou odkanalizovány na stávající ČOV s dostatečnou 
kapacitou. Vliv na produkci odpadních vod bude trvalý, velmi mírně negativní, závislý na 
počtu obyvatel a návštěvníků, bude mít kumulativní charakter s již existujícími plochami. 
Konkrétní vyčíslení předpokládaného nárůstu odpadních vod uvedeno v odůvodnění ÚP.  
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Otevření nových vodních ploch po těžbě štěrkopísků mírně přispěje k možnosti 
kontaminace podzemních vod v případě havárie. Je ale třeba říci, že toto riziko je v řešeném 
území s ohledem na omezené podnikatelské plochy minimální a že již v současné době těžba 
v území tuto cestu k podzemním vodám otevřela. Zvýšení rizika havárie je proto považováno 
za nevýznamné. 

6.1.5 Změny odtokových poměrů 
Při postupné zástavbě stávajících nezpevněných ploch, a to jak ploch pro podnikání, tak 

ploch pro bydlení, dojde k částečnému zrychlování srážkových vod z území. Toto zrychlení 
je dáno zejména omezenou možností zřízení vsaků u zastavěných ploch. což značí, že 
převážná většina dešťových vod bude odváděna buď s retencí, nebo přímo do povrchových 
vod. 

Plochy K25 – NT a K26 – NT se nachází v bezprostřední blízkosti Lesa Království, který 
je významný z hlediska retence vody v krajině. 

Je třeba zmínit, že územím obce prochází územně chráněná trasa kanálu D-O-L ve formě 
navrhované územní rezervy (převzato ze ZÚR Olomouckého kraje).  Vzhledem k tomu, že 
se jedná o územní rezervu, není v souladu s platnou legislativou a metodickými 
doporučeními MŽP a MMR tato územní rezerva dále detailněji hodnocena. Je však zřejmé, 
že případná budoucí realizace kanálu D-O-L by měla významné negativní dopady na vodní 
režim řešeného území. 

ÚP navrhuje mimo jiné plochy určené jako protipovodňová opatření a několik ploch, 
jejichž účelem je zlepšení retenčních schopností území a snížení rizika eroze půdy.  

Žádná z ploch, nakolik je to v současné době možno vyhodnotit, není v kolizi se 
stávajícím systémem protipovodňových opatření v širším území. 

Vliv realizace ÚP jako celku na odtokové poměry v území se očekává z hlediska zvýšení 
výměry zastavěné plochy mírně negativní, z hlediska navržených protipovodňových opatření 
a opatření proti erozi za mírně pozitivní.  

Výjimkou jsou plochy K25 – NT a K26 – NT navržené pro rozšíření těžby štěrkopísků, 
která mají zejména s přihlédnutím ke kumulaci vlivů s již probíhající těžbou významný 
potenciál ovlivnit vodní režim území s předpokládaným vytvořením depresního kužele 
zasahujícím za břehovou hranu těžebního jezera. Tyto plochy jsou blíže hodnoceny v kap. 
6.2. 

6.1.6 Vlivy na čerpání vod 
Předpokládaná nová zástavba přinese zvýšení odběru podzemních vod pro zásobování 

veřejného vodovodního řadu. Území obce je dostatečně vodné, celé leží v CHOPAV Kvartér 
řeky Moravy, prakticky všechny části zástavby jsou napojeny na veřejný vodovod. 
Kumulativní vlivy na podzemní vody budou trvalé, mírně negativní, dané jen zvýšeným 
čerpáním vod pro zásobování navrhovaných ploch.  

6.1.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní d ědictví včetně dědictví 
architektonického a archeologického 

Návrh ÚP Grygov zohledňuje stávající architektonickou tvářnost a strukturu obce a 
respektuje evidované nemovité kulturní památky i místní pamětihodnosti a kulturní tradice. 
Regulativy ÚP stanovují pro plochy obecné plošné a výškové regulativy v dostatečné míře. 
Celé území je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
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předpisů, územím s archeologickými nálezy obecně a některé plochy (NT26, P3, Z9, Z8, 
Z28 a K29) zasahují i do evidovaných archeologických nalezišť. Z tohoto důvodu bude 
nutné při realizaci záměrů nutno striktně zachovat všechny zákonné požadavky vyplývající 
z těchto střetů (ohlášení zemních prací příslušnému archeologickému pracovišti, umožnění 
provedení záchranného průzkumu atd., tak jak je uvedeno v odůvodnění ÚP). 

 Vliv návrhu ÚP na tyto složky je neutrální. 

6.1.8 Vlivy na ovzduší 
Předpokládané kumulativní vlivy realizace ÚP na kvalitu ovzduší jsou dány zejména 

předpokládanými malými přírůstky intenzit dopravy na veřejných komunikacích jako 
sekundárním vlivem postupně rostoucí dopravy. 

Vliv t ěžby štěrkopísků situovaný jihozápadně od obce na kvalitu ovzduší v obci je malý – 
ložiska leží víceméně mimo obytnou zástavbu. Hodnocený územní plán počítá s dalším 
rozvojem těžby v zájmovém území pouze za předpokladu vytěžení stávajícího těžebního 
prostoru z více jak 90 % a provedení rekultivačních prací z 50 % při zachování stávajícího 
objemu expedované suroviny. 

Potenciální kumulativní vliv realizace územního plánu Grygov na kvalitu ovzduší bude 
celkově mírně negativní. 

6.1.9 Vliv na krajinný ráz, na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, 
zvláště chráněná území, ÚSES a ekosystémy 

 
Vlivy na biologickou rozmanitost 

Vlivy realizace ÚP na biologickou rozmanitost ve významné míře nenastanou, lokálně se 
projeví odtěžením pozemků v rozsahu více než 173 ha a jejich záměnou za rekreační vodní 
plochu s omezeným přírodním potenciálem.  

 
Vlivy na ZCHÚ a ÚSES 

ÚP doplňuje stávající místní ÚSES a akceptuje požadavky na vedení vyššího ÚSES. 
Parametry jednotlivých prvků splňují nároky na minimální šířku a plochu. 

V ÚP Grygov jsou navrženy některé plochy a koridory, které jsou z hlediska ochrany 
přírody a krajiny potenciálně kolizní. Nelze však očekávat narušení funkčnosti obecně či 
zvláště chráněných částí přírody. 

 
Vlivy na VKP 

Významný negativní vliv realizace ÚP Grygov na VKP se nepředpokládá. Některé 
navržené plochy v ÚP Grygov mohou mírně negativně ovlivnit významné krajinné prvky - 
jedná se zejména o plochy situované v blízkosti Morávky, lesa Království, kumulativní vlivy 
v této oblasti ale nenastanou. 
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Tab. 5: Potenciálně kolizní plochy z pohledu ochrany přírody a krajiny. 

kód využití 
plochy 

důvod zařazení 

P17 OM blízkost RBK 1451, v ploše se nachází památka místního významu 
(ochrana krajinného rázu) 

P19 RH v ploše se nachází památka místního významu (ochrana krajinného 
rázu) 

P20 RH blízkost NRBK K136 N, blízkost LBC Blatecký mlýn 
Z32 DX kříží trasu RBK 1451 
Z34 DX v ploše se nachází památka místního významu (ochrana krajinného 

rázu) 
P18 ZV blízkost RBK 1451 
K21 RN blízkost LBC U Horky 
K22 RN blízkost RBC 252 Les Království, blízkost EVL Království, blízkost 

PR Království a jejího ochranného pásma 
K25 NT blízkost RBC 252 Les Království, blízkost EVL Království, blízkost 

PR Království (ochranného pásma PR) 
K26 NT blízkost RBC 252 Les Království, blízkost EVL Království, blízkost 

PR Království a jejího ochranného pásma 

 
Vlivy na krajinný ráz 

Nově zpracovaný návrh územního plánu obce Grygov respektuje doporučení definovaná 
v ZÚR Olomouckého kraje. Není ani v rozporu s charakteristikou uvedenou v práci 
Vysloužila (2013). Žádná z návrhových ploch nebude mít významný negativní vliv na 
krajinný ráz v zájmovém území. Plochy většinou navazují na stávající zastavěné území a 
snaží se respektovat stávající strukturu sídla. Celé území je rovinaté a minimálně pohledově 
exponované. 

Dle koncepce územního plánu bude i nadále zachován základní charakter obce. To 
znamená maximální koncentraci rozvoje ve vazbě na kompaktní část zastavěného území, a to 
úměrným rozsahem rozvojových ploch, vycházející přitom z trendu dle demografické 
prognózy. Částečně jsou rozvíjena i další dílčí zastavěná území. Jedná se však spíše o využití 
proluk či zastavění druhé strany komunikace těchto území, bez výraznějších změn struktury 
sídla. 

Na základě charakteristik krajinného uspořádání byla v územním plánu navržena opatření 
pro uchování stávajících hodnot v nezastaveném území, včetně posílení retenční schopnosti 
krajiny a zlepšení odtokových poměrů i zmírnění dopadů vodní a větrné eroze. Jedním 
z výchozích podkladů pro řešení krajiny se stala komplexní pozemková úprava, která již byla 
realizována na konci roku 2014. Pro jednoznačné vyjádření uvedených opatření jsou 
v územním plánu nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění definovány a 
navrženy plochy zeleně přírodního charakteru –ZP a sady, zahrady - ZX. 

Krajinný ráz řešeného území bude ovlivněn pouze zanedbatelně. 
 
Natura 2000 

Žádná z ploch není navrhována do prostoru EVL Království ani jiných lokalit Natura 
2000. Taktéž ani realizací ploch navržených v blízkosti EVL Království (plochy těžby a 
navazující rekreace) nedojde k negativnímu ovlivnění prvků soustavy Natura 2000. 
Významné negativní vlivy realizace ÚP Grygov na Naturu 2000 byly vyloučeny 
samostatným autorizovaným naturovým hodnocením. 
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Ekologická stabilita území 

Realizace ÚP přináší významnou změnu krajinných složek spočívající především 
v záboru ZPF a navýšení rozsahu vodních ploch, zastavěných ploch a komunikací. Zabíraná 
orná půda z pohledu ekologicky stability nicméně představuje složku ekologicky nestabilní, 
obdobně jako zastavěné plochy, a do PUPFL, trvalých travních porostů a zahrad je 
zasahováno jen v malé míře. ÚP rovněž navrhuje i některé plochy zeleně. 

V celkovém pohledu tedy vlivem realizace ÚP nedojde díky změně orné půdy na vodní 
plochu ke snížení koeficientu ekologické stability, naopak se ekologická stabilita zvýší. Ve 
fázi územního plánování je otázkou, zda vodní plocha bude plochou blízkou přírodě, byť se 
sportovním a rekreačním zaměřením, či zda se bude jednat o plochu čistě komerční. 
V takovém případě by vliv realizace ÚP Grygov měl na ekologickou stabilitu území trvalý 
mírně negativní dopad. 

6.1.10 Závěr 
Vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných podnikatelských ploch i obytné 

zástavby v území se neočekávají významné negativní vlivy předkládaného návrhu na 
problematické oblasti. Regulativy uvedené v návrhu ÚP jsou považovány za dostatečné. 

Přesnější zhodnocení především v oblasti hlukové a imisní zátěže bude vyžadováno vždy 
ve fázi územního rozhodování, kdy u podnikatelských aktivit bude známo konkrétní 
technické řešení.  

Vlivy hluku a znečištění ovzduší je nutno považovat za vlivy synergické, tedy jejich míra 
je při souběhu hlukových a imisních vlivů vždy větší, než připadá na jejich prostý součet. 

V současné době nebyly při hodnocení shledány takové negativní vlivy, které by realizaci 
koncepce jako celku bránily nebo ji výrazně omezovaly. Potenciálně významné plochy jsou 
dále hodnoceny jednotlivě a jsou pro ně v případě potřeby stanoveny podmínky, za kterých 
je možné jejich realizaci akceptovat. 

6.2 Detailní zhodnocení vlivu územního plánu na životní 
prostředí 

Návrh územního plánu je invariantní a vychází z požadavků schváleného zadání.  
Hodnocení návrhu ÚP Grygov je realizováno na základě poznatků z orientačního 

terénního průzkumu zájmového území (leden 2015), náhledu do dat nálezové databáze 
ochrany přírody (NDOP), dat mapování biotopů (2007, 2013)poskytnutých Agenturou 
ochrany přírody a krajiny a zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném 
území (viz seznam literatury). 

Předmětem následující části hodnocení jsou jednotlivé návrhové plochy předkládaného 
ÚP Grygov, přičemž míra jejich vlivu na referenční cíl je vyjádřena pětistupňovou škálou 
specifikovanou v následující tabulce. V případě, že byla pro konkrétní plochy navržena 
doporučení zmírňující výsledný vliv na jednotlivé složky životního prostředí, je v tabulce na 
prvním místě uveden vliv při realizaci plochy v plném rozsahu a za znaménkem / následuje 
konstatovaný vliv při dodržení navržených zmírňujících opatření. 
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Tab. 6: Stupnice hodnocení předpokládaných vlivů jednotlivých ploch na životní prostředí. 

Hodnota vlivu Specifikace 
+2 Výrazně pozitivní vliv 
+1 Mírně pozitivní vliv 
0 Bez vlivu (neutrální vliv) 
-1 Mírně negativní vliv 
-2 Výrazně negativní vliv 

 
Hodnocení vlivů na půdu a horninové prostředí vychází z posouzení nutnosti záboru ZPF 

a PUPFL, posouzení respektování ochranného pásma lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. 
v platném znění, potenciální možnosti ovlivnění erozní situace a stability svahů, zohlednění 
míry stávajícího využívání nerostného bohatství a dalších specifických aspektů lokality. 
Zábory ZPF a PUPFL jsou hodnoceny dle následující škály významnosti: 
 
Významný nepříznivý vliv (-2): 

• Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu větším než 5 ha 
• U ZPF převažují půdy nejvyšších tříd ochrany (I, II) 
• U PUPFL nelze vyloučit vliv přeměny pozemků na další ekologické parametry 

území (stabilita svahů, stabilita okolních porostů, odtokové poměry území, atd.) 
 
Mírně negativní vliv (-1): 

• Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu 0,5 – 5 ha 
• Přihlédnutí k dalším specifickým aspektům lokality (ochranná pásma, erozní situace, 

atd.) 
 
Neutrální vliv (0): 

• Bez záboru ZPF či PUPFL či je jeho rozsah do 0,5 ha 
 
Mírně až významně pozitivní vliv (+1,+2): 

• Budoucí záměr má potenciál pro rozšíření stávající rozlohy ZPF či PUPFL 
• Budoucí záměr má potenciální pozitivní až významně pozitivní vliv na další 

specifické aspekty (stabilita půd, snížení eroze, snížení rizika povodní, zlepšení 
kvality ovzduší, zpomalení odtoku vody z území, pozitivní dopad na půdní procesy, 
atd.) 
 

Hodnocení vlivů ÚP na ovzduší a klima vychází z posouzení předpokládaného příspěvku 
navrhované plochy a jejího navrhovaného funkčního využití ke stávající míře znečištění 
ovzduší. 

Rozvojové plochy, které by samy o sobě měly výrazně negativní vliv na ovzduší, nebyly 
v ÚP identifikovány. U vybraných ploch však byl konstatován sekundární dopad jejich 
realizace na kvalitu ovzduší, obvykle v důsledku předpokladu jejich vlivu na zvýšení 
intenzity dopravy. Vlivy na kvalitu ovzduší jsou navíc považovány za vlivy kumulativní ve 
vztahu ke stávajícím realizovaným plochám a za vlivy synergické ve vztahu k možnému 
hlukovému působení vybraných ploch. 

Předpokládané vlivy ÚP na vodu zahrnuje posouzení potenciálu realizovaných ploch 
ovlivnit stávající stav povrchových a podzemních vod, odtokových poměrů a retence 
v krajině. 
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Přírodní a krajinně-estetická složka životního prostředí byla při hodnocení 
předkládaného ÚP shledána jako potenciálně nejvíce kolizní, což vyplývá z biologické 
hodnoty jihozápadní části daného území a stupně jeho legislativní ochrany. U těch ploch, u 
kterých byl identifikován konflikt zájmů rozvoje obce a zájmů ochrany přírody bylo 
hodnocení obvykle doplněno o doporučení úpravy realizace těchto ploch tak, aby byl rozsah 
potenciálního negativního ovlivnění co nejnižší. Hodnocení přírodní a krajinně-estetické 
složky životního prostředí zahrnovalo posouzení návrhových ploch ve vztahu k jejich 
potenciálu ovlivnit stávající stav přírodních či přírodě blízkých stanovišť, stávající stav a 
početnost populací fauny a flóry, stav zvláště chráněných území a předmětů jejich ochrany, 
stav a funkčnost významných krajinných prvků, památných stromů, skladebných prvků 
ÚSES a vliv na krajinný ráz. Zhodnocení vlivu ÚP na lokality soustavy Natura 2000 a 
předměty jejich ochrany byly vyhodnoceny zvlášť v samostatné části předkládané hodnocení 
vlivů na trvale udržitelný rozvoj (viz naturové hodnocení – Banaš 2015). 

Vliv realizace ÚP Grygov na veřejné zdraví obyvatelstva a socio-ekonomické (SE) 
aspekty byl hodnocen na základě potenciálu návrhových ploch ovlivnit stávající imisní 
situaci v obci, akustickou situaci a eventuálně také sociální či ekonomickou situaci zdejších 
obyvatel (pracovní příležitosti, posílení stávajících podnikatelských aktivit a záměrů v obci, 
atd.). 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky zahrnoval zejména posouzení míry vlivu 
uplatnění územního plánu na předměty památkové péče v obci, archeologické lokality a 
drobné památky místního významu.  

 
V Tabulce 7 je souhrnnou formou znázorněno zhodnocení míry potenciálního vlivu 

realizace jednotlivých návrhových ploch územního plánu na životní prostředí, resp. na jeho 
jednotlivé složky. Veškeré střetové situace jsou posléze blíže identifikovány, popsány a 
zhodnoceny v následující kapitole zaměřené na podrobné vyhodnocení. 
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Tab. 7: Hodnocení významnosti vlivu realizace ploch ÚP na složky životního prostředí. 

Plocha Využití 
plochy Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí 

  
Půda 

a 
horninové 
prostředí 

Ovzduší 
a klima 

Voda 
Příroda 

a 
krajina 

Veřejné 
zdraví a 
socio-

ekonomické 
aspekty 

Hmotný 
majetek 

a 
kulturní 
památky 

Z1 BV -1 0 0 0 0 0 
Z2 BV -1 0 0 0 0 0 
Z3 BV -1 0 0 0 0 0 
Z4 BV 0 0 0 0 0 0 
Z5 BV -1 0 0 0 0 0 
Z6 BV -1 0 0 0 0 0 
Z7 BV -1 0 0 0 0 0 
Z8 BV -1 0 0 0 0 0 
Z9 BV 0 0 0 0 0 0 
Z10 SV 0 0 0 0 0 0 
Z11 SV 0 0 0 0 0 0 
Z12 SV 0 0 0 0 0 0 
Z13 TH 0 0 0 0 0 0 
Z14 DS -1 0 0 0 0 0 
Z15 RX 0 0 0 0 0 0 
Z16 RX -2 0 0 0 0 0 
Z17 ZO 0 0 0 0 0 0 
Z18 ZO 0 0 0 0 0 0 
Z19 ZO 0 0 0 0 0 0 
Z20 ZO 0 0 0 0 0 0 
Z21 SK -1 0 0 0 0 0 
Z22 VD -1 0 0 0 0 0 
Z23 VD 0 0 0 0 0 0 
Z24 PV -1 0 0 0 0 0 
Z25 PV 0 0 0 0 0 0 
Z26 PV 0 0 0 0 0 0 
Z27 PV 0 0 0 0 0 0 
Z28 PV 0 0 0 0 0 0 
Z29 ZV 0 0 0 0 0 0 
Z30 DU 0 0 0 0 0 0 
Z31 DU 0 0 0 0 0 0 
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Tab. 7: pokračování 

Plocha Využití 
plochy Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí 

  
Půda 

a 
horninové 
prostředí 

Ovzduší 
a klima 

Voda 
Příroda 

a 
krajina 

Veřejné 
zdraví a 
socio-

ekonomické 
aspekty 

Hmotný 
majetek 

a 
kulturní 
památky 

Z32 DX 0 0 0 0 0 0 
Z33 DX 0 0 0 0 0 0 
Z34 DX 0 0 0 0 0 0 
Z35 BV -1 0 0 0 0 0 
P1 BV 0 0 0 0 0 0 
P2 BV 0 0 0 0 0 0 
P3 BV 0 0 0 0 0 0 
P4 BV 0 0 0 0 0 0 
P5 BV 0 0 0 0 0 0 
P6 SV 0 0 0 0 0 0 
P7 SV 0 0 0 0 0 0 
P8 SV 0 0 0 0 0 0 
P9 SK 0 0 0 0 0 0 
P10 VD 0 0 0 0 0 0 
P11 PV 0 0 0 0 0 0 
P12 PV 0 0 0 0 0 0 
P13 PV 0 0 0 0 0 0 
P14 PV 0 0 0 0 0 0 
P15 ZO 0 0 0 0 0 0 
P16 ZO 0 0 0 0 0 0 
P17 OM 0 0 0 0 0 0 až -2/0 
P18 ZV 0 0 0 0 0 0 
P19 RH 0 0 0 0 0 0 
P20 RH 0 0 0 0 0 0 
K1 ZX 0 0 0 0 0 0 
K2 ZX 0 0 0 0 0 0 
K3 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K4 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K5 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K6 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K7 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K8 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K9 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K10 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K11 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K12 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K13 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K14 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K15 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K16 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K17 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K18 NP 0 0 0 +1 0 0 
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Tab. 7: pokračování 

Plocha Využití 
plochy Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí 

  
Půda 

a 
horninové 
prostředí 

Ovzduší 
a klima 

Voda 
Příroda 

a 
krajina 

Veřejné 
zdraví a 
socio-

ekonomické 
aspekty 

Hmotný 
majetek 

a 
kulturní 
památky 

K19 NP 0 0 0 +1 0 0 
K20 NP 0 0 0 +1 0 0 
K21 RN 0 0 0 0 až -2 0 0 
K22 RN -1 0 0 0 až -2 0 0 
K23 RN -1 0 0 0 0 0 
K24 RN -2 0 0 0 0 0 
K25 NT -2 0 0 až -2/0 0 až -2/0 0 0 
K26 NT -2 0 0 až -2/0 0 až -2/0 0 0 
K27 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K28 ZP 0 0 0 +1 0 0 
K29 ZP 0 0 +1 +1 0 +1 
K30 TP+DS 0 0 0 0 0 +1 
K31 TP+DS 0 0 0 0 0 +1 
 

Detailní část následujícího slovního hodnocení obsahuje stručnou charakteristiku každé 
z návrhových ploch ÚP Grygov ve vztahu ke složkám životního prostředí a veřejného zdraví. 
Na základě metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj se vymezené územní rezervy 
nehodnotí – v tomto případě se jedná o územní rezervu R1 pro bydlení a R2 pro koridor 
vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Identifikovány jsou rovněž nejvýznamnější zjištěné střetové 
situace vyplývající z realizace územního plánu ve vztahu k některé ze složek životního 
prostředí. Hodnoceny jsou jak předpokládané vlivy jednotlivých ploch v navrženém rozsahu 
i vlivy vyplývající z těchto ploch při zapracování doporučujících opatření. 
 
Severní okraj obce: 
 
Z8 – BV – bydlení venkovské (1,6596 ha) 
Z9 – BV – bydlení venkovské (0,3225 ha) 
Z27 – PV – veřejná prostranství (0,4366 ha) 
Z28 – PV – veřejná prostranství (0,0767 ha) 
P3 – BV – bydlení venkovské (1,2225 ha) 
K29 – ZP – zeleň přírodního charakteru (0,6930 ha) 
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Obr. 10: Plochy Z8, Z9, Z27, Z28, P3 a K29  na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: 
AURatelier 2015). 

 
 

Plochy určené pro venkovskou obytnou zástavbu, potřebné plochy veřejných prostranství 
a navazující zeleně v severním okraji katastru. Pro dopravní dostupnost ploch bydlení (Z8, 
Z9) je navržena nová přístupová komunikace (plocha Z27 a Z28). Na plochu bydlení 
navazuje plocha zeleně K29 pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a eliminaci negativních 
dopadů extravilánových vod na zástavbu. Nově navržené plochy navazují na stávající 
zastavěné území. V současnosti vegetace na těchto plochách odpovídá převážně biotopu X2 
– Intenzivně obhospodařované pole.  Plocha P3 je umístěna ve stávajících zahrádkách 
rodinných domů - biotop X1 – Urbanizovaná území. 

Z hlediska záboru ZPF představují plochy zanedbatelný zábor s výjimkou plochy Z8, 
jejíž zábor ZPF činí 1,6438 ha. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu Z8 (1,6438 ha), je u této plochy 
konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, vlivy na další složky ŽP jsou nevýznamné a 
byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 

Realizace plochy K29  povede ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, přispěje ke 
zlepšení kvality ovzduší a utlumení vlivů nárazových větrů. Dále lze v souvislosti s realizací 
této plochy zeleně přírodního charakteru očekávat mírně pozitivní vliv na ekologickou 
stabilitu krajiny. Realizace plochy K29 povede i k ochraně hmotného majetku obyvatel 
před extravilánovými vodami. Celkově tak lze očekávat mírně pozitivní vliv (+1) na přírodu 
a krajinu, hmotný majetek a kulturní památky a vodní složku životního prostředí, vlivy na 
další složky ŽP jsou nevýznamné a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP 
v kapitole 6.1. 

U ostatních ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Jejich realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 
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Foto 1: Pohled na plochu Z9 od jihovýchodu ze stávající komunikace, v pozadí plocha P3 
v místě stávajících zahrádek. 

 
 
Z10 – SV – plochy smíšené obytné venkovské (0,4619 ha) 
Z34 – DX – plochy dopravní infrastruktury – cyklostezka (0,2076 ha) 

 
Obr. 11: PlochyZ10 a Z34  na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: AURatelier 2015). 

 
 

Navržené plochy pro smíšenou obytnou zástavbu a výstavbu cyklostezky se nachází 
v severovýchodní části katastru obce, jsou dostupné ze stávající komunikace. V ploše Z34 se 
nachází památka místního významu – kamenný kříž. V současnosti vegetace na těchto 
plochách odpovídá převážně biotopu X2 – Intenzivně obhospodařované pole. 

U těchto ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Jejich realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1.Při 
realizaci plochy Z34 je nutné respektovat památku místního významu, či zajistit její 
přesunutí.
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Foto 2: Pohled na plochu Z10 ze stávající komunikace. 

 
 
Východní okraj intravilánu: 

 
Z4 – BV – bydlení venkovské (0,1509 ha) 
Z5 – BV – bydlení venkovské (0,5513 ha) 
P8 – SV – plochy smíšené obytné venkovské (0,3137 ha) 
P12 – PV – plochy veřejných prostranství (0,0235 ha) 
K1 – ZX – zeleň – sady, zahrady (1,1396 ha) 
 
Obr. 12: Plochy Z4, Z5, P8 a K1  na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: AURatelier 2015). 
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Foto 3: Pohled na plochy Z4, Z5 a část K1, v pozadí garáže na ploše P8. 

 
 
Plochy pro bydlení, smíšenou obytnou zástavbu a navazující zahrady se nachází ve 

východní části intravilánu obce. Lokalita navazuje na zastavěné území v ulici Za humny. 
Možností oboustranné zástavby ulice dojde k intenzifikaci využití území (využití stávajících 
zahrad a záhumenků stávající zástavby), současně s využitím území, které je po realizaci 
protipovodňové hráze v ploše TP nevhodné pro velkoplošné obhospodařování. Pro zlepšení 
dopravní obsluhy nově navržených ploch bydlení je navržena plocha PV12. V současnosti 
vegetace na těchto plochách odpovídá převážně biotopu X5 – Intenzivně obhospodařované 
louky. Na ploše P8 jsou v současnosti umístěny garáže – biotop X1 – Urbanizovaná území. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu Z5 (0,5513 ha), je u této plochy 
konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, vlivy na další složky ŽP jsou nevýznamné a 
byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 

Pro plochu K1 je v odůvodnění ÚP stanoven zábor ZPF v rozsahu 0,7172 ha. Jelikož se 
jedná o plochu zeleně, nelze očekávat, že by došlo k odnětí této plochy ze ZPF a vliv na 
tuto složku je tak hodnocen jako nulový (0). Realizace plochy K1povede k navýšení 
retenční schopnosti krajiny, přestože míra tohoto vlivu bude s ohledem na malou výměru 
plochy malá. Lze tedy očekávat spíše nulový vliv (0) na vodní složku životního prostředí, 
další hodnocené složky ŽP taktéž nebudou realizací této plochy významně dotčeny a byly 
hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 

U ostatních ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Jejich realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 
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Z6 – BV – bydlení venkovské (1,2569 ha) 
Z7 – BV – bydlení venkovské (0,5220ha) 
Z17 – ZO – zeleň ochranná a izolační (0,0398 ha) 
Z23 – VD – výroba a skladování – drobná řemeslná výroba (0,2361 ha) 
Z26 – PV – veřejná prostranství (0,3762 ha) 
Z30 – DU – dopravní infrastruktura – účelové komunikace (0,0647 ha) 
P4 – BV – bydlení venkovské (0,5352 ha) 
P5 – BV – bydlení venkovské (0,0919 ha) 
P10 – VD – výroba a skladování – drobná řemeslná výroba (0,2735 ha) 
P11 – PV – veřejná prostranství (0,1099 ha) 
P13 – PV – veřejná prostranství (0,2476 ha) 
P15 – ZO – zeleň ochranná a izolační (0,0346 ha) 
P16 – ZO – zeleň ochranná a izolační (0,0519 ha) 
 
Obr. 13: Plochy Z6, Z7, Z17, Z23, Z26, Z30, P4, P5, P10, P11, P13, P15, P16 na 
koordinačním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: AURatelier 2015, ČÚZK). 
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Plochy určené pro venkovskou obytnou zástavbu, drobnou výrobu, potřebné plochy 
veřejných prostranství, komunikací a navazující zeleně ve východním okraji intravilánu 
obce. Pro dopravní dostupnost ploch bydlení (Z6, Z7, P4 a P5) je navržena nová přístupová 
komunikace (plocha Z26 a P13). Plochy bydlení jsou od navržených ploch drobné výroby 
(Z23, P10) odděleny plochami zeleně (Z17, P15, P16). Plocha P16 má také sloužit jako 
retenční prostor pro dešťové vody z přilehlých komunikací. Nově navržené plochy navazují 
na stávající zastavěné území. V současnosti vegetace na těchto plochách odpovídá převážně 
biotopu X2 – Intenzivně obhospodařované pole. Plocha Z7 je částečně umístěna ve 
stávajících zahrádkách rodinných domů - biotop X1 – Urbanizovaná území. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu Z6 (1,2356 ha) aZ7 (0,5212 ha) 
je pro tuto plochu konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, vlivy na další složky ŽP 
jsou nevýznamné a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 

U ostatních ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Jejich realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 

 
Foto 4: Pohled na plochu Z6 ze stávající komunikace na severním okraji plochy. 

 
 



Vyhodnocení vlivů Územního plánu Grygov na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol., Ekogroup Czech s.r.o.,  č.p. 52, 783 16 Dolany                                                       60 
tel. 605-567905, 583- 034674, http://www.ekogroup.cz 

 
 

 
Jižní okraj intravilánu (u nádraží) 
Z1 – BV – bydlení venkovské (2,0937 ha) 
Z2 – BV – bydlení venkovské (0,5006 ha) 
Z3 – BV – bydlení venkovské (0,5777 ha) 
Z13 – TH – protihluková opatření (0,3798 ha) 
Z18 – ZO – zeleň ochranná a izolační (0,0729 ha) 
Z19 – ZO – zeleň ochranná a izolační (1,2460 ha) 
Z21 – SK – smíšené obytné komerční (0,9618 ha) 
Z24 – PV – veřejná prostranství (0,6720 ha) 
Z25 – PV – veřejná prostranství (0,1098 ha) 
Z29 – ZV – veřejná zeleň (0,5350 ha) 
Z35 – BV – bydlení venkovské (4,4837 ha) 
P1 – BV – bydlení venkovské (0,6983 ha) 
P2 – BV – bydlení venkovské (0,4485 ha) 
P9 – SK – plochy smíšené obytné komerční (0,4494 ha) 
P14 – PV – veřejná prostranství (0,0153 ha) 
 
Obr. 14: Plochy Z1, Z2, Z3, Z13, Z18, Z19, Z21, Z24, Z25, Z29, Z35, P1, P2, P9 a P14 na 
koordinačním výkresu ÚP (zdroj: AURatelier 2015). 
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Obr. 15:Plochy Z1, Z2, Z3, Z13, Z18, Z19, Z21, Z24, Z25, Z29, Z35, P1, P2, P9 a P14 na 
leteckém snímku (zdroj: AURatelier 2015, ČÚZK). 

 
 
Jedná se o plochy určené pro venkovskou obytnou zástavbu, smíšenou obytnou komerční 

zástavbu, potřebné plochy veřejných prostranství, technických opatření (protihluková stěna) 
a navazující zeleně v jižním okraji intravilánu obce. Pro dopravní dostupnost ploch bydlení 
(Z1, Z2, Z3, Z35 a P1) je navržena nová přístupová komunikace (plocha Z24). V návaznosti 
na nádraží jsou navrženy dvě plochy smíšené obytné komerční (Z21 a P9). Pro ochranu 
navržené obytné zástavby před hlukem ze železnice je navržena plocha Z13 pro výstavbu 
protihlukových opatření. Na plochy bydlení navazují i poměrně velké plochy veřejné a 
ochranné a izolační zeleně. Nově navržené plochy navazují na stávající zastavěné území. 
V současnosti vegetace na těchto plochách odpovídá převážně biotopu X2 – Intenzivně 
obhospodařované pole.  PlochyP1 a P2 jsou částečně umístěny ve stávajících zahrádkách 
rodinných domů - biotop X1 – Urbanizovaná území. 

Z hlediska záboru ZPF představují některé plochy poměrně rozsáhlý zábor půdního 
fondu. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF je pro plochu Z1, Z2, Z3, Z21, Z24a Z35 
konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, vlivy na další složky ŽP jsou nevýznamné a 
byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 

Pro plochu Z19 je v odůvodnění ÚP stanoven zábor ZPF v rozsahu 1,2459 ha. Jelikož 
se jedná o plochu zeleně, není tato plocha hodnocena jako odnímaná ze ZPF. Vliv na tuto 
složku je proto hodnocen jako nulový (0). Realizace plochZ18, Z19a Z29 povede k 
navýšení retenční schopnosti krajiny a snížení rizika bleskových záplav. Vliv ploch zeleně 
bude v této lokalitě celkově spíše zanedbatelný, vlivy jejich realizace se tak promítnou jako 
součást hodnocení kumulativních vlivů v kapitole 6.1. 
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U ostatních ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Jejich realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 
Foto 5: Pohled na plochu P9 od západu. 

 
 
Foto 6: Pohled na plochu Z1 od západu, v popředí severní část plochy Z21. 

 
 
Foto 7: Pohled na centrální část plochy Z35. 



Vyhodnocení vlivů Územního plánu Grygov na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol., Ekogroup Czech s.r.o.,  č.p. 52, 783 16 Dolany                                                       63 
tel. 605-567905, 583- 034674, http://www.ekogroup.cz 

 
 

 



Vyhodnocení vlivů Územního plánu Grygov na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol., Ekogroup Czech s.r.o.,  č.p. 52, 783 16 Dolany                                                       64 
tel. 605-567905, 583- 034674, http://www.ekogroup.cz 

 
 

Jihovýchodní okraj intravilánu 
 
Z11 –SV – plochy smíšené obytné venkovské (0,5755 ha) 
P6 – SV – plochy smíšené obytné venkovské (0,1579 ha) 
P7 – SV – plochy smíšené obytné venkovské (0,3045 ha) 
Z33 – DX – cyklostezka (0,1755 ha) 
 

Plochy určené pro smíšenou obytnou venkovskou zástavbu a výstavbu cyklostezky 
v jihovýchodním okraji intravilánu obce. Nově navržené plochy navazují na stávající 
zastavěné území. V současnosti vegetace na těchto plochách odpovídá převážně biotopu X5 
– Intenzivně obhospodařované louky.  V jižní části plochy Z11 je umístěn stávající rodinný 
dům - biotop X1 – Urbanizovaná území. Luční porost na ploše Z11 je částečně překryt 
navážkou zeminy a místy dominuje ruderální vegetace. Navržené plochy představují pouze 
zanedbatelné zábory zemědělského půdního fondu. Trasa cyklostezky (Z33) je vedena podél 
stávající komunikace. 

U těchto ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Jejich realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 

 
Obr. 16: Plochy Z11, Z15, Z33, P6, P7, P17, P18, P21, K5, K6, K7, K8 a K21 na 
koordinačním výkresu ÚP (zdroj: AURatelier 2015). 
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Obr. 17: Plochy Z11, Z15, Z33, P6, P7, P17, P18, P21, K5, K6, K7, K8 a K21 na leteckém 
snímku (zdroj: AURatelier 2015, ČÚZK). 

 
 
Foto 8: Pohled na plochu P6 od jihu. 
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Foto 9: Pohled na plochu P7 od severovýchodu. 

 
 

Foto 10: Pohled na plochu Z11 od západu. 

 
 

K5 – ZP – zeleň přírodního charakteru (0,3895 ha) 
K6 – ZP – zeleň přírodního charakteru (0,1069 ha) 
K7 – ZP – zeleň přírodního charakteru (0,6611 ha) 
K8 – ZP – zeleň přírodního charakteru (0,3379 ha) 
 

Jedná se o plochy zeleně přírodního charakteru zejména v prolukách stávající zástavby. 
Plocha K5 je navržena pro retenci extravilánových vod. Plocha K8 je navržena pro doplnění 
nefunkčního segmentu biokoridoru ÚSES. Plocha K7 lemuje navrženou cyklostezku (plocha 
Z33). V současnosti vegetace na těchto plochách odpovídá převážně biotopu X5 – Intenzivně 
obhospodařované louky, místy pak biotopu X1 – Urbanizované území či X2 – Intenzivně 
obhospodařované pole. Na ploše K8 převažuje biotop X12 – Nálety pionýrských dřevin. 

Realizace plochK5-K8povede k navýšení retenční schopnosti krajiny, ke zvýšení 
ekologické stability krajiny. Celkově tak lze očekávat mírně pozitivní vliv (+1) na přírodu a 
krajinu a spíše nulový vliv (0) na vodní složku životního prostředí, další hodnocené složky 
ŽP taktéž nebudou realizací těchto ploch významně dotčeny. Realizace těchto ploch je 
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z pohledu složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná a byly hodnoceny 
v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 
 
Z15 – RX – rekreace se specifickým využitím (0,5607 ha) 
P17 – OM – komerční zařízení malá a střední (1,3278 ha) 
P18 – ZV – veřejná zeleň (0,3242 ha) 
 

Plochy určené pro komerční zařízení, plochy rekreace se specifickým využitím a 
navazující plochy zeleně v jihovýchodním okraji intravilánu obce. 

Plocha přestavby P17 využívá areál bývalé vápenky, kromě komerčního využití může 
současně tvořit i jako zázemí ploch rekreačních v nezastavěném území, s podmínkou 
respektovat a chránit památku místního významu – objekt vápenky. Plocha Z15 na areál 
vápenky přímo navazuje, je navržena pro rekreaci se specifickým využitím jako zázemí 
ploch rekreačních v nezastavěném území – dle odůvodnění ÚP musí její výstavba zohlednit 
pásmo 50m od hranice lesa. Plocha P18 vytváří zázemí ploch komerčních u vápenky a 
současně svým využitím neznemožní budoucí využití plochy rezervované pro vodní cestu 
Dunaj – Odra – Labe. V blízkosti ploch P17 a  P18 prochází trasa regionálního biokoridoru 
RBK 1451. V souvislosti s realizací těchto ploch však nelze očekávat negativní ovlivnění 
průchodnosti tohoto RBK. V současnosti vegetace na těchto plochách odpovídá převážně 
biotopu X1 – Urbanizované území. 

U těchto ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Realizace plochy P17 by mohla z důvodu lokalizace památky místního významu (vápenky) 
znamenat nulové až významně negativní ovlivnění (0 až -2) hmotného majetku a 
kulturních památek. V případě plného respektování areálu vápenky, tak jak je uvedeno v 
odůvodnění ÚP, je jejich realizace z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. Realizace ploch byla hodnocena v rámci kumulativních vlivů ÚP 
v kapitole 6.1. 
 
Foto 11: Pohled na bývalou vápenku na ploše P17. 
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K21 – RN – rekreace na plochách přírodního charakteru (7,1392 ha) 

Plocha určená pro plochy rekreace na plochách přírodního charakteru v jihovýchodním 
okraji intravilánu obce.Dle odůvodnění ÚP je využití plochy K21 podmíněno eliminací 
rizika plynoucího ze staré ekologické zátěže. 

V současnosti je centrální část plochy mechanicky disturbovaná s navážkou zeminy a 
ruderální vegetací. Dle klasifikace biotopů se jedná o mozaiku X7 – Ruderální bylinná 
vegetace mimo sídla, X6 – Antropogenní plochy s minimem vegetace mimo sídla a X12 – 
Nálety pionýrských dřevin. Při okrajích se nachází vzrostlý nálet s převažujícím akátem 
(Robiniapseudoacacia), dále se vyskytuje borovice lesní (Pinussylvestris), bříza bělokorá 
(Betulapendula) a jasan ztepilý (Fraxinusexcelsior). 

V blízkosti plochy K21 se nachází lokální biocentrum – LBC U Horky. V souvislosti 
s realizací této plochy však nelze očekávat negativní ovlivnění tohoto LBC, protože 
návrhová plocha do prostoru LBC nezasahuje. 

Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR se ve východní části plochy vyskytují segmenty 
přírodních biotopů – biotop K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny a T3.4 D – 
Širokolisté suché trávníky bez významného podílu vstavačovitých a jalovce obecného. 
Aktuálně je však plocha značně mechanicky disturbována. 

Z prostoru bývalého lomu na ploše K21 je z minulosti udáván výskyt několika zvláště 
chráněných druhů (ZCHD). Konkrétně zde byl zaznamenán výskyt těchto druhů živočichů: 
pozn. míra ohrožení je uvedena dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění 

 
kategorie ohrožený: 

svižník polní (Cicindelacampestris) (Holec 2009) – hojný výskyt 
 
kategorie silně ohrožený: 

rosnička zelená (Hylaarborea) (Machač 2011) – 1 jedinec 
ropucha zelená (Bufoviridis) (John 2008, Holec 2009, Machač 2011) – 2-5 jedinců 
skokan štíhlý (Ranadalmatina) (Holec 2009) – snůšky 
zlatohlávek huňatý (Tropinotahirta) (Holec 2009) – 2 jedinci 

 
kategorie kriticky ohrožený: 

skokan skřehotavý (Ranaridibunda) (Mačát 2014) - 3 subadultní jedinci 
 
Plocha je do budoucna využitelná za předpokladu, že bude pro konkrétní záměr na této 

ploše zpracováno aktuální biologické posouzení, které by mělo vzít do úvahy možné 
ovlivnění zvláště chráněných druhů a doporučit pro konkrétní záměr taková opatření, 
která by minimalizovala vliv na tyto ZCHD. Z důvodu udávaného výskytu přírodních 
biotopů a zvláště chráněných druhů v této ploše a jejich potenciálního negativního 
ovlivnění je konstatováno nulové až významně negativní ovlivnění (0 až -2) přírody a 
krajiny jako složky ŽP. Míra konečného vlivu je závislá na podobě a provedení 
konkrétního záměru v této ploše. 

Z pohledu ostatních složek ŽP a veřejného zdraví je realizace této plochy 
akceptovatelná a byla hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 
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Foto 12: Pohled na západní část plochyK21. 

 
 
Foto 13: Pohled na jihovýchodní část plochy K21. 

 
 
Z12 –SV – plochy smíšené obytné venkovské (0,4551 ha) 
Z31 – DU – účelové komunikace (0,0541 ha) 
Z32 – DX – cyklostezka (0,1755) 
K2 – ZX – zeleň – sady, zahrady (0,4199) 
 

Plocha Z12pro smíšenou obytnou zástavbu se nachází v proluce zástavby a její realizací 
dojde k obestavění druhé strany místní komunikace v zastavěném území – dle odůvodnění 
ÚP musí její výstavba zohlednit pásmo 50m od hranice lesa. Plochy Z31 je navržena pro 
zajištění souběžného vedení místní komunikace a cyklostezky směrem na Majetín. Plocha 
Z32 protíná trasu regionálního biokoridoru RBK 1451. Vzhledem k charakteru plochy a již 
stávajícímu přerušení RBK pozemní komunikací nelze očekávat jakékoliv nové ovlivnění 
prostupnosti tohoto RBK. Plocha K2 přímo navazuje na smíšenou obytnou zástavu a je 
navržena pro sady a zahrady. V současnosti vegetace na těchto plochách odpovídá převážně 
biotopu X5 – Intenzivně obhospodařované louky, místy pak biotopu X1 – Urbanizované 
území. Na ploše K2 převažuje biotop X13 – Nelesní stromové výsadby mimo sídla. 



Vyhodnocení vlivů Územního plánu Grygov na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol., Ekogroup Czech s.r.o.,  č.p. 52, 783 16 Dolany                                                       72 
tel. 605-567905, 583- 034674, http://www.ekogroup.cz 

 
 

U těchto ploch nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. 
Jejich realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná a byly hodnoceny v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 
 
Obr. 18: Plochy Z12, Z31, Z2 a K2 na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: AURatelier 2015). 

 
 

Z14 – DS – dopravní infrastruktura silniční (1,4155 ha) 
Jedná se o návrh silnice R55 dle ZÚR Olomouckého kraje, do katastru Grygova zasahuje 

jen tato malá část v blízkosti rekultivované skládky. 
Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu Z14 (1,1207 ha)je u této plochy 

konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, další hodnocené složky ŽP jsou ovlivněny 
jen minimálně a hodnocení jejich ovlivnění je zahrnuto do hodnocení kumulativních vlivů 
realizace ÚP v kapitole 6.1. 
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Obr. 19: Plocha Z14 a blízká plocha rekultivované skládky (TO) na koordinačním výkresu 
ÚP (zdroj: AURatelier 2015). 

 
 
Foto 14: Pohled na plochu rekultivované skládky v blízkosti plochy Z14. 

 
 
Z20 – ZO – zeleň ochranná (0,2647 ha) 
Z22 – VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (1,1842 ha) 
 

Plocha Z22 je navržena pro drobnou výrobu ve vazbě na stávající komunikaci, od obytné 
zástavby je oddělena navrženým pásem zeleně (plocha Z20). V místě ploch se aktuálně 
nachází převážně biotop X2 – Intenzivně obhospodařované pole. V části plochy Z22 je 
v současnosti disturbovaná manipulační plocha ohrazená betonovou zdí a částečně oplocená 
lesní školka – biotop X4 – Trvalé zemědělské kultury. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu Z22 (1,9842 ha), je u této plochy 
konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, další hodnocené složky ŽP jsou ovlivněny 
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jen minimálně a hodnocení jejich ovlivnění je zahrnuto do hodnocení kumulativních vlivů 
realizace ÚP v kapitole 6.1. 

U plochy Z20 nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. Její 
realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná a 
byla hodnocena v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. 
 
Obr. 20:Plochy Z20, Z22, P19, K30 a K31 na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: AURatelier 
2015). 
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P19 – RH – plochy pro hromadnou rekreaci (2,7420 ha) 
K30 – NZ2 (přípustná TP + DS – technická infrastruktura – protipovodňová opatření + 
dopravní infrastruktura silni ční) 
K31 – NZ2 (přípustná TP + DS – technická infrastruktura – protipovodňová opatření + 
dopravní infrastruktura silni ční) 

 
Plocha P19 je navržena ve stávajícím oploceném areálu se stavbami pro realizaci plochy 

rekreace. Jedná se o zemědělský areál, který je pro rekreaci (minigolf) částečně využíván již 
v současnosti. Dle odůvodnění ÚP je realizace plochy P19 podmíněna realizací 
protipovodňových opatření. – ty jsou navrženy v koridoru X1 a X2. V koridorech má být do 
budoucna řešena i dopravní obsluha navržených ploch rekreace v území. V ploše P19 se 
nachází památka místního významu – kamenný kříž. 

Realizace protipovodňové ochrany na plochách K30 a K31 povede i k ochraně 
hmotného majetku obyvatel před extravilánovými vodami. Celkově tak lze očekávat mírně 
pozitivní vliv (+1) na hmotný majetek a kulturní památky, další hodnocené složky ŽP 
nebudou realizací těchto ploch významně dotčeny a hodnocení jejich ovlivnění je zahrnuto 
do hodnocení kumulativních vlivů realizace ÚP v kapitole 6.1. 

U plochy P19 nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. Její 
realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná a 
byla hodnocena v rámci kumulativních vlivů ÚP v kapitole 6.1. Při realizaci plochy P19 je 
nutné respektovat památku místního významu, či zajistit její přesunutí. 

 
Foto 15: Pohled na severovýchodní část plochy ze stávající komunikace. 

 
 
Obr. 21: Plochy P20,K19, K23, K24 na koordinačním výkresu ÚP (zdroj: AURatelier 
2015). 
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K23 – RN – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (2,8040 ha) 
K24 – RN – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (8,9290 ha) 
P20 – RH – plochy hromadné rekreace (0,8177 ha) 
 

Plochy jsou navrženy pro rekreační účely. Dle odůvodnění ÚP je využití ploch 
podmíněno ve vazbě na těžbu štěrkopísků po 90% vytěžení zásob výhradního ložiska, 
současně při 50% provedení technických rekultivací na plochách I. etapy těžby (K25). 
Realizace ploch je dále podmíněna zohledněním rozlivů povodňových vod - Q100 a realizací 
retenčního prostoru Týnečky. Plocha P20 se nachází v bezprostřední blízkosti 
nadregionálního biokoridoru K 136 N a lokálního biocentra Blatecký mlýn – vzhledem 
k tomu, že se jedná o plochu přestavby, není předpokládáno ovlivnění těchto prvků ÚSES. 

V místě plochy K23 a K24 se v současnosti nachází biotop X2 – Intenzivně 
obhospodařované pole. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu K23 (2,8 ha)je u této plochy 
konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, hodnocení dalších potenciálně ovlivněných 
složek ŽP je hodnocen v rámci kumulativních vlivů v kapitole 6.1. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu K24 (8,9 ha)je u této plochy 
konstatován významně negativní vliv (-2) na půdu, hodnocení dalších potenciálně 
ovlivněných složek ŽP je obsaženo v rámci kumulativních vlivů v kapitole 6.1. 

U plochy P20 nebyl identifikován významný konflikt s jednotlivými složkami ŽP. Její 
realizace je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná, 
hodnocení dalších potenciálně ovlivněných složek ŽP je obsaženo v rámci kumulativních 
vlivů v kapitole 6.1. 
 
Foto 16: Pohled na plochu P20 ze stávající obslužné komunikace. 
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K25 – NT – těžba nerostů nezastavitelná (71,0638 ha) I. etapa 
K26 – NT – těžba nerostů nezastavitelná (52,5651 ha) II. etapa 

 
Plochy jsou navrženy v souladu s již probíhající těžbou štěrkopísků a v souladu 

s koncepcí stanovenou v krajské Územní studii specifické oblasti ST4. Na rozsáhlé ploše 
navržené těžby je navrhováno těžit v postupných etapách, jednak z důvodů ekonomických, 
ale zejména z důvodů environmentálních. Plochy těžby se totiž nachází v blízkosti 
regionálního biocentra – RBC 252 Les Království, EVL Království, PR Království a jejího 
ochranného pásma. Lesní porosty v prostoru Království jsou většinou přírodními biotopy a 
zároveň stanovištěm řady druhů fauny a flóry. 

Aktuálně je prostor plochy K25 téměř celý součástí plochy aktivní těžby. V jižní části 
plochy K25 (jižně od existující vodní plochy) bylo na základě stanoviska EIA schváleno 
rozšíření těžby.  

V místě návrhové plochy K26 se aktuálně nachází převážně polní kultury, v jižní části 
nesečené ruderalizované nitrofilní louky v říční nivě. Při jihovýchodním okraji plochy se 
nachází mladý nálet s převahou olše lepkavé (Alnusglutinosa). Plochou K26 protéká 
regulovaná vodoteč – meliorační kanál s liniovým břehovým porostem, který je možno místy 
mapovat jako degradovaný biotop L2.2 – Údolní jasanovo olšové luhy. V břehovém porostu 
se vyskytuje olše lepkavá (Alnusglutinosa), jasan ztepilý (Fraxinusexcelsior), a topoly 
(Populussp.). 

Z důvodů omezení negativních dopadů těžby na životní prostředí a dopad na krajinné 
uspořádání je otevření druhé etapy těžby, tj. realizace těžby na ploše K26, vázáno na určitý 
stupeň dotěžení I. etapy (90% vytěžením zásob výhradního ložiska – plocha K25), současně 
s realizací rekultivačních opatření, která musí být provedena nejméně z 50 %. Tímto 
způsobem bude garantován obdobný rozsah těžební činnosti, tzn. nezvyšování stávajících 
zátěží způsobených těžbou pro dané území (zejména vlivy na lokalitu Les Království). 
Současně je tedy zahájením II. etapy těžby garantováno již částečné začleňování vytěženého 
území do krajiny (s postupem dle podmínek stanovených v Plánu rekultivací území 
v dobývacím prostoru Grygov, které jsou součástí rozhodnutí o povolení hornické činnosti – 
plán otvírky, přípravy a dobývání vydané báňským úřadem). Termín ukončení těžební 
činnosti v Grygově je odhadován na plochách I. etapy na cca rok 2017 (zahájení těžby 2001). 
Obdobně lze předpokládat termíny průběhu těžby na plochách II. etapy. 

Plocha těžby má výhledově sloužit pro rekreační využití krajiny se zakomponováním 
ploch pro vodní sporty (veslařský areál). Plocha budoucího veslařského areálu je situována 
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v jižním okraji návrhové plochy K25 (viz Obr. 22). Rekultivacemi po těžbě bude mezi lesem 
Království a budoucím veslařským kanálem vytvořeno přírodně koncipované nárazníkové 
pásmo. Jeho rozsah byl postupně upřesňován a na základě závěrečného stanoviska 
k posuzování EIA (č.j. 60385/ENV/11 ze dne 19.9.2011) je stanoveno nárazníkové pásmo o 
šířce 20 m. Toto nárazníkové pásmo je de facto obsahem návrhové plochy K9 (plocha 
přírodní zeleně). 

Před započetím těžby bylo od roku 2000 prováděno monitorování hladiny podzemní vody 
v prostoru těžby a jeho okolí na vytvořené síti monitorovacích vrtů. Monitoring je od roku 
2000 prováděn až do současnosti. Hladina vody byla původně měřena na vrtech V-1 až V-8. 
V červnu 2008 bylo ukončeno měření na vrtu V-2 (vrt byl zlikvidován postupující těžbou) a 
od července 2012 se neměří na vrtu V-1, který je neprůchodný. V červnu 2014 byly odvrtány 
další vrty V-9 a V-10, které doplňují monitorovací síť podle podmínek stanoviska EIA 
k záměru rozšíření těžby do prostoru budoucí cvičné veslařské dráhy. Z doposud 
provedených měření je zřejmé, že hladina podzemních vod je závislá zejména na průtocích 
v toku Morávky a že samotná těžba štěrkopísku do režimu spodních vod v Lese Království 
nezasahuje. Tyto závěry se shodují i s doposud zpracovanými hydrogeologickými posudky 
k plánovanému rozšíření těžby (Pišl 2009, Podpěra 2011). 
Částečné rozšíření těžby oproti stávající situaci (směrem k lesu Království) již bylo 

posouzeno procesem EIA (EcologicalConsulting 2010, Tomášek 2011), včetně posouzení 
vlivu na lokality Natura 2000 (EcologicalConsulting 2010, Macháček 2011) a schváleno na 
základě vydaného souhlasného stanoviska – blíže je historie hodnocení tohoto rozšíření 
rozebrána v kap. 3.2.3. Závěrečné stanovisko v rámci procesu EIA(č.j. 60385/ENV/11 ze 
dne 19.9.2011) obsahuje řadu podmínek k realizaci tohoto rozšíření, které zahrnují např. 
požadavky na pokračování v monitoringu stavu podzemních vod, biomonitoringu přírodního 
prostředí, podmínky následné rekultivace, podmínky provozu těžebního prostoru atd. 
Vydané souhlasné stanovisko je podmíněno tím, že při navazujících stupních projektové 
dokumentace k záměru budou plně respektovány všechny podmínky v něm stanovené.  
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Foto 17: Pohled na severní okraj EVL Království a jižní okraj plochy K26. 

 
 
Foto 18:Pohled na meliorační kanál v ploše K26. 
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Foto 19:Pohled do interiéru lesního porostu v PR a  EVL Království při jeho hranici. 

 
 
Obr. 22: Plochy K9, K10, K20, K22, K25, K26 a Z16 na koordinačním výkresu ÚP a 
leteckém snímku (zdroj: AURatelier 2015, ČÚZK). 
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Obr. 23: Plochy K9, K10, K20, K22, K25, K26 a Z16 na leteckém snímku (zdroj: 
AURatelier 2015, ČÚZK). 

 
 
Obr. 24: Zákres dosud schváleného rozšíření těžby v trase budoucí cvičné veslařské dráhy 
(zdroj: dokumentace EIA - EcologicalConsulting 2010). 
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Pro posouzení vlivu těžby na ploše K25 na hlukovou situaci v obci bylo v roce 2009 jako 

součást oznámení záměru - Rozšíření DP Grygov zpracováno akustické posouzení. Z něj 
vyplývá, že denně je v areálu štěrkovny naloženo cca 70 nákladních automobilů, což 
generuje cca 140 průjezdů. Plánované rozšíření těžby do jižní části DP dle tohoto posudku 
nebude generovat překročení akustických limitů. V dokumentaci EIA k záměru rozšíření 
těžby je specifikováno, že uvedená nákladní doprava je doplněna o lehkou nákladní dopravu 
ve výši10 % z celkové denní expedice výrobků. Doprava vyvolaná expedicí výrobků 
nevyvolá navýšení dopravního zatížení příjezdových tras po silnici III/4353 Grygov – Blatec 
vzhledem ke stávajícímu stavu. Dále lze konstatovat, že dle struktury a dle lokalizace 
odběratelů, projíždí obcí Grygov cca 40-50% vozidel z celkového počtu. Zbytek vyjíždí 
z těžebny směr Blatec. Po vytěžení zásob štěrkopísků na plochách vymezených územním 
plánem se předpokládá, že dojde k poklesu dopravních zátěží o výše uvedené kapacity. 

V případě návrhové plochy těžby K26(tj. těžba v tzv. II. etapě) doposud na rozdíl od 
plochy K25 nebyly zpracovány detailní environmentální průzkumy ani podklady v rámci 
procesu EIA. Lze očekávat, že v důsledku budoucí realizace plochy zejména dojde 
k rozsáhlému záboru ZPF, zvýšené prašnosti a hlučnosti v okolí stavby a dílčím změnám 
vodního režimu. Na základě výše provedeného rozboru situace u plochy K25 však lze 
očekávat, že míra vlivů těžby (přípravy území, samotné těžby i rekultivace) na složky 
životního prostředí a veřejné zdraví nebude významnější než v případě stávající plochy K25. 
Jistou garancí pro toto tvrzení je i navržený postup otvírky a těžby na ploše K26 (viz výše – 
vazba zahájení těžby až na určitý stupeň dotěžení I. etapy - 90% vytěžení zásob výhradního 
ložiska na ploše K25, současně s realizací rekultivačních opatření, která musí být provedena 
nejméně z 50 %).  

Jak vyplývá z podrobných hodnocení EIA i naturových hodnocení k záměru rozšíření 
těžby na sousední ploše K25 (viz EcologicalConsulting 2010, Tomášek 2011, Macháček 
2011), nelze očekávat významné negativní ovlivnění předmětů ochrany v blízké EVL a PR 
Království. Přírodní podmínky (zejména geologické složení, vodní režim apod.) na ploše 
K26 jsou totiž téměř identické jako na ploše K25. Důležitá je také existence izolačního pásu 
zeleně, který je v návrhu ÚP Grygov vymezen jižně od plochy K26, tj. analogicky jako 
v případě plochy K25 (viz Je však nezbytné, aby byl záměr budoucí těžby na ploše K26 
podroben hodnocení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
včetně případného naturového hodnocení, bude-li požadováno orgánem ochrany přírody dle 
§45i zák. č. 1114/1992 Sb., v platném znění. 

 
Vzhledem k tomu, že proces EIA pro záměr těžby v plochách I. etapy (viz plocha K25) 

dosud neprokázal významné negativní vlivy na životní prostředí a vzhledem k tomu, že se 
rozšiřování těžby do II. etapy (K26) uvažuje až po de facto dotěžení stávajících otevřených 
ložisek, nepředpokládají se v území vlivy potenciálně pokračující těžby v plochách II.etapy 
na udržitelný rozvoj.  

Z důvodu kvality půd a rozsáhlého záboru ZPF pro plochyK25 (67,5290 ha) a K26 
(45,8844 ha)je u těchto ploch konstatován významně negativní vliv (-2) na půdu. 

Další hodnocené složky ŽP nebudou realizací těchto ploch významně ovlivněny za 
předpokladu plného respektování všech podmínek uvedených v souhlasném stanovisku 
EIA k záměru rozšíření těžby do prostoru budoucí cvičné veslařské dráhy (č.j. 
60385/ENV/11 ze dne 19.9.2011) a za podmínek specifikovaných v návrhu ÚP Grygov. 
Navrženou II. etapu těžby (tj. těžby na ploše K26) bude nezbytné podrobit aktuálnímu 
posouzení procesem EIA. V případě nerespektování těchto požadavků by mohla realizace 
ploch K25 a K26 znamenat nulové až významně negativní ovlivnění (0 až -2) vodní složky 
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ŽP (z důvodu rizika změny vodního režimu navazujících ploch v lese Království) a přírody 
a krajiny. 
Z16 – RX – rekreace se specifickým využitím (16,3394 ha) 
K22 – RN – rekreace na plochách přírodního charakteru (3,7606 ha) 

Plochy jsou navrženy v návaznosti na plánované využití území po těžbě pro veslařský areál. 
Jejich využití je podmíněno 90% vytěžením zásob výhradního ložiska, současně při 50% 
provedení technických rekultivací na ploše K25 a zohlednění Q100. Realizace plochy Z16 je 
dále podmíněna realizací nového dopravního napojení. Plocha Z16 má tvořit nezbytné zázemí 
veslařského areálu dle Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní 
ruch RC5  Olomoucko – jih, a to nejen ve smyslu provozních zařízení, ale i pro účely posílení 
ploch zeleně pro nezbytné dotvoření krajinného uspořádání včetně kompenzací po 
uskutečněné těžbě nerostných surovin. Plocha K22 se nachází v blízkosti regionálního 
biocentra – RBC 252 Les Království, EVL Království, PR Království či jejího ochranného 
pásma. Lesní porosty v blízkém prostoru Království jsou převážně přírodními biotopy a 
zároveň stanovištěm řady druhů fauny a flóry. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu Z16 (12,6733 ha)je u této plochy 
konstatován významně negativní vliv (-2) na půdu, další hodnocené složky ŽP nebudou 
realizací této plochy významně ovlivněny a jejich hodnocení je zahrnuto do hodnocení 
kumulativních vlivů v kapitole 6.1. 

Z důvodu poměrně rozsáhlého záboru ZPF pro plochu K22 (3,5710 ha)je u této plochy 
konstatován mírně negativní vliv (-1) na půdu, dále nelze vyloučit negativní ovlivnění 
významných části přírody jižně od této plochy. Při nevhodném provedení by mohla realizace 
této plochy negativně ovlivnit přírodu a krajinu (0 až -2) – konečná míra vlivu je závislá na 
konečné podobě záměru realizovaného na této ploše. Dokončení realizace ploch 
veslařského areálu bude mít negativní periodicky se opakující dopad na intenzity dopravy 
v řešeném území (doprava návštěvníků při závodech a rekreantů) se sekundárním 
negativním vlivem na ovzduší a hlukovou situaci podél příjezdových komunikací. Další 
hodnocené složky ŽP nebudou realizací této plochy významně ovlivněny. Záměr podléhá 
hodnocení vlivů na životní prostředí (projektová EIA). 

Doporučujeme budoucí záměry na ploše realizovat s ohledem na respektování cenných 
území jižně od plochy (Království) a dopravní napojení ploch do budoucna realizovat pokud 
možno mimo obytnou zástavbu obce. 

 
Foto 20:Pohled na plochu K22 a Z16 od jihu. 
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Foto 21:Pohled na severní část plochy Z16. 

 
 

Zbývající plochy změn využití v nezastavěném území – K 
Tyto plochy mají doplnit systém ÚSES (plochy K8-K13, K18, K19, K20), vytvořit 

retenční prostor Týnečky (K14, K15), případně dotvořit systém přírodní zeleně (K3, K4, K6, 
K7, K16, K17, K27 a K28). 

Realizace výše uvedených ploch by potenciálně mohla vést k navýšení retenční 
schopnosti krajiny. Pro některé plochy je v odůvodnění ÚP stanovena plocha záboru ZPF 
větší než 0,5 ha (plocha K14, K15, K17, K28) – vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 
plochy přírodní či zeleně, se negativní vliv na půdu nepředpokládá a je pokládán za 
nevýznamný. Dále lze v souvislosti s realizací těchto ploch zeleně přírodního charakteru a 
přírodních ploch očekávat mírně pozitivní vliv na ekologickou stabilitu krajiny. Celkově 
tak lze očekávat mírně pozitivní vliv (+1) na přírodu a krajinu a spíše nulový vliv (0) na 
půdu a vodní složku životního prostředí, další hodnocené složky ŽP taktéž nebudou 
realizací těchto ploch významně ovlivněn, vlivy jejich realizace se tak promítnou jako 
součást hodnocení kumulativních vlivů v kapitole 6.1. Realizace těchto ploch je z pohledu 
ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 
 
Ostatní plochy vymezené v ÚP 

V územním plánu jsou dále vymezeny plochy technické infrastruktury, jedná se zejména 
o návrh nových tras vedení elektrické energie, vodovodů a kanalizací a plynovodů.  

V územním plánu jsou také navrženy některé nové trasy pěších tras a cyklostezek po 
stávajících komunikacích. V podrobnosti měřítka územního plánu není účelné vymezovat a 
řešit návrhy všech úseků chodníků. Po vyhodnocení potřeby zajištění bezpečnosti chodců je 
pouze navržena samostatná trasa chodníku do Podlesí. Pro lepší zpřístupnění veřejného 
prostranství ZV – Z29 přímo z ulice Komenského je navrhováno pěší propojení přes lokalitu 
BV – Z2. 

Jednotlivé projekty navržené technické a turistické infrastruktury budou realizovány 
v zastavěném území obce, a před realizací budou posouzeny hodnocením EIA dle zákona 
100/2001 Sb., v platném znění, naplní-li příslušnou limitní hodnotu dle přílohy č. 1 tohoto 
zákona. S ohledem na jejich charakter se nepředpokládá významné ovlivnění některé ze 
složek životního prostředí. 
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7 Porovnání zjištěných nebo 
předpokládaných kladných a záporných 
vlivů podle jednotlivých variant řešení a 
jejich zhodnocení. Srozumitelný popis 
použitých metod vyhodnocení včetně jejich 
omezení 

Posuzování vlivu jednotlivých ploch a územně plánovací dokumentace jako celku bylo 
prováděno na základě aktuálního průzkumu v terénu a odborných podkladů, které jsou 
v textu průběžně citovány. Predikce vlivu koncepce na okolní prostředí byla zpracována na 
základě podrobné analýzy předpokládaných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a 
veřejné zdraví a expertního odhadu zpracovatelů. Hodnocení vlivu návrhu ÚP Grygov na 
lokality soustavy Natura 2000dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění provedl 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. v samostatné studii (viz Banaš 2015). Výsledky tohoto 
posouzení byly do předloženého Vyhodnocení vlivů na životní prostředí zapracovány.  

Souhrnný přehled zhodnocení velikosti potenciálního vlivu realizace jednotlivých 
návrhových ploch územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví je kumulativně 
hodnocen v kap. 6.1. Dále je v Tabulce 7 v kap. 6.2., zaměřené na podrobné vyhodnocení, 
uveden tabelární přehled hodnocení jednotlivých ploch a jsou zde také blíže identifikovány, 
popsány a zhodnoceny veškeré střetové situace. Z tabulky je zřejmé, že některé plochy 
navržené v ÚP Grygov mohou mít mírně negativní až výrazně negativní vliv na životní 
prostředí a obyvatelstvo. U takovýchto ploch bylo hodnocení obvykle doplněno o 
doporučení úpravy realizace konkrétních ploch tak, aby byl rozsah potenciálního negativního 
ovlivnění složek životního prostředí a obyvatelstva co nejnižší.  

Návrh ÚP Grygov je předkládán v jediné variantě. Kromě navržené (aktivní) varianty lze 
definovat nulovou variantu, která znamená absenci nového územního plánu a teda zachování 
stávajícího pro obec již nevyhovujícímu stavu. V tomto případě, by sice nedošlo k některým 
negativním vlivům na ŽP a obyvatelstvo (záborům ZPF, zásahům do biotopů zvláště 
chráněných druhů atd.), ale na druhé straně by byl zamezen jakýkoliv rozvoj obce – nedošlo 
by k vymezení nových obytných ploch, ploch občanského vybavení, technickou 
infrastrukturu apod. pro rozvoj obce již nevyhovujícího územního plánu. Hodnocení nulové 
varianty je tedy zavádějící, neboť nulová varianta je v rozporu s požadavky zákona č. 
183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, neřeší 
rozvojové potřeby obce Grygov a nutnost sladění územního plánu s nadřazenou 
dokumentací. 
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8 Popis navrhovaných opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci 
všech zjištěných nebo předpokládaných 
závažných záporných vlivů na životní 
prostředí. 

Při stanovování opatření pro minimalizaci a předcházení nebo kompenzaci závažných 
záporných vlivů je třeba konstatovat, že některá uvedená opatření nemají přímou spojitost 
s územním plánováním a týkají se až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. 
Vzhledem k tomu, že bez realizace navrhované změny v praxi k ovlivnění životního 
prostředí nedojde, jsou zde kromě územně plánovacích opatření uvedena i některá 
z takových opatření, která by mohla mít pro realizaci zásadní význam. Do navrhovaných 
opatření nejsou zapracovány zákonné požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů. 

 
Ochrana půdy: 

• Při odnímání ploch postupovat tak, aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji 
využity a aby u zbylých okolních pozemků byla zajištěna dostupnost pro jejich 
obhospodařování, kompaktnost území, obslužnost neodňatých zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků a aby bylo zamezeno jejich vodní a větrné erozi. 

• Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem 
výstavby, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 

• Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo 
v daném území nebo jeho blízkém okolí. 

 
Ochrana podzemních vod: 

• Nejsou stanoveny podmínky nad rámec výrokové části ÚP a obecně závazných 
předpisů. 

 
Stabilizace odtokových poměrů: 

• Při výstavbě zajistit plnou funkčnost melioračního systému v dotčeném území, 
při případném narušení systému zajistit nápravu. 

• Zajistit realizaci navržených protipovodňových opatření a jejich potřebnou 
údržbu a koordinaci případných změn v krajině tak, aby funkčnost 
protipovodňových opatření zůstala zachována.  

• Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze 
zastavěných a zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo 
retence. 

 
Ochrana krajinného rázu: 
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• Maximálně napomoci rychlému začlenění vzniklých vodní ploch po těžbě 
alespoň částečným osázením autochtonní vegetací, a to jak z důvodu urychlení 
jejich rozšíření, tak z důvodu zpevnění břehů vodních ploch. 

• Minimalizovat příležitosti pro vznik černých skládek v území. 
 
Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES: 

• Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině používat autochtonní druhy a 
vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

• Nebudovat v území nové bariéry významně bránící migraci živočichů, resp. při 
realizaci nových rozsáhlých ploch (zejména u těžby nerostů) zajistit zachování 
průchodnosti krajiny vytvořením náhradních migračních cest kolem těchto 
ploch. 

9 Zhodnocení způsobu zapracování cílů 
ochrany životního prostředí přijatých na 
mezinárodní nebo komunitární úrovni do 
politiky územního rozvoje a jejich 
zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení 
způsobu zapracování vnitrostátních cílů 
ochrany životního prostředí do územně 
plánovací dokumentace a jejich zohlednění 
při výběru variant řešení 

Při zpracování návrhu ÚP byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní 
a komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně 
jako požadavky platných předpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly 
zpracovatelem ÚP zhodnoceny a promítly se do konečného řešení předkládaného návrhu ÚP. 

Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení dopravních systémů, kanalizace a čištění vod, 
řešení záboru ZPF a PUPFL, v požadavcích na prostupnost vyšších i místních systémů ÚSES 
územím a na ochranu zvláště chráněných území a v akceptaci regionálně významného 
ložiska pro těžbu štěrkopísků. Návrh ÚP je zpracován invariantně. 
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10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu 

politiky územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentace na životní 
prostředí 

Návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn charakteristik dílčích složek životního 
prostředí vyvolaných naplňováním územního plánu, obsahuje následující tabulka. Ukazatele 
jsou stanoveny dle vybraných potenciálně ovlivnitelných charakteristik životního prostředí 
(viz kapitola 4). 

Pro tuto koncepci byly stanoveny následující ukazatele: 
- Plošné vyjádření skutečných záborů ZPF a PUPFL 
- Překročení hlukových limitů 
- Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků 
- Trendy znečištění podzemních vod 
- Trendy v zastoupení a územním rozložení přírodních či přírodě blízkých biotopů 
- Změny ve využití krajiny a s tím související změna ekologické stability 
- Nevhodné zásahy do krajinného rázu 

11 Návrh požadavků na rozhodování ve 
vymezených plochách a koridorech 
z hlediska minimalizace negativních vlivů 
na životní prostředí 

U navržených rozvojových ploch s potenciálními zápornými vlivy na životní prostředí 
jsou navrhována následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů. 

 
Tab. 8: Popis opatření pro předcházení snížení nebo kompenzaci zjištěných negativních 
vlivů pro jednotlivé rozvojové plochy. 
Číslo 
plochy 

Typ plochy s rozdílným 
způsobem využití 

Výměra 
(ha) 

Podmínka realizace plochy 

P17 OM – komerční zařízení 
malá a střední 

1,3278 Doporučujeme respektovat a chránit památku 
místního významu – objekt vápenky 

P19 RH – plochy pro hromadnou 
rekreaci 

2,7420 Doporučujeme respektovat památku místního 
významu – kamenný kříž, případně zajistit jeho 
přesunutí. 

Z34 DX – cyklostezka 0,2076 Doporučujeme respektovat památku místního 
významu – kamenný kříž, případně zajistit jeho 
přesunutí. 
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Tab. 8: pokračování 
K22 RN – plochy rekreace na 

plochách přírodního 
charakteru 

3,7606 Doporučujeme budoucí záměry na ploše 
realizovat s ohledem na respektování cenných 
území jižně od plochy (Království) a budoucí 
dopravní napojení plochy realizovat pokud 
možno mimo obytnou zástavbu obce. 

Z16 RX – rekreace se 
specifickým využitím 

16,3394 Doporučujeme budoucí dopravní napojení 
plochy realizovat pokud možno mimo obytnou 
zástavbu obce. 

K21 RN – rekreace na plochách 
přírodního charakteru 

7,1392 Plocha je do budoucna využitelná za 
předpokladu, že bude pro budoucí konkrétní 
záměr na této ploše zpracováno aktuální 
biologické posouzení, které by mělo vzít do 
úvahy možné ovlivnění zvláště chráněných 
druhů a doporučit pro konkrétní záměr taková 
opatření, která by minimalizovala vliv na tyto 
druhy a jejich biotopy. 

K25 NT – těžba nerostů 
nezastavitelná 

71,0638 Doporučujeme plně respektovat všechny 
podmínky uvedené v souhlasném stanovisku 
EIA k záměru rozšíření těžby do prostoru 
budoucí cvičné veslařské dráhy(č.j. 
60385/ENV/11 ze dne 19.9.2011) a všechny 
podmínky specifikované k této ploše v návrhu 
ÚP Grygov. 

K26 NT – těžba nerostů 
nezastavitelná 

52,5651 Při budoucí realizaci plochy doporučujeme 
analogicky respektovat podmínky uvedené v 
souhlasném stanovisku EIA k záměru rozšíření 
těžby do prostoru vedlejší plochy K25, včetně 
budoucí cvičné veslařské dráhy (č.j. 
60385/ENV/11 ze dne 19.9.2011). Dále 
doporučujeme plně respektovat všechny 
podmínky specifikované k této ploše v návrhu 
ÚP Grygov.  
Navrženou II. etapu těžby podrobit aktuálnímu 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 
zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění a 
případně naturovému hodnocení, bude-li 
vyžadováno stanoviskem dle §45i zák. č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 
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12 Netechnické shrnutí výše uvedených 
údajů 

Hlavním cílem navrženého územního plánu je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 
řešeného území obce Grygov, a to zejména dostatečnou nabídkou ploch pro obytnou 
výstavbu, drobnou výrobu, komerční využití a potřebné plochy dopravní a technické 
infrastruktury. Dále jsou v ÚP navrženy plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 
V souladu s koncepcí stanovenou v krajské Územní studii specifické oblasti ST4 jsou 
navrženy dvě rozsáhlé plochy pro těžbu štěrkopísku, následně určené pro vybudování 
veslařského areálu v souladu s nadřazenou krajskou územně plánovací dokumentací – ZUR 
Olomouckého kraje.  

Celkem je v územním plánu vymezeno celkem 35 nových zastavitelných ploch, 21 ploch 
přestavby a 31 ploch změn využití v nezastavěném území. V územním plánu jsou dále 
vymezeny plochy technické infrastruktury. Jedná se zejména o návrh nových tras vedení 
elektrické energie, vodovodů, kanalizací a plynovodů.  V územním plánu jsou také navrženy 
některé nové pěší trasy a cyklotrasy.  

Některé návrhové plochy, resp. budoucí záměry realizované na těchto plochách, by při 
své realizaci bez dalších doprovodných korekcí mohly mít výrazný negativní vliv na 
jednotlivé složky životního prostředí. Tam, kde to bylo možné, byla navržena konkrétní 
opatření s cílem předcházení, snížení či kompenzace potenciálně negativních vlivů. 
K realizaci byly doporučeny všechny navržené plochy. 

Na základě výše uvedených důvodů je možné konstatovat, že předložený územní plán 
Grygov je při dodržení doporučeních uvedených v tomto Vyhodnocení (kapitola 8 a 11)z 
hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný. Navržený ÚP bude splňovat požadavky 
právních předpisů, požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technické zabezpečení, na 
rozvoj podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví. 
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Doporučení stanoviska ke koncepci 

Zpracovatelé vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)„Územní plán 
Grygov“ na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví navrhují, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované 
územně plánovací dokumentaci. 

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními 
strategickými dokumenty. 

Jednotlivé návrhové plochy i celý územní plán lze z hlediska vlivů na životní prostředí 
doporučit ke schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 11 tohoto 
vyhodnocení. 
 
 
 V Dolanech dne 23.4.2015 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 
Držitel autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění (osvědčení MŽP o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a 
posudku,č.j.42028/ENV/14). 
 

 
…………………………………………………. 
Ing. Pavla Žídková 
Držitelka autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění (osvědčení MŽP o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku, 
č.j.34671/ENV/11). 
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