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Seznam použitých zkratek:
ČEZ

České energetické závody

ČOV

čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSN

Česká technická norma

EVL

evropsky významná lokalita

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

KN

katastrální úřad

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

ORP

obec s rozšířenou působností

PRVKZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

RD

rodinný dům

RÚR

rozbor udržitelného rozvoje

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České Republiky

STL

středotlaký plynovod

TR

trafostanice

TUV

teplá užitková voda

ÚAP

územně analytické podklady

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPO

územní plán obce

ÚSES

územní systém ekologické stabilit\

VTL

vysokotlaký plynovod

VN

vysoké napětí

VVN

velmi vysoké napětí

ZÁKOS

základní komunikační systém

ZD

zemědělské družstvo

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR ZK

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
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A.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU
KRAJEM

A.1

POSTAVENÍ OBCE V SÍDELNÍ STRUKTUŘE, ŠIRŠÍ VZTAHY
Obec Dolní Němčí je lokálním sídlem vesnického typu, která se nachází v jižní části
Zlínského kraje, v prostoru jižně od Uherského Brodu. Dle Studie sídelní struktury
Zlínského kraje, která vyhodnocuje význam jednotlivých obcí, je obec Dolní Němčí
zařazena mezi centra III. kategorie.
Dolní Němčí je obcí s pověřeným obecním úřadem a náleží do území obce
s rozšířenou působností Uherský Brod.
Obec Dolní Němčí sousedí s obcí Hluk, Vlčnov, Slavkov a Boršice u Blatnice.
Obec je vybavena základní občanskou vybaveností veřejného a komerčního
charakteru. Vazby na vyšší občanskou vybavenost jsou směrovány na blízký Uherský
Brod.
Z hlediska širších vztahů jsou nejvýznamnější především širší vazby v dopravě silniční.
Vazba na celostátní silniční sít je zajišťována silnicí II/498 a II/490, které procházejí
přes obec. Ostatní druhy dopravy (železniční, letecká, vodní) se na území obce Dolní
Němčí nenacházejí.
Další širší vazby jsou v oblasti technické infrastruktury – v prostoru severně a jižně od
obce prochází dálkové trasy elektrického vedení VVN 110 kV, VN 22 kV, VTL
plynovod. Z těchto dálkových tras inženýrských sítí je zásobována jednotlivými médii i
obec Dolní Němčí.
Návrh celkové koncepce rozvoje samotné obce Dolní Němčí ovlivňuje území
sousedních obcí pouze v případě realizace navrhované integrované stezky směrem na
Nivnici, v případě vymezení koridoru pro obchvat silnice II/498 a územního systému
ekologické stability.
Širší územní vztahy obce Dolní Němčí jsou znázorněny ve výkrese č.4 Výkres širších
vztahů.

A.2

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ SE SOUSEDNÍMI OBCEMI
Z hlediska provázání navržených liniových prvků procházejících řešeným územím dále
směrem na katastrální území sousedních obcí je nezbytná koordinace těchto prvků
v územních plánech sousedních obcí.
Území řešené územním plánem Dolní Němčí sousedí s obcemi Hluk, Vlčnov, Slavkov
a Boršice u Blatnice. Tyto obce mají zpracovány nové územní plány dle současné
legislativy a metodiky zpracování ÚP používané ve Zlínském kraji.
Při zpracování územního plánu Dolní Němčí byla provedena koordinace se záměry
nacházející se na území sousedních obcí v oblasti dopravní infrastruktury a ÚSES.
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Koordinace záměrů dopravní infrastruktury se sousedními katastrálními územími:
Číslo plochy
104
200

Jev
Integrovaná stezka
Silniční obchvat obce

K.ú. sousedních obcí
Vlčnov
Slavkov

Koordinace prvků ÚSES se sousedními katastrálními územími:

A.3

Navazující k.ú.

Biocentra ke koordinaci

Biokoridory ke koordinaci

Boršice u Blatnice

-

LBK 10

Hluk

LBC Pajsarůvka, LBC Pod
LBK 4, LBK 5
Babí horou

Slavkov u Uherského
Brodu

LBC U Mlýna

LBK 9, LBK 10

Vlčnov

LBC Pajsarůvka

LBK 1

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ SE SOUSEDNÍMI KRAJI
Správní území obce Dolní Němčí nenavazuje na území sousedních krajů, koordinaci
ve využívání území se sousedními kraji nebylo nutno řešit.

A.4

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územní plán Dolní Němčí je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky, ve znění Aktualizace č.1, schválenou usnesením vlády České republiky, ze
dne 15. dubna 2015 č.276.
Na řešeném území obce Dolní Němčí nevymezuje PUR ČR ve znění Aktualizace č.1
žádné rozvojové záměry.
PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1 dále stanovuje republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a určuje strategii a základní
podmínky pro jejich naplňování v územně plánovací činnosti krajů a obcí v kapitole 2.
Míra uplatnění jednotlivých priorit formulovaných v článcích 14 až 32 v územním plánu
Dolní Němčí je následující:
Článek 14
Územní plán Dolní Němčí respektuje kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území,
které byly zjištěny v ÚAP ORP Uherský Brod včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. Územní ochrana těchto hodnot je daná jejich vymezením
v územním plánu Dolní Němčí. Dále je ochrana těchto hodnot zabezpečena
stanovením takových podmínek pro využití území, ve kterých se přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty nacházejí, tak aby nebyla ohrožena jejich existence.
Článek 14a
Navrhovaná zástavba je umísťována především ve vazbě na zastavěné území obce,
rozvoj nové zástavby do volné krajiny je maximálně potlačen.. Tento základní princip
stanovený pro rozvoj obce Dolní Němčí přispívá k minimalizování záborů orné půdy a
zachování významných ekostabilizačních prvků v krajině.
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Článek 15
Územní plán nenavrhuje prostorově oddělené plochy bydlení či plochy se smíšeným
využitím, které by přispívaly k sociální segregaci obyvatelstva a měly negativní vliv na
sociální soudržnost. Rozvoj bydlení je v územním plánu navržen převážně ve vazbě na
stávající plochy bydlení, což by mělo mít pozitivní vliv na sociální soudržnost obyvatel.
Článek 16
Územní plán Dolní Němčí představuje komplexní návrh rozvoje obce Dolní Němčí,
který vychází z požadavků uplatněných ze strany zástupců obce, podnikatelských
aktivit a občanů. Celkový rozvoj obce je dimenzován vzhledem k postavení obce
v sídelní struktuře a jejím výhledovým potřebám.
Článek 16a
Princip integrovaného rozvoje území se uplatňuje v ÚP Dolní Němčí ve vymezení
nových zastavitelných ploch ve vazbě na plochy s obdobným využitím, které
nezpůsobuje konflikty ve využívání území.
Článek 17
Územní plán Dolní Němčí navrhuje rozvoj stávajících výrobních aktivit na východním a
západním okraji obce a vytváří tak základní předpoklady pro zvýšení pracovních
příležitostí a zaměstnanosti. Celkově však bude převažovat dojížďka za prací,
vzhledem k velikosti obce, stávající úrovni výrobních aktivit a významu a postavení
sídla v sídelní struktuře.
Článek 18
Územní plán podporuje zvýšení konkurenceschopnosti sídla návrhem záměrů v oblasti
dopravní infrastruktury, které výhledově zlepší jeho dopravní dostupnost a návrhem
rozvoje bydlení.
Článek 19
Koncepce rozvoje obce Dolní Němčí minimalizuje rozvoj nové zástavby do volné
krajiny a tak chrání nezastavěné území před negativními vlivy urbanizace. Nová
zástavba je plánována ve vazbě na zastavěné území obce tak, aby byl zachován
kompaktní tvar zastavěného území. Vytvoření kompaktního sídla přinese obci účelné
využívání a uspořádání území, které povede k ekonomickému provozování veřejných
sítí dopravní a technické infrastruktury.
Článek 20
Nejvýznamnějšími záměry, které mohou ovlivnit charakter krajiny jsou záměry v oblasti
dopravní a technické infrastruktury. V případě územního plánu Dolní Němčí se jedná o
koridor pro realizaci silničního obchvatu jižně od obce. Vymezení tohoto záměru
vychází z jeho širšího vymezení v ZÚR Zlínského kraje. Územní plán navrhuje rozvoj
obce pouze ve vazbě na zastavěné území, rozvoj zástavby ve volné krajině není
územním plánem navrhován. Tímto způsobem jsou vytvořeny podmínky pro ochranu
krajinného rázu.
Článek 20a
Návrhové zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé vazbě na zastavěné území obce.
Prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka není navrhovanou
urbanistickou koncepcí snížena.
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Článek 21
Plochy zeleně jsou územním plánem koncipovány tak, aby vytvořily ucelený spojitý
systém, který zajistí propojení zeleně v urbanizovaném a neurbanizovaném území a
zapojí ho do systému ekologické stability.
Článek 22
Podpora cestovního ruchu je orientována na rozvoj ekologických druhů dopravy.
Rozvoj cykloturistiky je vázán na stávající páteřní cyklistickou trasu vedenou podél
Okluky. Územní plán navrhuje propojení obce integrovanou stezkou podél silnice
III/490 směrem na Nivnici.
Článek 23
Nepříznivé účinky silniční dopravy na obytné území obce se projevuje podél silnice II.
třídy, která prochází obcí. Územní plán navrhuje vybudování silničního obchvatu jižně
od obce. Vybudování silničního obchvatu přinese zmírnění negativních vlivů silniční
dopravy na stávající bydlení podél silnice procházející obcí a celkové zkvalitnění
životního prostředí v oblasti kvality ovzduší a snížení hluku ze silniční dopravy.
Nová obytná zástavba je umístěna v dostatečném odstupu od stávající dopravní
infrastruktury, která by mohla mít negativní účinky na veřejné zdraví obyvatel.
Článek 24
Zlepšení dostupnosti rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury je na
řešeném území podporováno návrhem koridoru pro vybudování jižního obchvatu
obce. Vedení této silnice mimo zastavěné území sídla nebude mít negativní vliv na
stav životního prostředí obce. Environmentálně šetrné formy dopravy (cyklistická a pěší
doprava) jsou podpořeny návrhem integrované stezky navržené podél silnice III/490
směrem na Nivnici, která naváže na stávající integrovanou stezku vedenou podél
Okluky a dále směrem na Slavkov .
Článek 24a
ÚP Dolní Němčí vymezuje nové zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu v dostatečné
vzdálenosti od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Článek 25
V prostoru západního okraje řešeného území, kde Okluka přechází na sousední
katastrální území Hluk se nachází území navržené k rozlivům povodní. V tomto
prostoru územní plán nenavrhuje žádné záměry související s rozvojem obce. Jsou zde
navrhovány pouze záměry na doplnění ploch územního systému ekologické stability,
které nelze řešit jiným způsobem.
Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v územích s potenciálními riziky
přírodních katastrof.
Větším uplatněním zeleně souvisejícím s realizací územního systému ekologické
stability a ostatní navrhované krajinné zeleně jsou vytvořeny základní podmínky pro
zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Článek 26
Okluka má stanoveno záplavové území, v tomto záplavovém území územní plán
nenavrhuje žádné zastavitelné plochy související s rozvojem samotné obce.
V záplavovém území jsou navrženy pouze zastavitelné plochy dopravní infrastruktury,
jejichž realizace vyplývá ze ZÚR ZK - koridor pro obchvat obce anebo tyto záměry
související s realizací komplexních pozemkových úprav – polní cesty, dále integrovaná
stezka, které nelze řešit jiným způsobem.
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Článek 27
Pro zlepšení dopravní dostupnosti obce a také sousedních obcí je navržen koridor pro
vybudování silničního obchvatu obce pro silnici II/490. Případná realizace obchvatu
obce přispěje ke zkvalitnění životního prostředí podél průjezdní silnice II/498.
Zlepšení dopravní dostupnosti obce ekologickými formami dopravy přinese realizace
navrhované integrované stezky směrem na Nivnici, podél silnice II/490.
Článek 28
Územní plán navrhuje rozvoj bydlení, podél severního okraje obce, kde jsou
nejvhodnější územní podmínky pro rozvoj bydlení. Pro zkvalitnění životních podmínek
obyvatel je navržena veřejná infrastruktura – občanské vybavení a sportovní aktivity.
Článek 29
Provázanost různých druhů dopravy je funkční na úrovni dopravy silniční, cyklistické a
pěší. Pro zlepšení dostupnosti v oblasti cyklistické a pěší dopravy je navržena
integrovaná stezka z obce směrem na Nivnici vedená podél silnice III/490.
Článek 30
Obec Dolní Němčí má komplexně vyřešenu problematiku zásobování obce vodou a
likvidaci odpadních vod. Další rozvoj sítě vodovodů a kanalizace je navržen ve vztahu
k navrhovaným plochám určeným pro novou zástavbu.
Článek31
Územní plán Dolní Němčí nevymezuje plochy vhodné pro výrobu energie
z obnovitelných zdrojů. Stávající situace je považována za stabilizovanou a rozvoj
výroby energie z obnovitelných zdrojů se na území obce v současnosti nepředpokládá.
Na druhou stranu územní plán nestanovuje takové podmínky pro využití řešeného
území, které by bránily výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
Článek 32
Územní plán vymezuje dostatek rozvojových ploch pro bydlení pro obec Dolní Němčí.
Rozvojové plochy jsou navrženy v místech, která nejsou zatížena negativními vlivy
především silniční dopravy a výroby. Na území obce se nenacházejí plochy vyžadující
přestavbu z důvodu konfliktního využití vůči svému okolí nebo z důvodu devastace.
A.5

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM A OSTATNÍMI KONCEPČNÍMI A ROZVOJOVÝMI
DOKUMENTY

A.5.1

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní plán Dolní Němčí je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje
Zlínského kraje, které zahrnují právní stav ke dni 5.10.2012. Aktualizaci Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č.
0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012.
Pro správní území obce Dolní Němčí ZÚR ZK vymezuje schválené jevy:
ZÚR stanovují na silničních tazích nadmístního významu koridor, vymezený v kap. 7.1
v popisu VPS pod kódem PK32:
Obchvat Dolního Němčí – silnice II/498, II/490
Vymezení koridoru – šířka 200 metrů, k.ú. Dolní Němčí
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Koridor silniční dopravy je vymezen pro realizaci obchvatu silnice II/498, jižně
od obce Dolní Němčí. V rámci zpracování územního plánu byla šířka koridoru
zmenšena a vymezení bylo zpřesněno.
ZÚR stanovují jako závazné dokumenty pro komplexní řešení protipovodňové ochrany
Plány oblastí povodí Moravy a Dyje.
K ochraně sídla obce před zaplavením z Okluky je navrženo vybudování dvou
ochranných hrází na pravém břehu vodního toku.
ZÚR na základě dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“ a pro potřeby stanovení
cílových charakteristik krajiny na území kraje stanovují základní typy krajiny a vymezují
krajinné celky a krajinné prostory.
Území obce Dolní Němčí zasahuje do:
12.8 – krajinný celek Uherskobrodsko – krajinný prostor Nivnicko – krajina zemědělská
intenzivní
Územní plán minimalizuje možná ohrožení krajiny zemědělské intenzivní tím, že
nenavrhuje rozvoj nové zástavby do volné krajiny kolem sídla a současně tak
eliminuje negativní zásahy do krajiny. Navržená koncepce územního plánu
v prostoru krajiny zemědělské intenzivní odpovídá zásadám pro využívání tohoto
území. Ochrana zemědělské půdy je zabezpečena jejím vymezením v územním
plánu, územní plán nenavrhuje v tomto území zastavitelné plochy související se
samotným rozvojem obce, který je vázán pouze na stávající zastavěné území. Ve
volné krajině jsou navrženy pouze záměry v oblasti dopravní a technické
infrastruktury, které nelze řešit jiným způsobem.
ZÚR ZK stanovují priority územního plánování, míra uplatnění jednotlivých priorit
formulovaných v článcích 1 až 14 v územním plánu Dolní Němčí je následující:
Článek 1
K zajištění udržitelného rozvoje území územní plán navrhuje rozvoj obce pouze ve
vazbě na stávající zastavěné území obce a tak chrání okolní přírodní prostředí proti
případné expanzi nové zástavby.
Posílení ekologické stability okolního zemědělsky využívaného území je navrženo
doplněním o nové plochy zeleně tvořící územní systém ekologické stability a
interakčních prvků převážně podél polních cest a vodotečí.
Hospodářský rozvoj je podpořen návrhem rozvojových ploch výroby vázaných na
stávající výrobní areály. Sociální soudržnost obyvatel územní plán podporuje
stanovením takových podmínek pro využití řešeného území, které umožňují realizovat
nová veřejná prostranství pro setkávání obyvatel.
Článek 2
Územní plán Dolní Němčí zpřesňuje územní vymezení významných krajských záměrů
podchycených v ZÚR ZK a v ostatních koncepcích Zlínského kraje. V souvislosti s tím
jsou navrženy na území obce Dolní Němčí rozvojové záměry v oblasti silniční dopravy.
Článek 3
Priorita nemá vliv na řešení ÚP Dolní Němčí.
Článek 4
Územní plán podporuje zvýšení konkurenceschopnosti sídla návrhem záměrů v oblasti
dopravní infrastruktury, které zlepšují jeho dopravní dostupnost a návrhem rozvoje
výrobních aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti obce.
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Článek 5
Pro zlepšení dopravní dostupnosti Dolního Němčí územní plán navrhuje koridor pro
vybudování jižního obchvatu obce (silnice II498) a pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy
jsou navrženy další trasy integrovaných stezek, které doplní stávající síť.
Článek 6
Jedním ze základních koncepčních záměrů je vytvoření kompaktního sídla,
s omezením rozvoje nové zástavby do volné krajiny a tím dojde k minimalizaci zásahů
do krajinného rázu. Stanovené prostorové podmínky a koncepce rozvoje sídla jsou
navrženy s ohledem na zachování stávající venkovské urbanistické struktury sídla a na
minimalizaci zásahů do okolní krajiny.
Článek 7
Obec Dolní Němčí je v současné době vybavena základní veřejnou infrastrukturou,
potřebný rozvoj infrastruktury je navržen ve vztahu k urbanistickému rozvoji obce.
Rozvoj podnikání je podpořen návrhem rozvojové plochy výroby na západním okraji
obce.
Územní plán nenavrhuje záměry na podporu hromadných forem cestovního ruchu a
rekreace vzhledem k tomu, že řešené území nedisponuje vhodnými územními
podmínkami a kvalitním krajinným prostředím.
Na východním okraji obce se nachází areály zemědělské výroby, pro jejich případný
rozvoj jsou navrženy plochy umožňující jejich rozšíření. Tyto rozvojové plochy se však
nacházejí na území sousední obce Vlčnov.
Na úrovni krajských systémů dopravní obsluhy je navržen koridor
obchvatu obce silnice II/498.

pro realizaci

V záplavovém území Okluky jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy určené pouze
pro realizaci dopravní infrastruktury, které nelze řešit jiným způsobem.
V území určenému k rozlivu povodně v západní části řešeného území nejsou
vymezeny žádné zastavitelné plochy.
Článek 8
Priorita nemá vliv na ÚP Dolní Němčí neboť území obce není součástí specifických
oblastí Zlínského kraje.
Článek 9
Správní území obce Dolní Němčí nedisponuje významnými přírodními, surovinovými,
léčivými a energetickými zdroji. Řešené území nemá vhodné předpoklady na rozvoj
obnovitelných zdrojů energie.
Článek 10
Návrh koncepce rozvoje obce Dolní Němčí nerozšiřuje významně zábory zvláště
chráněných půd zařazených do I. a II. třídy ochrany, které se nacházejí na řešeném
území a tyto záměry byly převážně schváleny v rámci ÚPO Dolní Němčí.
Úprava a částečné rozšíření zastavitelných ploch, které se nacházejí na zvláště
chráněných půdách bylo provedeno prodloužením navrhované obytné zástavby v ul.
Boršická. Rozšíření bylo provedeno na základě žádosti potenciálních stavebníků.
Článek 11
Na území obce Dolní Němčí se nenacházejí stavby a zařízení obrany státu, zájmy
civilní ochrany obyvatelstva a majetku jsou respektovány.
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Článek 12
Priorita nemá vliv na ÚP Dolní Němčí.
Článek 13
Potřeba koordinace se sousedními obcemi je popsána podrobněji v kapitole A.2.
Článek 14
Priorita nemá vliv na ÚP Dolní Němčí.
A.5.2

PLÁN OBLASTÍ POVODÍ MORAVY
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 16.09.2009 usnesením č.0163/Z07/09
Plán oblastí povodí Moravy. Závazná část je vydána Nařízením Zlínského kraje
č.1/2010 ze dne 17.05.2010.
Hlavním cílem Plánu oblasti povodí Moravy je dosažení tzv. dobrého stavu vod v celé
oblasti povodí Moravy. V Plánu povodí Moravy jsou stanovena opatření, která je nutno
realizovat aby tohoto cíle bylo dosaženo.
K nejvýznamnějším součástem plánu v oblasti protipovodňové ochrany patří
problematika tzv. prioritních oblastí, které byly určeny závaznou částí Plánu hlavních
povodí ČR a byly pro ně zpracovány návrhy konkrétních protipovodňových opatření.
Řešené území k.ú. Dolní Němčí se nachází mimo prioritní oblasti povodí Moravy, takže
Plán oblastí povodí Moravy nestanovuje pro území obce Dolní Němčí žádné konkrétní
požadavky.

A.5.3

STUDIE OCHRANY PŘED POVODNĚMI NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Studie řeší komplexní ochranu před povodněmi na území Zlínského kraje. Současně je
tato studie podkladem pro Plán oblasti povodí Moravy a Plán oblasti povodí Dyje.
Na území obce Dolní Němčí jsou navrženy dvě ochranné hráze:
H590 – hráz Okluky XV - délka 242 m – výška 0,5 – 1,0 m
H591 – hráz Okluky XVI – délka 569 m - výška 0,5 – 1,0 m
Na území sousední obce Hluk je navržen poldr jehož záplavové území zasahuje
západní část řešeného území kolem Okluky.
V souladu se studií jsou v územním plánu navrženy koridory pro vybudování
protipovodňových hrází. Jedna hráz je navržena pro ochranu východní části obce,
druhá je pak navržena na západním okraji obce pro ochranu areálů průmyslové výroby.
V západní části řešeného území u Okluky, kde zasahuje plocha určená k rozlivům
povodně jsou navrženy pouze záměry související s územním systémem ekologické
stability

A.5.4

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje navrhuje pro obec Dolní Němčí
řešení v oblasti likvidace odpadních vod a zásobování pitnou vodou.
V obci Dolní Němčí je vybudován veřejný vodovod, který pokrývá celé zastavěné
území obce. Tento vodovod je napojen na skupinový vodovod Uherské Hradiště –
Uherský Brod - Bojkovice. Situace v zásobování obce vodou odpovídá koncepci
navržené v PRVKZK, v územním plánu je navrženo rozšíření sítě vodovodů pro
rozvojové plochy.
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Obec má v současné době vybudovánu kanalizační síť, která pokrývá celou obec.
Kanalizační síť je ukončená na čistírně odpadních vod, která se nachází u Okluky,
západně od obce. Situace v oblasti odkanalizování obce odpovídá koncepci
v PRVKZK, v územním plánu je navrženo rozšíření kanalizační sítě pro rozvojové
plochy.
A.5.5

KONCEPT SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A IMISÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE A ÚZEMNÍ
ENERGETICKÁ KONCEPCE
Koncept je zaměřen na trvalé zlepšování ochrany ovzduší formou snižování emisí
škodlivin, ochranu klimatu ve Zlínském kraji a zkvalitnění imisního stavu ovzduší
Zlínského kraje s cílem podpořit rozvoj regionu za podmínek udržitelného rozvoje.
V souladu s navrženými opatřeními v oblasti dopravy na snížení zatížení ovzduší oxidy
dusíku je v územním plánu Dolní Němčí navržen koridor územní rezervy obchvatu
obce na silnici II/490.

A.5.6

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Plán odpadového hospodářství vytváří a zajišťuje provázaný systém rozvoje
odpadového hospodářství na území Zlínského kraje a stanovuje směry a cíle pro
budoucí nakládání s odpady.
V Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje nejsou žádné konkrétní požadavky,
které by se dotýkaly území obce Dolní Němčí.
Obec provozuje tříděný sběr odpadů a druhotných surovin, v současné době je sběrný
dvůr provozován v areálu obecního úřadu.

A.5.7

AKTUALIZACE GENERELU DOPRAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE
Generel dopravy je základním dopravně – inženýrským dokumentem v oblasti rozvoje
dopravních sítí a rozvoje dopravy Zlínského kraje. Zpracovaná aktualizace posoudila a
vyhodnotila návrhy původního dokumentu s ohledem na vývoj, nové poznatky a údaje
navrhla změny nebo korekce řešení.
V generelu dopravy je doporučeno držet obchvat obce Dolní Němčí jako výhledovou
rezervu s ohledem na předpokládanou intenzitu dopravy cca 5 tis. vozidel / den.
Pro zlepšení cyklistické infrastruktury je v územním plánu navržena nová trasa
integrované stezky vedená podél silnice II/490 směrem na Nivnici, která doplňuje
stávající síť.
V oblasti železniční, letecké a vodní dopravy nejsou požadavky, které by se dotýkaly
území obce Dolní Němčí.

A.5.8

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Koncepce navrhuje významnou místní cyklistickou trasu M10, která prochází přes
Dolní Němčí od Hluku dále směrem na Nivnici. Dále je navržena trasa M11, která
prochází přes obec ve směru od Vlčnova a dále směrem na Horní Němčí.
Cyklistická trasa M10 je v současné době zrealizována ve směru od Hluku, podél
Okluky je přivedena na západní okraj obce. Dále je možné využít stávajících místních
komunikací. Na jihovýchodním okraji obce (ul. Rybníky) je nově zrealizována stezka,
která je vedena od obce směrem východním k silnici II/490, podél které dále pokračuje
směrem na Slavkov. ÚP navrhuje vybudování stezky směrem na Nivnici podél silnice
II/490, s napojením na stávající stezku u silničního mostu přes Okluku. Tato stezka
bude využita pro navrhovanou stezku M11, s pokračováním po stávající stezce vedené
podél silnice II/498 směrem na Horní Němčí.
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A.5.9

STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Strategie využití brownfields je zaměřena na monitorování jednotlivých lokalit
brownfields a zpracování návrhu strategických priorit, opatření a aktivit pro řešení této
problematiky.
Na správním území obce Dolní Němčí nebyly identifikovány brownfields s rozlohou nad
půl hektaru.

A.5.10

STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009 - 2020
Strategie rozvoje Zlínského kraje je zaměřena na posilování konkurenceschopnosti
ekonomiky Zlínského kraje a kvalitu života v něm a současně doporučuje cesty, jimiž
by se měla hospodářská, sociální a environmentální politika kraje vydávat.
Ve Strategii rozvoje Zlínského kraje nejsou uvedeny žádné konkrétní záměry směřující
na správní území obce Dolní Němčí. V souladu s obecnými závěry strategie územním
plán podporuje rozvoj ekonomických aktivit a silniční dopravy.

A.5.11

ÚZEMNÍ STUDIE „ROZVOJ KOMBINOVANÉ DOPRAVY A LOGISTIKY NA ÚZEMÍ
ZLÍNSKÉHOKRAJE
VE
VZTAHU
K ROZVOJOVÝM
POTENCIÁLŮM
A
PŘEDPOKLADŮM ÚZEMÍ
Územní studie vyhodnocuje a prověřuje území Zlínského kraje z hlediska možného
umístění veřejných logistických center s ohledem na rozvojový potenciál území a
podmínky využití jednotlivých vytypovaných lokalit.
Lokality veřejných logistických center, které byly prověřeny a hodnoceny v územní
studii se nenacházejí na území obce Dolní Němčí.

A.6

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

A.6.1

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán Dolní Němčí v souladu s §18 Cíle územního plánování, odst. 1
stavebního zákona vytváří základní předpoklady pro výstavbu vymezením
zastavitelných ploch v místech s nejvhodnějšími územními podmínkami, pro navržený
plošný rozvoj obce. Současně územní plán vytváří podmínky pro dopravní napojení
těchto ploch a jejich napojení na sítě technické infrastruktury.
Celková urbanistická koncepce územního plánu Dolní Němčí je navržena s ohledem
na vytvoření základních předpokladů k zabezpečení trvalého souladu hodnot
přírodních, civilizačních a kulturních v území, se zřetelem na péči o životní prostředí a
ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.
Ochrana přírodních hodnot je v územním plánu zabezpečena návrhem koncepce
rozvoje obce, která směřuje k vytvoření kompaktního sídla a potlačením rozvoje obce
do volné krajiny.
Ochrana kulturních hodnot v územním plánu spočívá v jejich respektování, přičemž
rozvojové záměry a změny v území jsou navrženy s ohledem na to, aby
neznehodnotily okolí kulturních hodnot či působily ve vztahu k nim konfliktně.
Ochrana civilizačních hodnot je v územním plánu zabezpečena především tím , že
rozvojové záměry jsou umísťovány v rámci řešeného území do ploch, které nejsou
konfliktní ve vztahu ke svému okolí, především v případech obytných zón. Ochrana
15

ÚP Dolní Němčí – odůvodnění územního plánu

civilizačních hodnot je dále také zabezpečena návrhem opatření, která ochrání
civilizační hodnoty před účinky přírodních a ekologických katastrof.
Územní plán Dolní Němčí omezuje negativní dopady urbanizace na nezastavěné
území tím, že nové rozvojové záměry umísťuje především ve vazbě na stávající
zastavěné území. V případech rozvojových záměrů v oblasti dopravní a technické
infrastruktury, vymezených ve volné krajině jsou rozvojové plochy – koridory trasovány
s ohledem na minimalizování dopadů na krajinný ráz.
V nezastavěném území územní plán částečně omezuje umísťování staveb a zařízení,
které je možné v nezastavěném území umísťovat dle § 18, odstavec 5, stavebního
zákona.
Územní rozvoj obce je navržen úměrně k jeho významu, na základě jeho
předpokládaných a požadovaných potřeb, které obec potřebuje ke svému
hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji.
A.6.2

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán Dolní Němčí v souladu s §19 Úkoly územního plánování, stavebního
zákona navrhuje celkovou koncepci rozvoje řešeného území, koncepci urbanistickou
spolu s koncepcí krajiny.
Územní plán stanovuje základní požadavky na využívání a prostorové uspořádání
řešeného území, které jsou formulovány v kapitole F. a graficky zobrazeny ve výkrese
č.2 Hlavní výkres.
Pro snižování nebezpečí přírodních katastrof územní plán minimalizuje rozvoj obce do
území s možností potenciálního zaplavení, sesuvů a míst ohrožených vodní erozí.
Územní plán navrhuje rozvoj bydlení v místech s nejvhodnějšími podmínkami na
severozápadním okraji obce, která nejsou ohrožena negativními vlivy z dopravy a
výrobních aktivit.
Vytvoření kompaktního sídla přinese účelné využívání a uspořádání území a povede
k ekonomickému provozování veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury, což
bude mít pozitivní vliv pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na
změny v území.
Při zpracování územního plánu Dolní Němčí byly uplatněny metodické postupy a
stanoviska MMR ČR, metodika jednotného digitálního zpracování ÚPD Zlínského kraje
a územní plán byl zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho provedenými
změnami a novelizovanými prováděcími vyhláškami.
Pro územní plán Dolní Němčí nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

A.7

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Územní plán Dolní Němčí je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona,
především s částí třetí – územní plánování.
Z hlediska obsahu územního plánu Dolní Němčí je tento zpracován v souladu
s vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, přílohy 7.
Využívání území při vymezování ploch a stanovení podmínek pro jejich využití je
v územním plánu Dolní Němčí provedeno v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn.
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A.8

VYHODNOCENÍ S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů, které byly uplatněny k zadání územního plánu.

B.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Územní plán Dolní Němčí je zpracován na základě schváleného zadání územního
plánu Dolní Němčí, ze dne 22.9.2011.

B.1

VYHODNOCENÍ KAPITOLY A
Uzemní plán Dolní Němčí je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky 2008, Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje a koncepcemi Zlínského
kraje. Podrobnější popis a vyhodnocení je uveden v kapitole A.
Širší územní vazby na sousední obce jsou vyhodnoceny v příslušné kapitole textové
části odůvodnění. Jedná se především o prvky liniového charakteru, které přechází na
území sousedních obcí. Z hlediska nových záměrů navržených v územním plánu Dolní
Němčí se jedná o územní systém ekologické stability a oblast silniční dopravy.
Koordinace s územními plány sousedních obcí je podrobněji popsána v kapitole A.2
této textové části.

B.2

VYHODNOCENÍ KAPITOLY B
Koncepce územního plánu reaguje na slabé stránky a hrozby vymezené v RÚRÚ ORP
Uherský Brod. Hrozby, které lze eliminovat návrhem konkrétního řešení v územním
plánu jsou součástí urbanistické koncepce rozvoje řešeného území nebo jsou obecně
formulovány formou zásad rozvoje řešeného území. V ostatních případech, kdy nelze
nástroji územního plánování ovlivnit stanovené hrozby, neklade územní plán překážky
k jejich řešení jiným způsobem.
Limity využití území vyplývající z právních předpisů jsou navrženou koncepcí rozvoje
respektovány. V případě zasahujících limitů využití území do navržených
zastavitelných ploch je třeba využívat tyto plochy v souladu s platnou legislativou.
ÚP Dolní Němčí řeší v souladu se závěry a požadavky RURÚ pro ORP Uherský Brod
požadavky uvedené v zadání. Podrobnější popis řešení jednotlivých požadavků je
součástí příslušných odborných kapitol textové části odůvodnění, které se k této
problematice vztahují.

B.3

VYHODNOCENÍ KAPITOLY C
Územní plán navrhuje rozvoj obce Dolní Němčí, který odpovídá významu a velikosti
sídla a jeho poloze v sídelní struktuře. Rozvoj je zaměřen převážně na oblast bydlení,
ale i na ostatní oblasti související s vytvořením vhodných životních podmínek obyvatel
při současném minimalizovaní negativních vlivů na přírodní a kulturní hodnoty
nacházející se na řešeném území.
Nové požadavky na rozvoj obce, které byly podány k projednanému zadání územního
plánu, případně v průběhu zpracování územního plánu byly vyhodnoceny z hlediska
jejich souladu s celkovou koncepcí rozvoje obce Dolní Němčí a v případě jejich
vhodnosti byly zapracovány do územního plánu.
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Do územního plánu Dolní Němčí jsou promítnuty komplexní pozemkové úpravy, které
v současnosti na k.ú. Dolní Němčí probíhají. Na základě Plánu společných zařízení
jsou do územního plánu zapracovány koridory pro realizaci polních cest a navrhované
prvky územního systému ekologické stability.
B.4

VYHODNOCENÍ KAPITOLY D
V souladu s požadavky zadání je snahou územního plánu celková harmonizace
plošného a prostorového uspořádání obce. Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným
způsobem využití jsou stanoveny podmínky využití a podmínky pro jejich prostorového
uspořádání. Prostorové uspořádání je stanoveno koeficientem zastavění a maximální
výškou zástavby.

B.5

VYHODNOCENÍ KAPITOLY E
Územní plán navrhuje pro rozvoj obce potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu.
V případě vedení navrhovaných tras dopravní a technické infrastruktury převážně
mimo zastavěné území obce jsou pro tuto infrastrukturu vymezeny plochy koridorů.
V souladu s požadavkem ZÚR ZK je jižně od obce navržen koridor pro vybudování
jižního obchvatu obce.
Pro zlepšení dopravní obslužnosti v samotné obci jsou navrženy veřejná prostranství
pro vybudování nových místních komunikací, které budou sloužit především pro
dopravní obslužnost navrhovaných rozvojových ploch.
Pro rozvoj ekologických forem dopravy pěší a cyklistické je navržena integrovaná
stezka podél silnice II/490 směrem na Nivnici.
Obec Dolní Němčí má v současné době realizovánu potřebnou technickou
infrastrukturu – vodovod, kanalizaci, plynovod a zásobování elektrickou energií.
Územní plán navrhuje dobudování potřebné technické infrastruktury související
s novou zástavbou , která bude realizována v navrhovaných rozvojových plochách.
Při zpracování územního plánu byla prověřena a posouzena jednotlivá zařízení
občanského vybavení, jejich skladba a kapacita je považována za stabilizovanou.
Pro potřeby dlouhodobějšího rozvoje občanského vybavení, především sportu a
krátkodobé rekreace je navržena územní rezerva na jižním okraji obce, pro vybudování
koupaliště a zařízení ke krátkodobé rekreaci obyvatel.

B.6

VYHODNOCENÍ KAPITOLY F
Rozvojové plochy jsou vymezeny většinou ve vazbě na zastavěné území obce a
extenzivní rozvoj do volné krajiny je maximálně potlačen. V souvislosti s tím lze
konstatovat, že navržená koncepce minimalizuje negativní vliv potencionálního rozvoje
obce na přírodní a kulturní hodnoty nacházející se na území obce Dolní Němčí.

B.7

VYHODNOCENÍ KAPITOLY G
Územní plán Dolní Němčí vymezuje veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravní a
technické infrastruktury a veřejně prospěšná opatření v oblasti. územního systému
ekologické stability. Dle významu jednotlivých záměrů je u nich uplatněna možnost
vyvlastnění případně předkupního práva, v souladu s platnou legislativou.

B.8

VYHODNOCENÍ KAPITOLY H
Požadavky na řešení obrany státu, civilní ochrany a ochrany veřejného zdraví nebyly
vzneseny a tak nejsou předmětem řešení územního plánu.
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Na k.ú. Dolní Němčí se nenachází ložiska nerostných surovin. Těžba nerostů
v současnosti na správním území obce neprobíhá a není ve výhledu plánována.
Evidovaná sesuvná území se na území obce Dolní Němčí nenacházejí.
Okluka má stanovené záplavové území, pro ochrany obytné zástavby ve východní
části obce je v souladu se Studií ochrany před povodněmi navržen koridor pro
vybudování ochranné hráze. Navrženo je dále ohrázování výrobního areálu na
západním okraji obce.
B.9

VYHODNOCENÍ KAPITOLY I
Územní plán Dolní Němčí navrhuje dostatečnou kapacitu ploch pro rozvoj bydlení
odpovídající velikosti a významu sídla. Základním koncepčním záměrem je návrhem
rozvojových ploch udržet kompaktní tvar zastavěného území, který má pozitivní vliv na
veřejně provozované sítě dopravní a technické infrastruktury. Současně územní plán
nepodporuje rozvoj nové zástavby do volné krajiny a tak chrání před znehodnocením
přírodní a kulturní hodnoty nacházející se na řešeném území.
Pro rozvojové plochy jsou územním plánem navrženy potřebné sítě dopravní a
technické infrastruktury.
ÚSES je navržen v souladu metodickými pokyny pro zpracování ÚSES a v souladu
s příslušnou nadřazenou dokumentací.
Do územního plánu Dolní Němčí jsou zapracovány rozvojové záměry schválené
v rámci ÚPO Dolní Němčí a schválených změn této dokumentace. Navrhované
rozvojové plochy, které byly do současné doby zastavěny jsou vymezeny jako plochy
zastavěné. Využití okolních zbytkových ploch je řešeno v souladu s celkovou
urbanistickou koncepcí obce Dolní Němčí.

B.10

VYHODNOCENÍ KAPITOLY J
Stávající zástavba nacházející se v řešeném území je vymezena hranicí zastavěného
území. Vymezení zastavěného území odpovídá stavu, který byl zjištěn v době
zpracování návrhu územního plánu k 30.6.2013.
Územní plán Dolní Němčí nevymezuje zastavitelné plochy s výměrou větší než 10 ha.

B.11

VYHODNOCENÍ KAPITOLY K
Územní plán Dolní Němčí vymezuje zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo
prověření změn jejich využití zpracováním územní studie. Územní plán stanovuje
podmínku na prověření změn jejich využití zpracováním územní studie pro rozsáhlejší
zastavitelné plochy nad 2 ha
Seznam těchto ploch je uveden v kapitole L textové části územního plánu.

B.12

VYHODNOCENÍ KAPITOLY L
Územní plán Dolní Němčí nevymezuje plochy a koridory, pro které jsou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.

B.13

VYHODNOCENÍ KAPITOLY M
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není zpracováno
vzhledem k tomu, že dotčený orgán nevznesl požadavek na posouzení územního
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí
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B.14

VYHODNOCENÍ KAPITOLY N
Variantní řešení není v územním plánu Dolní Němčí uplatněno, je zpracován návrh
územního plánu.

B.15

VYHODNOCENÍ KAPITOLY O
Textová a grafická část územního plánu Dolní Němčí je obsahově zpracována v
souladu s požadavky přílohy č.7 vyhlášky 500/2006, Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění pozdější novelizace.
Územní plán Dolní Němčí je zpracován dle Metodiky jednotného digitálního zpracování
ÚAP a ÚPD Zlínského kraje.

C.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ
VARIANTY,
VČETNĚ
VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH
DŮSLEDKŮ
TOHOTO
ŘEŠENÍ,
ZEJMÉNA
VE
VZTAHU
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

C.1.1

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Řešené území

k.ú. Dolní Němčí

Rozloha řešeného území

991 ha

Počet obyvatel

2 975

Kraj

Zlínský

Obec s pověřeným obecním Dolní Němčí
úřadem
Obec s rozšířenou
působností
C.1.2

Uherský Brod

VÝVOJ POČTU OBYVATEL
Vývoj počtu obyvatel obce Dolní Němčí je od roku 1990 stabilizovaný a pohybuje se
stále kolem 3 000 obyvatel.
Dolní Němčí – počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1950
rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2005 2010 2011 2012 2013
Počet
1 799 2 250 2 385 2 696 2 956 3 016 2 963 3 026 3 027 3 038 2 975
obyv.
Počet
422 495 541 613 763 780
818
domů
Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ
Koncepce územního plánu vytváří základní předpoklady pro stabilizaci počtu obyvatel,
udržení obyvatel v obci. Toho dosahuje územní plán vymezením rozvojových ploch pro
bydlení, rozšířením možností nových pracovních míst a možnostmi pro kulturní,
sportovní a rekreační vyžití obyvatel.
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C.2

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Rozvoj obce Dolní Němčí je směrován k vytvoření sídla s odpovídajícím postavením ve
struktuře osídlení v prostoru jižní části Zlínského kraje. Rozvoj obce je plánován na
základě jeho současné velikosti, významu a funkce ve struktuře osídlení, s ohledem na
ekologická kritéria a zásady udržitelného rozvoje.
Navržená koncepce rozvoje obce Dolní Němčí navazuje na koncepci původního
schváleného ÚPO Dolní Němčí. Záměry, které nebyly doposud realizovány byly po
prověření převzaty a zapracovány do územního plánu Dolní Němčí. Některé již
schválené záměry jsou částečně upraveny vzhledem k tomu, že byly v kolizi se záměry
vyšší priority nebo se nacházely v území zatíženém limity omezujícími jejich využití.
Rozvoj obce je orientován především na oblast bydlení, výroby a dopravní
infrastruktury. Hlavním cílem navržené koncepce rozvoje je vytvoření vhodných
územních podmínek pro potřebný rozvoj obce v souladu s principy udržitelného
rozvoje.
Prioritou z pohledu rozvoje území obce je přednostní využívání volných ploch v přímé
vazbě na stávající zástavbu. Tyto plochy ve většině případů mají vhodné podmínky pro
napojení na stávající sítě technické a dopravní infrastruktury a kladou nejmenší nároky
na jejich případné dobudování.
Jedním ze základních koncepčních záměrů je vytvoření kompaktního sídla, omezení
extenzivního rozvoje nové zástavby do volné krajiny a minimalizace negativních
důsledky urbanizace na krajinu.
Vytvoření kompaktního sídla přinese účelné využívání a uspořádání území a povede
k ekonomickému provozování veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury což
bude minimalizovat finanční nároky obce na budování nových sítí dopravní a technické
infrastruktury potřebných pro rozvoj.
Rozvojové obytné plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající plochy bydlení, v
místech s vhodnou terénní konfigurací a orientací, možnostmi napojení na stávající sítě
dopravní a technické infrastruktury. Záměry v oblasti bydlení, které byly schváleny
v rámci schváleného ÚPO Dolní Němčí a pokud nebyly doposud realizovány jsou
zapracovány do nového územního plánu Dolní Němčí.
Centrum obce, které není výrazně prostorově zdůrazněno se nachází v okolí křižovatky
ulic Nivnická, Hlucká, Boršická a Kostelní. Územní plán posiluje význam této části obce
rozšířením ploch veřejných prostranství v tomto prostoru formou přestavby ploch
bydlení. Současně dochází ke zlepšení podmínek z hlediska bezpečnosti silniční
dopravy v rámci přestavby v zastavitelné ploše č. 22.
Rozvoj výrobních aktivit je navržen ve vazbě na stávající výrobní areály, které se
nacházejí na východním a západním okraji obce. Předpokládá se umístění výrobních
aktivit, které neovlivní negativně životní prostředí obce a nezatíží obec nadměrnou
dopravou.
Pro rozvojové záměry navržené územním plánem jsou navrženy potřebné sítě
technické a dopravní infrastruktury.
Do volné krajiny jsou umístěny záměry, které souvisí s řešením dopravní infrastruktury
a územního systému ekologické stability. Tyto záměry souvisí s probíhajícími
komplexními pozemkovými úpravami na k.ú. Dolní Němčí.
Významným záměrem v oblasti silniční dopravy je vymezení koridoru pro vybudování
obchvatu silnice II/498 jižně od obce.
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Pro zlepšení podmínek ekologických způsobů dopravy (doprava pěší a cyklistická) je
navržena stezka vedená z obce směrem na Nivnici podél silnice II/490, která doplní síť
cyklistických stezek na území obce.
Území kolem obce je krajinným prostředím s intenzívní zemědělskou činností. Toto
území je považováno za stabilizované z hlediska jeho využití a další rozvoj zástavby ve
volné krajině není navrhován, mimo záměry související s dobudováním sítě polních
cest v rámci komplexních pozemkových úprava a řešením územního systému
ekologické stability.
Navrhované plochy zeleně kolem obce jsou koncipovány tak, aby vytvořily ucelený
spojitý systém, který zajistí propojení systému zeleně v urbanizovaném a
neurbanizovaném území a zapojí ho do systému ekologické stability. Koncepce krajiny
je současně navržena s ohledem na zvyšování retenční schopnosti krajiny, zachování
odtokových poměrů a zabránění vodní a větrné erozi.
C.2.1

BYDLENÍ
Rozvoj bydlení představuje nejvýznamnější a plošně nejrozsáhlejší rozvojové záměry
navržené v územním plánu Dolní Němčí. Část rozvojových ploch pro bydlení byla po
prověření převzata ze schváleného ÚPO Dolní Němčí. Jedná se o plochy, které byly
k zastavění navrženy, ale doposud zástavba nebyla realizována. Vymezení některých
schválených zastavitelných ploch pro bydlení je upraveno ve vztahu k územním
podmínkám a celkové koncepci rozvoje obce Dolní Němčí.
Zastavěné území obce má výrazný protáhlý kompaktní tvar ve směru východ – západ.
Plochy pro rozvoj bydlení jsou navrženy především podél severozápadního okraje
obce, kde jsou nejlepší podmínky pro rozvoj bydlení z hlediska terénu, možnosti
napojení na stávající sítě dopravní a technické infrastruktury a kvality životního
prostředí. V tomto prostoru jsou pro rozvoj individuálního bydlení navrženy zastavitelné
plochy č. 1, 2 a 3.
Další rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy na severovýchodním okraji obce.
Zastavitelné plochy č. 4 a 5 byly schváleny v ÚPO Dolní Němčí a obytná zástavba zde
nebyla realizována, kromě jednoho rodinného domu.
Poslední skupina rozvojových ploch pro bydlení je navržena na jižním okraji obce.
Zastavitelné plochy byly schváleny v ÚPO Dolní Němčí a obytná zástavba zde zatím
nebyla realizována. Jedná se o zastavitelné plochy č. 7 a 8 v prodloužení ulice
Boršická. Tyto zastavitelné plochy jsou proti schválenému rozsahu v ÚPO Dolní Němčí
rozšířeny podél stávající komunikace. Rozšíření je provedeno na základě požadavku
občanů obce, kteří by zde chtěly realizovat novou obytnou zástavbu. Toto rozšíření se
však jeví problematicky z hlediska extenzivního rozvoje do krajiny a tomu, že část
ploch se nachází na zemědělské půdě s II. třídou ochrany.
V případě zastavitelné plochy č. 6 v ul. Na Kopečku došlo k realizaci dvou rodinných
domů, zbývající rozsah zastavitelné plochy je v územním plánu opět určen pro rozvoj
bydlení.
Navrhovaná konce rozvoje obce vymezuje plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby
zůstal uchován kompaktní tvar zastavění obce. Tento záměr splňují plochy, které jsou
navrženy na severovýchodním a severozápadním okraji obce. V případě rozvoje nové
obytné zástavby na jižním okraji obce, především v prodloužení ul. Boršická dochází
k nežádoucímu rozvoji do krajiny. Toto rozšíření obytné zástavby je zapracováno do
územního plánu z důvodu požadavků potenciálních stavebníků na novou výstavbu
v tomto prostoru.
Z hlediska jednotlivých druhů bydlení se na území obce uplatňuje bydlení individuální
v rodinných domech a bydlení hromadné v bytových domech. Zástavba kompaktního
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zastavění obce představuje především bydlení individuální v rodinných domech, v malé
míře je zastoupeno bydlení hromadné. Obytná rozptýlená zástavba nacházející se ve
volné krajině se na řešeném území nenachází. Na území obce se také nenachází
obytná zástavba smíšená se zázemím pro zemědělskou výrobu.
Rozsah vymezených zastavitelných ploch určených pro bydlení představuje dostatek
potencionálních stavebních míst pro výběr ze strany stavebníků, který by v případě
jejich nedostatku mohl vést k výraznému zvýšení cen stavebních pozemků v obci.
Rozsah vymezených zastavitelných ploch pro bydlení svým rozsahem odpovídá
velikosti obce a jejímu postavení v sídelní struktuře.
V případě individuálního bydlení v lokalitě Na Výsluní, které představuje bydlení
v řadových domech jsou jednotlivé bloky odděleny prolukami, které jsou v ÚP
vymezeny jako veřejná prostranství. V případě bloku řadových domů na severním
okraji této obytné zóny jsou proluky vymezeny jako plochy bydlení, vzhledem k tomu,
že parcelně navazují na předprostor řadových domů, který je využíván pro účely
bydlení.
C.2.2

REKREACE
Na území obce Dolní Němčí se nenacházejí plochy rekreace, které jsou využívány pro
rodinnou rekreaci a hromadnou dlouhodobou rekreaci. Okolí obce je intenzívně
zemědělsky využíváno a tak zde nejsou podmínky pro uplatnění dlouhodobých forem
rekreace.
Na území obce se tak uplatňují pouze krátkodobé formy rekreace a oddychu pro
obyvatele. Pro tyto formy rekreace jsou využívána stávající sportovní zařízení a
zařízení, která jsou součástí stávajících veřejných prostranství.
Rozvoj rodinné rekreace a hromadné rekreace není územním plánem podporován a
ÚP tak nenavrhuje pro rozvoj těchto forem rekreace nové rozvojové plochy.

C.2.3

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Obec je vybavena základním veřejným občanským vybavením – obecní úřad, pošta,
prodejna potravin, penzion + restaurace, hasičská zbrojnice, základní škola
s víceúčelovým hřištěm a krytým bazénem, mateřská škola, kino, kulturní dům, kostel,
hřbitov, sportovní areál – fotbalové hřiště, ordinace lékaře.
Stávající občanská vybavenost je plošně stabilizovaná a její kapacita a skladba
odpovídá potřebám obce v současné době a je vyhovující i pro výhledové období.
Převážná část občanského vybavení je umístěna podél silnice II/498 procházející obcí
– ul. Nivnická a Hlucká, zbývající část občanského vybavení je umístěna převážně v
severní části obce.
V současné době jsou plochy občanského vybavení plnohodnotně využívány,
problematicky využívané objekty občanského vybavení se v obci nevyskytují.
Za vyšší občanskou vybaveností a službami obyvatelé dojíždějí do Uherského Brodu a
Uherského Hradiště.
Další rozvoj občanské vybavenosti komerčního charakteru je umožněn v rámci ploch
bydlení, jedná se především o možnost využít tyto plochy pro rozvoj drobných forem
občanské vybavenosti v oblasti komerčních aktivit a služeb.

C.2.4

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V současné době je v letním období pro sportovní vyžití využíván areál fotbalového
hřiště a školní víceúčelové hřiště u základní školy. Součástí areálu základní školy je
plavecký bazén využitelný jak v letním tak i zimním období.
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Rozvoj v oblasti sportu, tělovýchovy a krátkodobé rekreace je navržen ve vazbě na
stávající areál fotbalového hřiště, kde se nacházejí nejvhodnější územní podmínky pro
tyto aktivity. Zastavitelná plocha č. 15 je určena pro rozšíření tréninkového fotbalového
hřiště. Vybudování nových sportovních zařízení přinese zkvalitnění podmínek pro
obyvatele z hlediska možností krátkodobých forem rekreace a sportovního vyžití. Pro
výhledové rozšíření stávajícího sportovního areálu je navržena směrem východním
územní rezerva.
C.2.5

PRŮMYSLOVÁ A ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Na území obce je zastoupena v současné době výroba průmyslová a zemědělská.
Plochy zemědělské výroby se nacházejí na východním okraji obce, plochy průmyslové
výroby pak na okraji západním.
Na východním okraji obce je umístěn areál zemědělské výroby s živočišnou výrobou,
součástí areálu je bioplynová stanice. Na opačné straně silnice II/490 se pak nachází
sušárna krmiv.
Areál zemědělského družstva je na k.ú. Dolní Němčí plošně stabilizovaný, plochy pro
případně rozšíření jsou vymezeny na k.ú. Vlčnov. Pro nové dopravní napojení ze
silnice II/490 je navržena zastavitelná plocha č. 101 vstřícně proti vjezdu do výrobního
areálu sušárny krmiv. Realizace nového dopravního napojení přinese zlepšení
životních podmínek pro obytnou zástavbu nacházející se v blízkosti stávajícího vjezdu
v ul. Nivnická, která je v současnosti zatížena negativními vlivy ze zemědělské
dopravy.
Navržené rozšíření areálu sušárny krmiv je vymezeno na jeho východním okraji, na
území sousední obce Vlčnov. Vzhledem k omezujícím územním podmínkám v tomto
prostoru, kdy areály zemědělské výroby jsou umístěny na hranici katastrálního území
Dolní Němčí je zde navrženo pouze využití proluky mezi areálem sušárny krmiv a
silnicí II/490 pro výrobu a služby.
Stávající průmyslová výroba je umístěna jednostranně podél silnice II/498 směrem na
Hluk. Je zde umístěn výrobní areál firmy Baťa, a směrem k obci několik menších
výrobních firem a komerčních areálů.
Pro rozvoj průmyslové výroby je navržena zastavitelná plocha č. 30 podél silnice II/498,
na opačné straně silnice než je stávající výroba. Dopravní napojení je navrženo
odbočením ze silnice II/498, vstřícně proti odbočení ke stávajícím výrobním areálům.
Na toto odbočení se také nově napojí ulice Polní. Vzhledem k většímu rozsahu
zastavitelné plochy a komplikovanějším územním podmínkám je podmínkou pro využití
této lokalita zpracování územní studie.
Rozvoj výrobních aktivit přispěje k vytvoření nových pracovních míst a bude mít
pozitivní vliv na úroveň místní zaměstnanosti. V rozvojových plochách pro výrobu se
předpokládá umístění takových výrobních aktivit, které nezatíží obec nadměrnou
související dopravou.

C.2.6

DOPRAVA SILNIČNÍ
Na řešeném území je zastoupena pouze doprava silniční, případně cyklistická a pěší,
ostatní druhy dopravy – železniční, letecká nebo vodní se zde nenachází.
Obec Dolní Němčí je napojena na silniční síť prostřednictvím silnice II/498, která
prochází obcí. Tato silnice je vedena směrem západním na Hluk, směrem východním
na Slavkov. Na tuto silnici procházející obcí navazuje na východním okraji obce silnice
II/490 směrem na Nivnici.
Na silnici II/498 procházející obcí navazují místní komunikace, které slouží k obsluze
zastavěného území obce nebo jsou vedeny dále do volné krajiny. Celá komunikační síť
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je považována za trasově stabilizovanou. Nové úseky místních komunikací v řešeném
území jsou navrženy v souvislosti se zabezpečením dopravní obslužnosti
navrhovaných zastavitelných ploch.
V souvislosti s dopravním řešením navrhované průmyslové zóny je také navrženo nové
napojení ulice Polní na silnici II/498. Navržená zastavitelná plocha č. 100 je určená pro
silniční dopravu, pro vybudování příjezdové komunikace do průmyslové zóny č. 30 a
na tuto komunikaci bude nově napojena ulice Polní, stávající napojení bude zaslepeno.
Realizací navrhovaného řešení vznikne průsečná křižovatka, naproti odbočení ze
silnice II/498 do stávající průmyslové zóny.
Nové místní komunikace vzniknou v rámci zastavitelných ploch pro bydlení ID1, 2 a 3.
Jejich vymezení bude předmětem řešení územních studií, jejichž zpracování je
podmínkou pro využití těchto zastavitelných ploch.
Pro nové dopravní napojení areálu zemědělského družstva na silnici II/490 je
vymezena zastavitelná plocha č. 101, vstřícně proti vjezdu do areálu sušárny krmiv.
Realizace tohoto záměru by přinesla zlepšení životních podmínek pro obyvatele obytné
zástavby nacházející se v blízkosti stávajícího vjezdu do areálu zemědělského
družstva. Tento prostor je zatížen hlukem a prašností ze zemědělské dopravy.
Na území obce Dolní Němčí probíhají v současné době komplexní pozemkové úpravy.
Základní součástí komplexních pozemkových úprav je návrh cestní sítě, která zajistí
propojení obce, zemědělských podniků s polními tratěmi a zajistí přístup ke všem
pozemkům vlastníků. V návrhu je převážně využita stávající cestní síť, která je vhodně
a účelně doplněna o nové úseky. U stávajících cest, které svými parametry
neodpovídají současným požadavkům na dopravu, je navržena rekonstrukce –
rozšíření nebo směrové úpravy. V souladu s navrženými pozemkovými úpravami jsou
v územním plánu navrženy koridory pro vybudování sítě polních cest.
V obci existuje celkem velký zájem o výstavbu garáží. Požadavky na stavbu garáží
budou směřovány do prostoru východního okraje obce, v blízkosti areálu
zemědělského družstva, kde jsou pro tyto účely vymezeny zastavitelné plochy č. 102 a
103. Ve schváleném ÚPO Dolní Němčí bylo navrženo několik menších lokalit pro
výstavbu garáží. Vzhledem k tomu, že se u těchto lokalit projevily problémy z hlediska
územních podmínek nebo vlastnických vztahů byly tyto lokality zrušeny a záměr
výstavby garáží byl nasměrován do prostoru v blízkosti areálu zemědělského družstva.
Ve schváleném ÚPO Dolní Němčí byly zde garáže navrženy, nový územní plán
rozvojové plochy pro garáže ještě rozšiřuje. Rozvojové plochy pro výstavbu garáží jsou
umístěny do prostoru, který není možné využít pro bydlení, vzhledem k blízkosti
zemědělské výroby a z tohoto pohledu se jeví toto umístění jako vhodné.
Pro dopravu cyklistickou a pěší je navržena integrovaná stezka č. 104 a 105 podél
silnice II/490 z obce směrem na Nivnici. Tato stezka naváže na stávající integrovanou
stezku, která vede ve směru od Hluku přes obec Dolní Němčí převážně podél Okluky a
dále podél silnice II/498 směrem na Slavkov.
Významným záměrem v oblasti silniční dopravy je vymezení koridoru č. 200 pro
vybudování jižního obchvatu obce. Vymezení koridoru pro realizaci jižního obchvatu
obce vychází z požadavku ZÚR ZK. Koridor pro výhledové umístění silnice II/498 je
upřesněn a zmenšen z původní šířky koridoru 200 metrů v ZÚR ZK na 100 metrů.
C.2.7

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Obec Dolní Němčí má v současné době realizovánu potřebnou technickou
infrastrukturu – vodovod, kanalizaci, plynovod a zásobování elektrickou energií.
Obec provozuje tříděný sběr odpadů a druhotných surovin, sběrný dvůr je umístěn
v areálu obecního úřadu.
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Územní plán navrhuje dobudování potřebné technické infrastruktury související
s novou zástavbou , která bude realizována v navrhovaných rozvojových plochách.
Rozvojové plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající zástavbu a tak se nacházejí
v dostupné vzdálenosti od stávajících sítí technické infrastruktury. Trasy navržené
technické infrastruktury jsou vedeny v zastavěném území obce nebo v zastavitelných
plochách veřejných prostranství. Tyto trasy je možné upravovat dle územních
podmínek a potřeb.
V oblasti zásobování obce elektrickou energií jsou navrženy koridory pro realizaci
elektrických vedení VN 22 kV. V souvislosti s rozvojem výroby na západním okraji obce
je navržena přeložka elektrického vedení VN 22 kV, které rozvojovou plochu nevhodně
křižuje. Pro realizaci této přeložky je navržen koridor č. 115 a 116.
Dále je navržen koridor pro realizaci propojovacího elektrického vedení VN 22 kV,
které zaokruhuje elektrická vedení VN 22 kV, která jsou vedena severně a jižně od
obce. Vybudování propojovacího elektrického vedení VN 22 kV zvýší spolehlivost
dodávky elektrické energie.
Jižním okrajem obce Dolní Němčí prochází elektrické vzdušné vedení, pro jeho
případnou přeložku je navržen koridor č.121.
V prostoru ul. Polní na západním okraji obce je navrženo odsunutí koryta vodního toku
pro vytvoření územních podmínek pro rozšíření stávající místní komunikace.
Dobudování potřebné technické infrastruktury bude znamenat zlepšení životních
podmínek pro obyvatele z hlediska komfortu bydlení a současně budou maximálně
eliminovány negativní vlivy urbanizace na jednotlivé složky životní prostředí.
Minimalizovány budou především negativní vlivy na ovzduší a na čistotu povrchových a
podzemních vod.
C.2.8

OCHRANA SÍDLA PŘED POVODNĚMI
V prostoru jižního okraje obce protéká říčka Okluka, která má stanovené záplavové
území, aktivní zóna záplavového území stanovena není.
V souladu s požadavky Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje
(podklad pro Plán oblasti povodí Moravy) jsou pro ochranu obytné zástavby na
východním okraji obce a ochranu výrobních areálů v západní části obce navrženy na
pravém břehu Okluky ochranné hráze. Pro vybudování ochranných hrází jsou
vymezeny zastavitelné plochy č. 111 a 112.
Zastavěné území obce a nové plochy určené pro rozvoj samotné obce se nacházejí
mimo území, které je ohroženo zaplavením z Okluky. V prostoru podél Okluky územní
plán navrhuje pouze záměry z oblasti dopravy – návrh polních cest na základě
probíhajících pozemkových úprav, plochy pro územní systém ekologické stability a
integrovanou stezku. Tyto záměry nelze řešit jiným způsobem.
Na rozhraní katastrálního území Hluk a Dolní Němčí, v prostoru Okluky je vymezena
plocha určená k rozlivu povodně – návrh. Jedná se koncovou polohu retenčního
prostoru suché vodní nádrže, která se nachází na katastrálním území sousední obce
Hluk. Retenční prostor zasahuje na k.ú. Dolní Němčí plochy kolem Okluky, které jsou
využity pro zemědělskou činnost a nachází se zde plochy krajinné zeleně. V tomto
prostoru není plánována žádná zástavba.
V souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami je navržen záchytný
příkop extravilánových vod, který je navržen při severním okraji zastavitelné plochy č.
1, která je určena pro rozvoj bydlení.
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C.2.9

PŘÍRODA, KRAJINA
Krajina v okolí obce je přetvořena intenzivní zemědělskou činností. V tomto prostoru je
v souladu s probíhajícími pozemkovými úpravami navrženo doplnění chybějící zeleně
v systému ÚSES a liniových prvků zeleně, které přispějí ke zvýšení ekologické stability
tohoto území a pestřejší krajině.

C.3

OCHRANA HODNOT V ÚZEMÍ

C.3.1

OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ
Územní plán respektuje nemovité kulturní památky, které se nacházejí na území obce.
Nemovité kulturní památky nacházející se na území obce Dolní Němčí jsou vyznačeny
ve výkrese č.5 - Koordinační výkres.
Na území obce Dolní Němčí se nacházejí nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku

Památka

umístění

11920/7-8767

Kostel sv. Filipa a Jakuba

47848/7-3288

Socha sv. Floriána

47851/7-3291

Jiná obytná stavba

Ul. Kostelní
Ul. Rybníky

Pro ochranu nejbližšího okolí nemovitých kulturních památek jsou stanoveny
podmínky, které by měly zabezpečit, aby okolní plochy nebyly znehodnoceny
nevhodnými stavebními zásahy.
Řešené území je územím s archeologickými nálezy a ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči musí být respektována již od doby přípravy stavebních
prací na území s archeologickými nálezy příslušná ustanovení cit. zákona (ust. § 22
odst. 2 a další). To znamená, že v případě stavebních činností na území s
archeologickými nálezy jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
C.3.2

OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Územní plán respektuje přírodní hodnoty nacházející se na území obce a tyto plochy
s přírodními hodnotami chrání před potenciálním zastavěním.
Přírodní hodnoty nacházející se na území obce Dolní Němčí:
 Významné krajinné prvky – lesy, vodní toky a plochy, údolní nivy
Koncepce rozvoje obce nezasahuje svými návrhy do ploch lesa, vodních ploch a
vodních toků. V údolní nivě říčky Okluky jsou navrženy rozvoje plochy pro dopravní a
technickou infrastrukturu, která nelze řešit jiným variantním způsobem. Další záměry
v oblasti rozvoje sporu a krátkodobé rekreace jsou vázány na stávající areál
fotbalového hřiště a na území obce neexistují alternativní plochy pro jejich umístění.
Zakresleno ve výkrese č.2 Hlavní výkres a č.5 Koordinační výkres.

C.3.3

OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Územní plán Dolní Němčí chrání stabilizované plochy urbanizovaného území, které
zahrnují civilizační hodnoty stanovením podmínek využití území a prostorových
podmínek pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto
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podmínkybrání znehodnocení civilizačních hodnot, především zón bydlení, veřejné
infrastruktury nevhodnými zásahy a využitím.
C.4

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

C.4.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Z hlediska silničních dopravních vztahů je Dolní Němčí připojeno na základní silniční
síť, tvořenou zde silnicí I/50 Holubice - Uh.Hradiště - hranice SR vedoucí severně od
obce a silnicí I/54 Znojmo - Kyjov - Veselí n.M. - hranice SR, prostřednictvím silnice
II/498 a II/490.
Hromadnou přepravu osob zajišťují pravidelné linky meziměstské autobusové dopravy.
Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Uherský Brod, ležící ve
vzdálenosti 10 km na železniční trati 340 Brno - Kunovice - Trenč. Teplá.
Na katastru obce doprava dálniční, letecká ani vodní své zájmy nemají.

C.4.2

SILNIČNÍ DOPRAVA
Katastrálním územím obce Dolní Němčí procházející tyto silnice:
II/490
Říkovice - Holešov - Zlín - Dolní Němčí
II/498
Kunovice - Hluk - Slavkov
Všechny tyto silnice jsou zařazeny do ostatní silniční sítě.

C.4.2.1

SILNICE II/490

přichází do obce ze severovýchodu od obce Nivnice. Na východním okraji zástavby
obce Dolní Němčí se napojuje na silnici II/498.
Východně od obce je navržen koridor pro přeložku silnice II/490 v trase vedoucí mimo
řešené území. Tento koridor vychází ze ZÚR ZK.. Křížení nové přeložky s původní
trasou silnice II/498 se předpokládá okružní křižovatkou. Tato křižovatka bude
umístěna na kú. Slavkov. Kategorie přeložky se bude sledovat v S 9,5/70.
C.4.2.2

SILNICE II/498

Obec Dolní Němčí je napojena na silniční síť prostřednictvím silnice II/498, která
prochází obcí. Tato silnice je vedena směrem západním na Hluk, směrem východním
na Slavkov. Na tuto silnici procházející obcí navazuje na východním okraji obce silnice
II/490 směrem na Nivnici.
Jižně od obce je navržen koridor č.200 pro přeložku silnice II/498 v odkloněné trase
vedoucí jižně od zástavby obce. Tento koridor vychází ze ZÚR ZK. . Křížení nové
přeložky s původní trasou se předpokládá okružní křižovatkou. Tato křižovatka bude
umístěna na kú. Slavkov. Kategorie přeložky se bude sledovat v S 9,5/70.
Koridor č.200 pro umístění silnice II/498 je upřesněn a zúžen z původních 200 m (ZÚR
ZK) na 100 m.
C.4.2.3

SILNIČNÍ OCHRANNÁ PÁSMA

jsou stanovena pro území mimo zastavěnou část města v souladu se zněním
Silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích” (§ 30 Silniční ochranná
pásma). Hranice pásma od osy vozovky silnice:
silnice II. třídy ...................... 15 m
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C.4.2.4

DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ

Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na
silniční síti v roce 2010", zpracované Ředitelstvím silnic České republiky. V katastru
obce Dolní Němčí bylo sčítání provedeno na silnici II/490 (na sčítacím stanovišti 65018), II/498 (6-5096, 6-5097).
Pro sledovaný rok 2030 byly použity přepočtové koeficienty uvedené v TP 225
Prognóza intenzit automobilové dopravy (2012) – L(O, M) = 1,46 a T = 1,04.
Roční průměrná denní intenzita za 24 hod (RPDI) v roce 2030
silnice

stanoviště rok

T

O

M

S

nd

nd

II/490

6-5018

2010

333

2298

16

2647

154

23

2030

346

3355

23

3724

217

33

6-5096

2010

336

2368

5

2709

158

24

západ

2030

349

3457

7

3813

222

33

6-5097

2010

642

2770

15

3427

199

30

východ

2030

668

4044

22

4734

275

41

II/498

II/498

Použité symboly
T - lehká nákladní vozidla (do 3 t)
O - těžká motorová vozidla a přívěsy
M - jednostopá motorová vozidla
S - součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hodin

C.4.2.5

nd

- průměrná denní hodinová intenzita (06-22 hod.)

nn

- průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.)

KATEGORIE A FUNKČNÍ TŘÍDA SILNIC

Silnice a místní komunikace budou upravovány v souladu s požadavkem
aktualizovaného Generelu dopravy Zlínského kraje (2011) dle ČSN 73 6101
“Projektování silnic a dálnic” (extravilán) a ČSN 73 6110 “Projektování místních
komunikací” (intravilán) v těchto kategoriích:
silnice II/490
silnice II/498

S 9,5/70
S 9,5/70

Funkční zatřídění průjezdných úseků obou silnic bude z dopravně - urbanistického
hlediska dle ČSN 73 6110 - B2 (sběrná komunikace).
C.4.3

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Na silnici II/498 procházející obcí navazují místní komunikace, které slouží k obsluze
zastavěného území obce nebo jsou vedeny dále do volné krajiny. Celá komunikační síť
je považována za trasově stabilizovanou.
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Nové úseky místních komunikací v řešeném území jsou navrženy v souvislosti se
zabezpečením dopravní obslužnosti navrhovaných zastavitelných ploch vymezených
podél severního okraje obce.
V souvislosti s dopravním řešením navrhované průmyslové zóny je také navrženo nové
napojení ulice Polní na silnici II/498. Navržená zastavitelná plocha č. 100 je určená pro
silniční dopravu (vybudování příjezdové komunikace do průmyslové zóny č. 30 a nové
napojení ulice Polní). Stávající napojení bude zaslepeno. Realizací navrhovaného
řešení vznikne průsečná křižovatka, naproti odbočení ze silnice II/498 do stávající
průmyslové zóny.
Nové místní komunikace vzniknou v rámci zastavitelných ploch pro bydlení č. 1, č. 2 a
č. 3. Jejich vymezení bude předmětem řešení územních studií, jejichž zpracování je
podmínkou pro využití těchto zastavitelných ploch.
Pro nové dopravní napojení areálu zemědělského družstva na silnici II/490 je
vymezena zastavitelná plocha č. 101, vstřícně proti vjezdu do areálu sušárny krmiv.
Realizace tohoto záměru by přinesla zlepšení životních podmínek pro obyvatele obytné
zástavby nacházející se v blízkosti stávajícího vjezdu do areálu zemědělského
družstva. Tento prostor je zatížen hlukem a prašností ze zemědělské dopravy.
C.4.4

DOPRAVA V KLIDU
se dělí na dvě základní skupiny - odstavování a parkování osobních vozidel.
a) odstavování - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště po
dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. V obci se jedná především o garážování v rámci
rodinné zástavby. Dále jsou garáže nad školou, poblíž ul. Boršické a před
zdravotnickým střediskem. Kromě toho se odstavuje na místních komunikacích tam,
kde to místní podmínky umožňují.
b) parkování - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské
vybavenosti, zaměstnání nebo bydlení. V obci se parkuje před firmou Baťa, na ploše u
autobusové zastávky, před restaurací Rozkvět, u kostela, u hasičské stanice, u školy,
bytovek Vinohrad, obecního úřadu a sušárny Zevosu. Stání chybí u bytovek,
zdravotního střediska a nákupního střediska.
V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet stání dle ČSN 73 6110 pro
stupeň automobilizace 1 : 3,5. Nová stání se vybudují podél ulice Na výsluní IV.
Nová výstavba garáží bude směrována do prostoru východního okraje obce, v blízkosti
areálu zemědělského družstva, kde jsou pro tyto účely vymezeny zastavitelné plochy
č. 102 a č. 103.
Ve schváleném ÚPO Dolní Němčí bylo navrženo několik menších lokalit pro výstavbu
garáží. Vzhledem k tomu, že se u těchto lokalit projevily problémy z hlediska územních
podmínek nebo vlastnických vztahů byly tyto lokality zrušeny a záměr výstavby garáží
byl navržen v nové ploše v blízkosti areálu zemědělského družstva. Ve schváleném
ÚPO Dolní Němčí byly zde garáže navrženy, nový územní plán rozvojové plochy pro
garáže ještě rozšiřuje. Rozvojové plochy pro výstavbu garáží jsou umístěny do
prostoru, který není možné využít pro bydlení, vzhledem k blízkosti zemědělské výroby
a z tohoto pohledu je toto umístění zde vhodné.

C.4.5

PĚŠÍ PROVOZ
se bude i nadále odehrávat především na chodnících podél silnice II/498 a řady
místních cest. Kromě toho je zde několik pěších stezek (budou postupně zpevněny): k
výletišti, kolem hřbitova, podél Okluky a lávky pro pěší přes Okluku na Staré Hoře, u
hřiště a v ulici Zahradní.
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C.4.6

SMÍŠENÉ STEZKY
Návrh stezek vychází z aktualizovaného generelu dopravy ZK navazujícího na
Koncepci rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje.
Katastrem obce Dolní Němčí procházejí dvě významné místní trasy, které se v obcí
kříží. Jedná se o trasy:
M10

Uherský Ostroh – Ostrožská Lhota – Hluk – Dolní Němčí – Nivnice

M11

Veletiny – Vlčnov – Dolní Němčí – Horní Kopec

Obě trasy vedou po stávajících silnicích, místních a účelových komunikací a
samostatných stezkách se smíšeným provozem.
Pro dopravu cyklistickou a pěší je v Dolním Němčí navržena stezka se smíšeným
provozem, a to na plochách č. 104 a č. 105 podél silnice II/490 ve směru na Nivnici.
Tato stezka naváže na stávající stezku, která vede ve směru od Hluku přes obec Dolní
Němčí převážně podél říčky Okluky a dále podél silnice II/498 směrem na Slavkov.
C.4.7

AUTOBUSOVÁ HROMADNÁ DOPRAVA
bude i nadále zajišťována pravidelnými spoji na linkách meziměstské autobusové
dopravy. Na katastru obce jsou následující zastávky:
Dolní Němčí, rozcestí
dolní konec
náměstí
ÚNZ

- přístřešek, doplní se zastávkový pruh
- zast. pruhy, přístřešek
- zast. pruh, doplní se točna s přístřeškem
- přístřešek, doplní se zastávkový pruh

Docházková vzdálenost 500 m pokrývá podstatnou část zástavby obce.
C.4.8

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČELOVÁ DOPRAVA
Úpravy polních cest budou probíhat dle schválených komplexních pozemkových úprav.
Na území obce Dolní Němčí probíhají v současné době komplexní pozemkové úpravy.
Základní součástí komplexních pozemkových úprav je návrh sítě polních cest, která
zajistí propojení obce, zemědělských podniků s polními tratěmi a zajistí přístup ke
všem pozemkům vlastníků. V návrhu je převážně využita stávající cestní síť, která je
vhodně a účelně doplněna o nové úseky. U stávajících cest, které svými parametry
neodpovídají současným požadavkům na dopravu, je navržena rekonstrukce –
rozšíření nebo směrové úpravy. V souladu s navrženými pozemkovými úpravami jsou
v územním plánu navrženy koridory pro vybudování sítě polních cest.

C.4.9

HLUK ZE SILNIČNÍ DOPRAVY

C.4.9.1

LIMITNÍ HLUKOVÉ HLADINY

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem.
Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro
denní nebo noční dobu a místo.
Denní doba
- pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru
- v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah
- "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací
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Noční doba
- noční doba
-10 dB
- noční doba pro hluk ze železnice
-5 dB
- pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru
+5 dB
- v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah +10 dB
- "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací
+20 dB
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro
navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem
z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o
životní prostředí MŽP v listopadu 1995.
Pro potřeby ÚPN jsou použity jako podklad pro výpočet hluku z dopravy "Metodické
pokyny", zpracované VÚVA Praha - urbanistické pracoviště Brno v roce 1991.
V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční
době 45 dB, pokud se nezohlední další korekce, což v případě železnice
představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době v ochranném pásmu dráhy,
u hlavních komunikací představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.
Pro obec Dolní Němčí jsou stanoveny podél silnice II. třídy tyto limitní hranice hluku:
denní doba (06 - 22 hod) ......... 60 db(A)
noční doba (22 - 06 hod) ......... 50 db(A)
C.4.9.2

VÝPOČET HLUKOVÝCH HLADIN

Sledovaný rok 2030
d
silnice

Doba

Sklon n

F1

F2

F3

X

Y

50

60

II/490

Den

<6

217

1,5

1,40

1

456

66,6

-

11,5

východ

Noc

<6

33

1,5

1,40

1

69

58,4

13

-

II/498

Den

<3

222

1,5

1,13

1

376

65,8

-

11

Západ

Noc

<3

33

1,5

1,13

1

56

57,5

12,5

-

II/498

Den

<3

275

1,85

1,13

1

575

67,6

-

12,5

východ

Noc

<3

41

1,85

1,13

1

86

59,3

-

14,5

Použité symboly
F1 - faktor vlivu rychlosti dopravního proudu a % podílu náklad.vozů
F2 - faktor vlivu podélného sklonu nivelety komunikace
F3 - faktor vlivu povrchu vozovky
X - výpočtová veličina
Y - hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy vozovky
n - průměrná hodinová intenzita (den, noc)
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d50

- hranice území, v němž LAeq > 50 dB (A)

LAeq

- ekvivalentní hladina hluku

Zástavba zasažená nadlimitním hlukem bude chráněna vhodným opatřením.
C.5

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C.5.1

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

C.5.1.1

STAV

Obec Dolní Němčí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Uherské
Hradiště – Uherský Brod - Bojkovice. Zdrojem vody je prameniště v Ostrožské Nové
Vsi.
Z úpravny vody Ostrožská Nová Ves je voda čerpána do VDJ Hluk a přivaděčem přes
zrychlovací stanici Hluk dopravována do VDJ Vlčnov 1 000 m3. Odtud je voda dále
dopravována přes ČS Dolní Němčí do vodojemu Dolní Němčí 400 + 650 m3. Vodojem
je umístěn severně nad obcí, max hladina - 311,00 m n. m. , min hladina 307,75 m n.
m. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobována vodou obec Dolní Němčí a dále jsou
také zásobovány vodou blízké obce Slavkov a Horní Němčí.
Vodovod je v provozu od roku 1971 a vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území
obce. Na území obce se nachází několik studní, jež jsou chráněny jako záložní zdroje
pro případ přerušení dodávky pitné vody.
Zemědělské družstvo a sušárna krmiv využívají společně vlastní zdroje - studny
vydatnosti 1,8 l/s a akumulace 240 m3 ve VDJ u sušárny krmiv.
C.5.1.2

STANOVENÍ POTŘEBY VODY

C.5.1.2.1

Potřeba vody pro obyvatelstvo
Dle vyhlášky č. 120/2011 Ministerstva zemědělství ze dne 29. dubna 2011, kterou se
provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – směrné číslo
potřeby vody činí 35 m3/os./rok, výhledový počet obyvatel – 3 200 obyv.
průměrná denní potřeba pitné vody
Qd

C.5.1.2.2



3 200 obyv x 35 m3 / ob x rok  112 000 m3 / rok  306,8 m3 /den

Potřeba vody pro průmysl
i ve výhledu zůstane zachován současný stav:
QPR = 43,05 m3 / den qpr = 1,4 l /s

C.5.1.2.3

Potřeba vody pro zemědělství
Zemědělské podniky řeší zásobování pitnou vodou z vlastního zdroje, potřeba pro
zemědělství není tedy do celkové bilance pitné vody započítávána.
Rekapitulace :

Celková spotřeba pitné vody:

306,80 + 43,05 = 349,85 m3 / den

Potřeba vody pro požární zabezpečení :
je stanovena dle ČSN 73 0873 „ Zásobování požární vodou “tab. 2 :
rodinné domy :

qpož = 4 l/s .... tomu odpovídá dimenze vodovodu DN 80

nevýrobní objekty plochy 120  S  1 500 m2 a výr. objekty a sklady S  500 m2:
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qpož

=

6 l/s .....

tomu odpovídá dimenze vodovodu DN 100

Pro dimenzování rozvodné vodovodní sítě v místě plánované výstavby rodinných
domů, je směrodatná hodnota požární potřeby vody = 4 l/s (DN 80).
C.5.1.3

NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Pro návrhové období je kapacita stávajících vodárenských zařízení dostačující.
Posouzení :
Pro Qm = (306,8 x1,3) + 43,05 = 441,89 m3/d bude potřebný minimální akumulační
prostor vodojemu (0,6 – 1) Qm= 265442 m3/d.
Kapacita vodojemu „Dolní Němčí“ 1050 m3 je i pro daleký výhled více než
dvojnásobná a měla by být dostatečná i pro zásobování obcí Slavkov a Horní
Němčí. Výhledový počet obyvatel obcí Dolní Němčí, Slavkov a Horní Němčí je
odhadován na 5 000 obyvatel.
Pro nově navrhovanou zástavbu budou vybudovány potřebné zásobovací řady, jež
budou situovány do zelených ploch nebo chodníků. Dimenze rozvodů bude řešena
v souladu s ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“. Pro výše položenou (západněji)
část plánované zástavby ( lok.2 a 3) bude nutno dostatečný tlak ve vodovodní síti
zajistit pomocí automatické tlakové stanice (čára minimálního hydrodynamického tlaku
= 307,75 - ( 15 + 0,75)  292 m n. m.
C.5.1.4

NÁVRH, ODŮVODNĚNÍ

Územní plán navrhuje rozšíření vodovodní sítě do míst, kde jsou navrženy zastavitelné
plochy, ve kterých bude realizována nová zástavba. Všechny zastavitelné plochy jsou
navrženy v dostupné vzdálenosti od stávající vodovodní sítě. Jedná se především o
rozvojové plochy bydlení na severozápadním, severovýchodním a jižním okraji obce.
Trasy navrhovaných vodovodní řadů jsou vedeny především v plochách veřejných
prostranství, kde jsou tyto sítě převážně vedeny v souběhu s obslužnými
komunikacemi.
Systém zásobování obce vodou je kapacitně vyhovující pro výhledové období a měl by
pokrýt požadavky, které vzniknou na zásobování vodou postupnou realizací nové
zástavby v navržených zastavitelných plochách.
Navrhované trasy vodovodů vymezené v zastavěném území případně v zastavitelných
plochách, lze dle potřeby dále zpřesňovat a upravovat v rámci podrobnější projektové
dokumentace.
Při realizaci nové zástavby je třeba respektovat ochranná pásma vodovodních řadů.
C.5.2

ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD

C.5.2.1

STAV

V současné době má obec vybudovánu jednotnou stokovou soustavu, zakončenou na
obecní čistírně odpadních vod, která je umístěna u Okluky, západně od obce.
Kanalizace byla převážně budována v letech 1963 - 1970. Podél toku Okluky je
situován páteřní kanalizační sběrač, doplněný dešťovými oddělovači, který je ukončen
v čistírně odpadních vod. Kanalizační síť pokrývá celé zastavěné území obce, na
kanalizaci je napojena veškerá obytná zástavba a současně i výrobní areály umístěné
na východním a západním okraji obce.
C.5.2.1.1

Stanovení množství odpadních vod
Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody tj. 350 m3 / den
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C.5.2.2

NÁVRH KANALIZACE

Systém odkanalizování obce je kapacitně vyhovující pro výhledové období a měl by
pokrýt požadavky na likvidaci odpadních vod z nové zástavby, která bude realizována
v navržených zastavitelných plochách.
Územní plán navrhuje rozšíření stávající gravitační splaškové kanalizace do míst, kde
jsou navrženy zastavitelné plochy, ve kterých bude realizována nová zástavba.
Všechny zastavitelné plochy jsou navrženy v dostupné vzdálenosti od stávající
kanalizační sítě. Jedná se především o rozvojové plochy bydlení na severozápadním,
severovýchodním a jižním okraji obce. Navrhovaná kanalizace bude vedena především
v plochách veřejných prostranství, převážně v souběhu s místními komunikacemi.
Navrhované trasy kanalizace vymezené v zastavěném území případně v
zastavitelných plochách, lze dle potřeby dále zpřesňovat a upravovat dle územních
podmínek.
Trasy navržené kanalizace jsou zobrazeny ve výkrese č.6 – Výkres technické
infrastruktury.
Při realizaci nové zástavby je třeba respektovat ochranná pásma kanalizací.
C.5.3

ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM

C.5.3.1

STAV

Obec Dolní Němčí je od roku 1993 plynofikována. Na páteřní VTL plynovod DN 200
Havřice - Nivnice se napojuje VTL DN 150 Nivnice - Dolní Němčí, který dále pokračuje
až do obce Hluk. Zásobovací VTL DN 150 , obcházející severně Dolní Němčí napájí
dvě VTL regulační stanice:
1. pro obec-VTL RS kapacity 3 000 m3/ hod.
2. VTL RS pro sušárnu a výrobnu krmiv - kapacita 1 200 m3 / hod.
SKAO chránící potrubí VTL plynovodu se nachází západně u obce Hluk, u komunikace
do Uherského Ostrohu.
Vlastní distribuční plynovodní síť je středotlaká, s provozním přetlakem 290 kPa, je
provedena z lPE a pokrývá plošně celou obec. Trasy jednotlivých rozvodů plynu jsou
převážně vedeny souběžně s místními komunikacemi. Jednotliví odběratelé jsou
vybaveni domovními regulátory.
C.5.3.2

STANOVENÍ POTŘEBY PLYNU

Celkový počet bytových jednotek pro návrhové období je odhadnut na 890 b.j.
890 b.j. x 1,7 = 1 513 m3 / h < 3 000 m3 / h
Kapacita regulační stanice je dostatečná pro návrhové období.
C.5.3.3

NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ

Současný systém zásobování obce plynem je vyhovující i pro další rozvoj obce.
V místech nové zástavby dojde v případě potřeby k rozšíření stávající STL plynovodní
sítě. Územní plán navrhuje rozšíření sítě STL plynovodů do míst, kde jsou navrženy
zastavitelné plochy, ve kterých bude realizována nová, především obytná zástavba.
Všechny zastavitelné plochy jsou navrženy v dostupné vzdálenosti od stávající
plynovodní sítě. Jedná se především o rozvojové plochy bydlení na severozápadním,
severovýchodním a jižním okraji obce. Navrhované plynovody budou realizovány
především v plochách veřejných prostranství, v souběhu s místními komunikacemi.
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Navrhované trasy plynovodů vymezené v zastavěném území případně v zastavitelných
plochách, lze dle potřeby dále zpřesňovat a upravovat dle územních podmínek.
Trasy navržených STL plynovodů jsou zobrazeny ve výkrese č.6 – Výkres technické
infrastruktury.
Při realizaci stavebních záměrů je nutno respektovat ochranná a bezpečnostní pásma
plynárenských sítí a zařízení. Grafické vymezení bezpečnostních pásem
plynárenských sítí a zařízení je součástí grafické části územního plánu – koordinační
výkres, výkres technické infrastruktury.
Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských sítí a zařízení jsou stanovena
zákonem č.458/2000 Sb.,
Ochranné pásmo je prostor zajišťující spolehlivý provoz plynárenských zařízení, v
němž lze stavební práce provádět pouze s písemným souhlasem provozovatele.
Bezpečnostní pásma mají zamezit nebo zmírnit účinky případných havárií plynových
zařízení a slouží k ochraně života, zdraví či majetku osob.
C.5.4

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

C.5.4.1

VÝCHOZÍ ÚDAJE

Podkladem pro zpracování tohoto návrhu ÚPN je stávající územní plán z r.1996 včetně
mapového
podkladu, doplněný podle dostupných mapových podkladů
E.ON
Distribuce a.s. o vedení VN 22 kV a trafostanice, vybudované v uplynulém období.
Trasy těchto vedení a umístění transformačních stanic bylo ověřeno jen průzkumem v
terénu - vedení ani trafostanice nebyly tedy v terénu geodeticky zaměřeny, proto je
nutno chápat je jako orientační a v případě výstavby v jejich okolí provést přesné
geodetické zaměření.
V návrhu ÚPN jsou zapracovány výsledky konzultace na Regionální správě E.ON
Distribuce a.s. v Otrokovicích.
C.5.4.2

SOUČASNÝ STAV

C.5.4.3

NADŘAZENÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VVN 110 KV

Vlastní území obce není dotčeno trasami VVN 110 kV - trasa stávajícího jednoduchého
vedení č. 543 z rozvodny Uh. Brod do Velké nad Veličkou je vedena východně od obce
v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území.
Nejbližší rozvodny 110 kV jsou v Uh. Brodě a ve Velké nad Veličkou.
C.5.4.4

SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VN 22 KV

Obec Dolní Němčí je zásobována el. energií z venkovního vedení VN 22 kV
č.369 trafostanice v severní části obce navazují na odbočku Vlčnov, trafostanice v jižní části
obce pak na samostatnou odbočku z hlavního vedení, která slouží pouze pro obec
Dolní Němčí. Na tyto odbočky navazují přípojky pro jednotlivé stožárové trafostanice venkovní vedení VN 22 kV. Převážná část vedení byla v letech 1990/91
rekonstruována a je tedy v dobrém technickém stavu. Nevýhodou je, že tyto dvě
odbočky nejsou vzájemně propojeny. Část venkovního vedení VN 22 kV na SZ okraji
obce je staršího data a najdou se zde i dřevěné patkované podpěrné body.
Trafostanice T8 „U kostela“ typu TDBO je připojená na straně VN 22 kV kabelovým
vedení, (tč. paprsek). Kabelovým vedením na straně VN 22 kV (rovněž paprsek) je
připojena také trafostanice T19 „bpe zd“, která je však situována mimo k.ú. Dolní
Němčí (E.ON ji však vede pod Dolním Němčím). Hlavní vedení č.369 navazuje na
rozvodnu 110/22 kV Uh. Brod - jižně od obce Dolní Němčí lze toto vedení propojit s
dalším hl. vedením VN 22 kV č.350, které navazuje rovněž na RZ 110/22 kV Uh. Brod.
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Z jižní odbočky VN č. 369 pro obec Dolní Němčí je vybudována část spojovacího
vedení směrem k T1, navazující na tuto odbočku u trafostanic T2, T9 - toto propojení
nebylo dokončeno (končí nad rybníkem u myslivecké chaty). Pokračování tohoto
vedení ve vyprojektované trase však nebude možné (kolise s navrhovaným
biokoridorem – trasu nutno poněkud upravit).
C.5.4.5

TRANSFORMAČNÍ STANICE

Pro transformaci el. energie VN/NN slouží v obci tč. celkem 18 transformačních stanic
o celkovém instalovaném výkonu transformátorů 8180 kVA (z toho je 12 trafostanic
distribučních s instalovaným výkonem transformátorů 4630 kVA, zbývajících 6
trafostanic slouží pro zásobování velkoodběratelů – instalovaný výkon transformátorů
je 3550 kVA). Trafostanice T19 situovaná mimo k.ú. Dolní Němčí není v této bilanci
zahrnuta.
Jedná se vesměs o stožárové trafostanice (kromě třech zděných trafostanic č. T1, T8
(bloková), T19) - trafostanice jsou v dobrém technickém stavu (kromě železné
trafostanice č.13 „VÝSLUNÍ 3“, která by měla být při rekonstrukci nahrazena novou.
Podrobnější údaje o trafostanicích jsou v následující tabulce:

Čís Název TR Provedení
TR
TR

Výkon
max.
kVA

Výkon
souč.
kVA

T1

BAŤA

zděná

2x630

630

VO

cizí

T2

Boršická

BTS 400

400

400

obec

E.ON

T3

Mírová

TSB24/630

630

400

obec

E.ON

T4

Nad
Hájkem

BTS 400

400

160

obec

E.ON

T5

Polní

1sl. Beton.

250

160

obec

E.ON

T6

Suška 1

TSB24/630

630

630

VO

cizí

T7

Škola

BTS 400

400

400

obec

E.ON

T8

U kostela TDBO 630

630

630

obec

E.ON

T9

U
stadionu

400

400

obec

E.ON

T10 Vinohrads BTS 400
ká

400

400

obec

E.ON

T11 Výsluní 1

BTS 400

400

400

obec

E.ON

T12 Výsluní 2

BTS 400

400

400

obec

E.ON

T13 Výsluní 3

Fe-RPZ

400

250

obec

E.ON

T14 Zahradnict TSB24/630
ví

630

630

obec

E.ON

T15 ZD

TSB24/630

630

630

VO

cizí

T16 ČOV

1sloup. bet.

250

400

VO

cizí

TSB24/400
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Čís Název TR Provedení
TR
TR

C.5.4.6

Výkon
max.
kVA

Výkon
souč.
kVA

Záso-

Majitel Poznámka

buje

T17 Suška 2

TSB24/630

630

630

VO

cizí

T18 Prům.
zóna

1sloup.bet.

250

630

VO

cizí

T19 bpe zd

zděná

1250

VO

cizí

Mimo k.ú.

T20 Formika

1sloup bet.

250

VO

cizí

V přípravě

T21 Boršická2 JTR 250

250

obec

E.ON

NÁVRH

T22 Vinohrads JTR 250
ká

250

obec

E.ON

NÁVRH

T23 Pod
Hájkem

400

obec

E.ON

NÁVRH

BTS 400

VELKOODBĚRATELÉ

Údaje o těchto odběrech patří mezi utajované a E.ON je proto neposkytuje.
Nicméně dle charakteru odběru a vlastnictví trafostanic lze usuzovat, že odběry
SUŠKY (T6, T17), ZD (T15), BAŤA (T1), ČOV (T16) a PRŮMYSLOVÁ ZÓNA (T18)
mají charakter velkoodběru, který má nezanedbatelný vliv na příkon pro obec Dolní
Němčí (celkový instalovaný výkon transformátorů je 3550 kVA).
C.5.4.7

SEKUNDÁRNÍ SÍTĚ NN

Komplexní rekonstrukce sítě NN v obci byla provedena v letech 90/91, kdy obec nebyla
ještě zcela plynofikována. Došlo proto k paradoxní situaci, že již v r.1995 byla kapacita
sítě prakticky vyčerpána - jen díky plynofikaci nebylo nutné realizovat další úpravy v
rozvodu NN.
Zásadní část rozvodu NN je provedena venkovním vedením - převládá vedení na
betonových podpěrách. Kabelové vedení představují především vývody z trafostanic,
dále je kabelizována část rozvodu NN u řadové zástavby na SZ okraji obce (oblast
T11) a kabelovým vedením jsou připojeny také některé větší objekty občanského
vybavení (ZŠ, nákupní středisko, KD). Vzhledem k provedené rekonstrukci je vedení v
dobrém technickém stavu a vzhledem ke stagnaci el. vytápění bude zřejmě vyhovovat i
výhledovým požadavkům.
V obci bylo k 31.12. 1996 registrováno celkem 887 odběratelů el. energie a povoleno
celkem 237 el. vytápění. Při průměrném výkonu 14 kW na jedno el. vytápění je
potřebný příkon 3318 kW na straně DTS, což tehdy představovalo cca 70%
současného výkonu distribučních transformátorů!
K dnešnímu dni se evidence el. vytápění již nevede – lze ale důvodně předpokládat, že
vzhledem k cenovým relacím mezi plynem a elektřinou řada domácností el. otop
(zejména tzv. přímotopy) nahradila jiným médiem – o tom vypovídá mimo jiné nejen
stagnace ale dokonce i snížení transformačního výkonu o 310 kVA oproti r.1996.
C.5.4.8

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

je realizováno převážně svítidly zabudovanými na podpěrných bodech sítě NN. Při
rekonstrukci sítě NN byla prováděna současně i rekonstrukce VO. Jsou použité
převážně výbojková svítidla typu 444 19 70/1x SHC 70 W, ale sporadicky se objevují i
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starší raménková svítidla. V okolí školy jsou použita svítidla typu 446 10 70/ 1x SHC 70
W na sadových ocelových stožárcích a kabelovém rozvodu. Rovněž na SZ okraji obce
je část VO realizována na sadových ocel. stožárcích svítidly 446 05 70/1x SHC 70 W,
rozvod kabelový. Průtah st. silnice III. tř. č. 498 je osvětlen VO na silničních stožárech,
svítidla 444 28 01/ 1x SHC 150 W, rozvod kabelový. Veřejné osvětlení v obci vyhovuje
převážně platnému souboru norem ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2 a ČSN
13201-3. Vyžaduje to však důslednou údržbu zdrojů, zejména u zmíněného průtahu st.
silnice III/498.
C.5.4.9

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ VE VÝHLEDU

C.5.4.9.1

Výchozí údaje
Počet obyvatel - stav v r. 2013

2975 obyv.

Navrhovaný stav do r. 2035

3190 obyv.

Počet bytů - stav v r. 2013

838

b.j. (810 v RD)

Navrhovaný stav do r. 2035

908

b.j. (tj. + 70 nových RD)

Bude převládat vytápění zem. plynem - předpokládá se další snížení el. vytápěných
bytů
Kromě budování nových RD se předpokládá následující výstavba:
1) Rozšíření fotbalového hřiště - jižní okraj obce
2) Průmyslová výroba, služby – lokalita ID30 na západním okraji obce
C.5.4.9.2

Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období
Na řešeném území je prakticky dostatečný počet distribučních trafostanic, které by za
ideálního stavu mohly zásobovat elektrickou energií i novou výstavbu. Mnohé tyto
trafostanice jsou však již v současné době osazeny transformátory o maximálně
možném výkonu pro daný typ trafostanice (celkem 8 trafostanic, tj. výkonová rezerva v
možné výměně transformátorů bez nutné rekonstrukce je u 4 trafostanic). Důvodně
však lze předpokládat, že vzhledem k realizované výstavbě v uplynulém období a
zejména k provedené plynofikaci obce (určitě ubylo domácností s el. vytápěním) není
u všech trafostanic plně využitý instalovaný výkon transformátorů, takže určité kapacity
výkonu jsou ještě zřejmě k dispozici.
Podíl bytového fondu:
Obec je tč. již plynofikována, tj. pro vytápění a ohřev TUV se zřejmě využívá
přednostně zemní plyn. V obci byl před plynofikací v provozu značný počet el. vytápění
a řada z nich je zřejmě v provozu dodnes (od r. 1996 nevede dodavatel el. energie
samostatnou evidenci o počtu el. vytápění, takže současný stav není známý). Určení
počtu zbývajících elektřinou vytápěných bytů je velmi problematické - je dáno
především ekonomickým potenciálem majitelů vytápěných objektů (je velmi drahé a
vzhledem ke skokovým nárůstům cen elektřiny bude do budoucna asi jen výjimečně
využíváno). Elektrické vytápění však do značné míry determinuje využití výkonu
jednotlivých trafostanic – jeho postupným omezováním se uvolní výkon pro jiné odběry.
Následující výhledová výkonová bilance vychází z předpokladu, že nová výstavba
bude zařazena ve stupni elektrizace „B“ z toho důvodu, že s ohledem na vyšší standart
bydlení se uvažuje s elektrickým vařením, pečením a větším využíváním el. spotřebičů
s vyšším el. příkonem (např. myčky nádobí, mikrovlnné trouby, různé varné hrnce,
případně také klimatizace apod.). V souladu s platnou ČSN 332130 ed.2, tab.3 je
soudobý příkon takového bytu Pb=11 kW. Dle Přílohy B (informativní) citované ČSN je
pro obec jako celek možné uvažovat se soudobostí odběru B n=0,20. Mírný nárůst
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potřebného příkonu nutno předpokládat také u stávající výstavby (postupné
vybavování domácností spotřebiči s vyšším el. příkonem) – v návrhovém období se
předpokládá průměrný nárůst cca 0,30 kW/b.j.
Celkové výhledové navýšení potřebného soudobého příkonu bude:
Bytová výstavba:

70x11x0,20+838x0,3 = 405kW (426kVA)

Občanská vybavenost (koupaliště):

70kW

Průmyslová výroba, služby (nová prům. zóna):
Ostatní (také zemědělství):

600kW (632kVA)
40kW

Celkové navýšení příkonu

(74kVA)
(42kVA)

1115kW (1174kVA)

Pokrytí tohoto výkonu se provede především ze stávajících trafostanic po jejich
eventuelních úpravách. Rezerva pro zvýšení transformačního výkonu u stávajících
distribučních trafostanic bez nutnosti jejich rekonstrukce (jen výměna trafa) je cca 710
kVA.
Navrhuje se však výstavba 3 nových distribučních stožárových trafostanic (T21, T22,
T23) v místech, kde dochází k rozsáhlejší výstavbě a pokrytí potřebného příkonu ze
stávajících trafostanic je problematické.
V průmyslové zóně č. 30 se již tč. připravuje výstavba stožárové trafostanice T20
„FORMIKA“ a je velmi pravděpodobné, že zde dojde k výstavbě dalších trafostanic –
jejich počet bude poplatný především charakteru výstavby a z toho plynoucích
požadavků na zajištění příkonu el. energie. Tyto trafostanice nejsou v situaci
zakresleny – předpokládá se výstavba stožárových trafostanic s venkovními přípojkami
VN 22 kV ze stávajícího (přeloženého) vedení VN.
Označení nových trafostanic je pouze pracovní – v případě jejich realizace je E.ON
Distribuce a.s. označí průběžným číslováním.
Nové trafostanice jsou začleněny do tabulky trafostanic s poznámkou „NÁVRH“.
Trafostanice T23 je převzata z projektu spojovacího vedení VN 22kV, zpracovaného
v režii E.ON, který byl v minulosti pouze částečně realizován.
C.5.4.10

NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ V ROZVODECH A ZAŘÍZENÍCH VVN, VN A NN DO R. 2015

C.5.4.10.1 Rozvody a zařízení VVN 110 kV
E.ON Distribuce a.s. má záměr rekonstruovat stávající jednoduché vedení VVN 110
kV č.543 Uh. Brod - Velká nad Veličkou na dvojité. S ohledem na konstrukci stáv.
vedení (vedení na branách typ „SEDLÁK“) je třeba v souběhu se stávajícím vedením v minimálně technicky možné vzdálenosti - vybudovat vedení nové a stávající zrušit.
C.5.4.10.2 Rozvody a zařízení VN 22 kV
Způsob zásobování obce na straně VN 22 kV (t.j. z dnešního vedení VN č. 369) se ani
ve výhledu nezmění. U stávajících odboček VN je třeba respektovat ochr. pásma ve
smyslu Zákona č. 458/2000 Sb. Tam, kde dochází k takovým kolizím nové výstavby se
stávajícím venkovním vedením VN 22 kV, které tuto podstatně omezují, jsou
v konceptu ÚPN navrženy potřebné úpravy.
- na jižním okraji obce je to úprava na konci Boršické ulice, kde se uvažuje
s výstavbou celkem 8-mi RD. Přeložka je minimalizována na nutnou míru současně je umožněno vybudování trafostanice T 21 „Boršická 2“. Navrhuje se
trafostanice typu JTR 250 (tj. vestavěná do vedení)
- - vyprojektovaná a doposud nerealizovaná část spojky jižní odbočky VN se severní
odbočkou (je realizována pouze část této spojky) nemůže být dokončena dle
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původního projektu – nedokončenou část je třeba přepracovat v důsledku kolise
s nově navrženým biokoridorem
- lokalitu pro výstavbu 20+6 RD v severní části obce křižuje venkovní přípojka VN
22kV pro trafostanici T3. Při vypracování zastavovací studie této lokality je třeba
uvedené vedení vč. ochranného pásma respektovat – pro zajištění el. příkonu se
navrhuje vybudování nové trafostanice T22 typu JTR, vestavěné do vedení VN
22kV – stávající trafostanice T3 pravděpodobně potřebným příkonem nedisponuje
- při řešení lokality pro předpokládanou výstavbu 30 RD v severozápadní části obce
je třeba respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV mezi trafostanicemi T11 a
T5 vč. ochranného pásma. Zásobování lokality el. energií lze zajistit ze stávajících
trafostanic T11 a T5
- potřebné úpravy části severní odbočky VN22kV v prostoru plánované průmyslové
zóny č. 30 (mezi trafostanicemi T5 a T16) byly samostatně řešeny v rámci změny
ÚPN z r.1966 a jsou převzaty do nového ÚPN. Nyní připravovanou přípojku pro
trafostanici T20 „FORMIKA“ bude ve výhledu třeba uvést do souladu s celkovým
řešením rozvodu VN 22kV v tomto areálu
- pro přeložku elektrického vzdušného vedení v prostoru jižního okraje obce je
navržen koridor č.121.
C.5.4.11

TRANSFORMOVNY 22 / 0,4 KV

V současné době slouží pro zásobování distribučního odběru v obci celkem 12
trafostanic s max. technickou kapacitou transformátorů 5340 kVA (současný
instalovaný výkon transformátorů je 4630 kVA). Z výkonové bilance vyplývá, že ke
konci výhledového období bude nutná kapacita transformačního výkonu pro distribuci
větší cca o 690 kVA (542:0,8 ;využití výkonu transformátorů na 80 %). To tedy
znamená, že stávající trafostanice po osazení strojů o maximálním výkonu by prakticky
dostačovaly pro zajištění potřebného výkonu. Navrhované nové distribuční trafostanice
budou tedy budovány až po vyčerpání kapacity trafostanic stávajících, resp.
v případech, kdy z hlediska přenosu výkonu na straně NN je to výhodnější.
Trafostanice T23, vyprojektována v r. 1989 jako součást projektu spojovacího vedení
VN 22kV, zůstává na původním místě – je tedy převzata z této PD.
Rozmístění trafostanic na území obce je za daných okolností (venkovní přípojky VN 22
kV) přijatelné pro zásobování obce el. energií na straně NN.
U cizích (tj. velkoodběratelských) trafostanic nepředpokládají se žádné zásadní změny
- může pouze dojít k rekonstrukci vlastního technologického zařízení té - které
trafostanice. Podle potřeby budou budovány nové trafostanice v průmyslové zóně ID30
(viz rovněž odst. A.1.2.2 této zprávy).
C.5.4.12

ROZVODY NN 400/230 V

Ve stati A.1.1.7 bylo konstatováno, že síť NN je po celkové rekonstrukci - je tedy po
stránce technické v dobrém stavu. Současně ale bylo konstatováno, že je přenosově
(v důsledku značného procenta el. vytápění) prakticky již plně vytížena.
S ohledem na skutečnost, že výstavba uvnitř obce v prolukách je zanedbatelná a el.
vytápění bude stagnovat, lze předpokládat prakticky i stagnaci nároků na zvyšování
příkonu pro stávající zástavbu. Z toho vyplývá, že stávající síť NN bude vyhovovat i ve
výhledu a umožní bezproblémové připojení této výstavby.
Navrhovaná výstavba ve dvou lokalitách v severní části obce bude připojena
způsobem, popsaným v kapitole A.1.2.3.2. Předpokládá se kabelový rozvod NN,
navazující přímo na trafostanice T5, T11 a novou T22. Koncepce rozvodu NN bude
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řešena při zpracování podrobných územních plánů jednotlivých lokalit – předpokládá
se komplexní vypracování PD na ZTV.
C.5.4.13

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ve výhledovém období dojde k budování nového VO při realizaci výstavby v nových
lokalitách. Předpokládá se zabudování nových sadových ocel. stožárů na
samostatném kabelovém rozvodu. Použijí se moderní, vysoce účinná svítidla,
s výbojkovými zdroji o příkonu 50 - 70 W. Řízení nového VO musí navazovat na
stávající systém. Nové VO musí vyhovovat platnému souboru norem ČSN CEN/TR
13201-1, ČSN EN 13201-2 a ČSN EN 13201-3.
C.5.4.14

OCHRANNÁ PÁSMA

Při realizaci výstavby v obci bude třeba mimo jiné přihlédnout k ochranným pásmům
elektroenergetických zařízení, která musí odpovídat zákonu č.458/2000 Sb. Tento
zákon v § 98 odst.2) stanoví, že ochranná pásma stanovená podle dosavadních
předpisů (tj. zákon č.79/57 Sb., Vl. nařízení č.80/57 Sb. a zákon č.222/94 Sb.)
zůstávají v platnosti i po účinnosti tohoto zákona. V praxi to znamená, že je nutné
rozlišovat 3 druhy ochranných pásem. Výjimky z ochranných pásem povoluje
ministerstvo.
C.5.4.15

ZÁVĚR

Jednotlivá energetická opatření budou realizována postupně dle důležitosti, finančních
a kapacitních možností správce el. rozvodů, ev. příslušných podniků. Doporučuje se
úzká spolupráce orgánů st. správy s E.ON Distribuce a.s., zejména včasné navrhování
kapacit pro novou výstavbu a technickou vybavenost obce, aby správce
elektroenergetických rozvodů mohl včas reagovat.
1/ Pro připojení nových kapacit výstavby v dosahu stávajících trafostanic využít
především tyto trafostanice po jejich eventuelní rekonstrukci.
2/ V případě nedostatečné kapacity stávajících trafostanic, nebo problémů při
připojování nových RD mimo dosah trafostanic stávajících, vybudovat nové stožárové
trafostanice T21 (odlehčení trafostanice T2), T22 (trafostanice T3 nebude mít
pravděpodobně dostatečnou rezervu pro připojení plánovaných 26RD – již tč. je
osazena transformátorem o max. možném výkonu 400kVA).
3/ Trafostanice T23 je převzata do ÚPN z projektu nedokončené realizace výstavby
spojovacího vedení obou odboček VN 22kV Dolní Němčí z let 1990/91.
4/ V současné době se řeší výstavba trafostanice T20 „Formika“, jejíž přípojka VN
22kV nezapadá zcela do koncepce řešení přeložky rozvodu VN v lokalitě průmyslové
zóny (byla převzata z řešení ve změně původního ÚPN). Doporučuje se realizovat
předmětnou přípojku VN v souladu s výhledovou přeložkou, aby pak nemuselo dojít
k rušení podstatné části této přípojky.
5/ Pro uvolnění prostoru v lokalitě průmyslové zóny na západním okraji obce je nutná
přeložka venkovního vedení VN 22kV, které slouží pro připojení stávajících trafostanic
T1, T16, T18 a také připravované trafostanice T20. Současně s tím se doporučuje
dobudovat spojovací vedení obou odboček VN Dolní Němčí, které podstatným
způsobem ovlivní bezpečnost dodávky el. energie všem odběratelům v obci (původní
PD je však třeba přepracovat).
6/ V lokalitě průmyslové zóny lze důvodně očekávat výstavbu nových (předpoklad
stožárových) trafostanic, jejichž počet bude odvislý od charakteru jednotlivých
odběratelů, což se odvíjí od platného ceníku el. energie. Tyto trafostanice bude možné
bez problémů připojovat z přeloženého venkovního vedení VN 22kV.
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Nedílnou součástí kapitoly řešení zásobování el. energií je grafická část, situační
výkres v měř. 1: 5000, určující rozsah rozvodu VN 22 kV a rozmístění trafostanic.
C.5.5

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Soustava centralizovaného zásobování teplem se na území obce Dolní Němčí
nenachází. K výrobě tepla slouží převážně plyn.

C.5.6

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Obec provozuje tříděný sběr odpadů a druhotných surovin, v současné době je sběrný
dvůr umístěn v areálu obecního úřadu.
Komunální odpad je separován na jednotlivé složky, které jsou dále zpracovány a
recyklovány k druhotnému využití. Nevyužitelné složky komunálního odpadu jsou
odváženy na řízené skládky.
Plochy pro třídění odpadů ( stanoviště kontejnerů, místa shromažďování odpadů) jsou
plochami související technické infrastruktury, které je možné zřizovat v rámci
urbanizovaných ploch – zastavěného území a zastavitelných ploch.

C.6

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

C.6.1

STAV
Katastrálním územím Dolního Němčí protéká ve směru východ - západ
vodohospodářsky významný tok Okluky. Tento je ve správě závodu Střední Morava v
Uherském Hradišti, provoz Veselí nad Moravou. Část úpravy toku v úseku pod
sportovním hřištěm je v majetku Lesů České republiky, pracoviště Bojkovice. Úsek
Okluky procházející obcí až k areálu firmy Baťa je výškově i směrově upraven, zatímco
dolní úsek od firmy Baťa ke katastrální hranici je původní. Na toku Okluky je stanoveno
záplavové území.
Do Okluky se vlévají bezejmenné drobné vodní toky, dále suché rygoly plnící se v době
srážek a meliorační kanály z odvodňovacích zařízení. Tyto jsou provozovány Státní
meliorační správou, pracoviště Uherské Hradiště.
Obec spravuje dvě drobné vodní nádrže, které se nacházejí při levém břehu Okluky
v mysliveckém areálu. Další malá vodní nádrž se nachází na levém břehu Okluky,
v jihovýchodní části obce.
Stávající vodní plochy jsou považovány za plošně stabilizované a územní plán je
respektuje jejich vymezením v grafické části.

C.6.2

NÁVRH
Pouze v případě vodního toku, jehož koryto je vedeno souběžně s ulicí Polní je
navrženo odsunutí tohoto koryta od ul. Polní, z důvodu rozšíření místní komunikace.
Nová vodní plocha je navržena v rámci navrženého biocentra, které je umístěno jižně
od obce.
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně
nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících
s korytem vodního toku.
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C.7

NEROSTNÉ SUROVINY
Na správním území obce Dolní Němčí se nenachází ložiska nerostných surovin.
V současné době na území obce Dolní Němčí neprobíhá těžba nerostných surovin.

C.8

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA PŘÍRODY A ÚSES
Koncepce krajiny je bezprostředně provázána s probíhajícím zpracování komplexní
pozemkové úpravy, zadavatel Státní pozemkový úřad, pobočka Uherské Hradiště,
zpracovatel Ageris s.r.o. Brno.
Urbanistická koncepce je zaměřena na vytvoření zemědělské, vyvážené krajiny se
zachovanými civilizačními a přírodními hodnotami.
Rozsáhlé zemědělské celky by neměly být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést
diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým
zvyšováním ekologické stability Nové zelené plochy jsou koncipovány tak, aby vytvořily
ucelený spojitý systém, který zajistí propojení systému zeleně v urbanizovaném a
neurbanizovaném území a zapojí ho do systému ekologické stability.
Koncepce krajiny je současně navržena s ohledem na zvyšování retenční schopnosti
krajiny, zlepšení odtokových poměrů a omezení erozních procesů.
Sídelní zeleň je v zastavěném území stabilizována. Zeleň je dále součástí všech
ostatních ploch, včetně veřejné infrastruktury a včetně návrhových ploch. Samostatně
a specificky jsou vymezeny pouze plochy nejvýznamnější, a to jak stávající, tak
navrhované.
Významnou krajinotvornou i protierozní funkci zabezpečují plochy vymezených
biokoridorů a biocenter prvků ÚSES a síť stávajících i navržených interakčních prvků,
které lemují vodoteče, příkopy, stávající účelové komunikace i polní cesty a zajišťují
zvýšenou retenční schopnost krajiny.
Významnou kulturně-historickou hodnotou je prstenec drobné držby zahrad, sadů a
vinohradů, který volně obklopuje sídlo.

C.8.1

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ
PLOCHY PŘÍRODNÍ (P)
V řešeném území jsou plochy biocenter vymezeny jako plochy přírodní. Plochy
biocenter jsou stabilizované a funkční na lesních porostech, zapojených břehových
porostech vodních toků a krajinné zeleni. V návrhových plochách jsou stanovena
opatření vedoucí k zajištění funkčnosti ÚSES.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (Z)
Plochy zemědělské zahrnují plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím
zemědělským využitím. Zemědělský půdní fond je tvořen velmi různorodými půdami, s
vyšším zastoupením průměrných až podprůměrných bonit. Naproti tomu stupeň
zornění je mimořádně vysoký a činí 97%, zastoupení trvalých travní porostů je
minimální.
Vzhledem k členitosti a svažitosti terénu je zájmové území potenciálně ohroženo vodní
erozí a vykazuje i nízkou retenční kapacitu.
PLOCHY LESNÍ (L)
Lesní porosty v k.ú. Dolní Němčí jsou lokalizovány v přírodní lesní oblasti 38 – Bílé
Karpaty a Vizovické vrchy. Náleží do 2. bukodubového lesního vegetačního stupně a
do hospodářského souboru 25 – hospodářství živných stanovišť středních poloh.
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Pásmo ohrožení imisemi je D.
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ (K)
Plochy krajinné zeleně mají charakter liniové, skupinové a rozptýlené zeleně. Část
krajinné zeleně současně reprezentuje prvky ÚSES (biokoridory, interakční prvky). U
těchto návrhových ploch se předpokládá, že dotčené pozemky budou zatravněny a
osázeny stanovištně vhodnými druhy dřevin. Liniová zeleň je navržena tak, aby posílila
ekologickou stabilitu krajiny, přispěla ke snížení vodní a větrné eroze a i k obnově
krajinného rázu, zejména u rozsáhlých intenzivně zemědělsky obdělávaných ploch,
které jsou pozůstatkem minulosti.
Významnou krajinnou zeleň představuje i prstenec drobné držby kolem sídla.
C.8.2

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Koncepce ÚSES s interakčními prvky vychází z Plánu společných zařízení (dále PSZ)
Komplexních pozemkových úprav (dále KPÚ) Dolní Němčí a to v rámci obvodu KPÚ.
Mimo obvod KPÚ vychází vymezení ÚSES z dalších uvedených oborových podkladů.
Návrh reflektuje nové výsadby v krajině a zahrnuje většinu těchto ploch do ÚSES. U
LBK 2 je vhodné doplněné chybějících segmentů mezi stávající cyklostezkou a tokem
Okluky. Z pohledu funkčnosti ÚSES je problematická trasa LBK 3 při regulovaném toku
Okluky, procházející přes zastavěné území. Dle segmentů je ÚSES rozdělen na
existující a chybějící. Chybějící segmenty je nutné doplnit dle lokality lesními
společenstvy s původními druhy dřevin, doplnit rozptýlenou výsadbou krajinné zeleně a
solitérami stromů se současným založením geograficky původního travního porostu
nebo založení vodních a mokřadních prvků. ÚSES je doplněn a zahuštěn systémem
interakčních prvků.
Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu migračními trasami bioty a skutečným stavem
krajiny. Návrh řešení (dle terénních podmínek) se snaží v maximální míře redukovat
střety vedení technických zařízení s trasami prvků ÚSES a to kolmým křížením. Tyto
střety je v případě rekonstrukcí cest či mostů třeba řešit technickými opatřeními v rámci
přípravy stavby. Prvky ÚSES jsou přizpůsobeny předpokládaným parcelám
vycházejících z PSZ. Návaznost na sousedící katastrální území je zachována (na
základě oborových dokumentací). Návaznost na okolní obce je koordinována s novými
ÚP a schválenou KPÚ Slavkov u Uherského Brodu.

C.8.2.1

NADREGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Nadregionální ÚSES není v řešeném území zastoupen.
C.8.2.2

REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Regionální ÚSES není v řešeném území zastoupen.
C.8.2.3

LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Lokální ÚSES je zastoupen biocentry a biokoridory lesního, nivního a kombinovaného
typu. Označení lokálních biocenter vychází z názvů místních tratí, označení lokálních
biokoridorů je shodné s označením biokoridorů v PSZ KPÚ Dolní Němčí.
C.8.2.4

INTERAKČNÍ PRVKY ÚSES

Lokální ÚSES je doplněn a zahuštěn systémem interakčních prvků. Vymezení a
označení IP vychází z PSZ KPÚ Dolní Němčí (kromě označení IP 28 – 31).
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C.8.2.5

CHARAKTERISTIKA ÚSES
OZNAČENÍ
BIOCENTRA

LBC BAŤŮVKA

LBC LOUKY



CÍLOVÁ
FUNKČNOST
VÝMĚRA



3,71 ha

3,49 ha

CHARAKTERISTIKA

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

částečně
existující

Biocentrum je lokalizováno v obci při
vodoteči Okluky. Je tvořeno drobnou
vodní plochou, břehovými porosty,
travními porosty a ornou půdou.
Označení dle KPÚ je LBC 2, Oproti
vymezení v PSZ je biocentrum
zvětšeno do původní podoby.

V chybějících segmentech doplnit
skupinovou a solitérní výsadbou
s geograficky původními travními
porosty.

chybějící

Biocentrum je lokalizované na orné
půdě při drobné vodoteči jižně od
obce. V ploše je plánována vodní
plocha. Označení dle KPÚ je LBC 6.

Realizace vodního prvku
přírodního charakteru s výsadbou
zeleně a geograficky původním
travním porostem.

Zachovat stav, případně doplnit
výsadbami dřevin dle STG.

LBC
PAJSARŮVKA



0,95 ha

existující

Biocentrum je lokalizováno
v břehových porostech vodoteče
Okluky západně od obce. Přechází
na k.ú. Hluk a k.ú. Vlčnov. Označení
dle KPÚ je LBC 1.

LBC POD BABÍ
HOROU

0,29 ha

existující

Krajinná zeleň jihozápadně od obce.
Přechází na k.ú. Hluk. Označení dle
KPÚ je LBC 4.

Zachovat stav, případně doplnit
výsadbami dřevin dle STG.

LBC PŘEDNÍ
KAMÉNKA

6,42 ha

částečně
existující

Lesní porost, travní porost a krajinná
zeleň jižně od obce. Označení dle
KPÚ je LBC 5.

V chybějícím segmentu doplnit
skupinovou a solitérní výsadbou
dřevin, management výsadeb.

LBC U MLÝNA

1,26 ha

částečně
existující

Biocentrum je lokalizováno
v břehových porostech vodoteče
Chybějící segmenty biocentra
Okluky a přilehlých zemědělských
doplnit výsadbami dřevin dle
pozemcích východně od obce.
příslušného STG.
Označení dle KPÚ je LBC 3. Přechází
na k.ú. Slavkov u UB.

LBC ZADNÍ
KAMÉNKA

7,14 ha

existující

Lesní porosty a krajinná zeleň jižně
Zachovat stav, management
od obce. Označení dle KPÚ je LBC 7. výsadeb.

UVEDNÁ VÝMĚRA JE V RÁMCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ.

OZNAČENÍ
BIOKORIDORU

CÍLOVÁ
DÉLKA

FUNKČNOST

CHARAKTERISTIKA

NAVRHOVANÝ STAV

LBK 1

750 m

chybějící

Orná půda při drobné
vodoteči severozápadně od
obce. Přechází na k.ú.
Vlčnov.

Založení travního porostu a doplnit
výsadbami dřevin dle příslušného STG.
Vhodné vytvoření mokřadních
společenstev.

LBK 2

1440 m

existující

Břehové porosty Okluk, nové
výsadby, orná půda západně
od obce.

Doplnit chybějící segmenty travními
porosty s rozptýlenou výsadbou zeleně.

LBK 3

1920 m

částečně
existující

Břehové porosty Okluk v
zastavěném území obce.

Doplnit chybějící segmenty travními
porosty s rozptýlenou výsadbou zeleně.

LBK 4

80 m

existující

Drobný segment krajinné
zeleně západně od obce.
Přechází na k.ú. Hluk.

Zachovat stav.
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C.8.2.6

LBK 5

1040 m

existující

Krajinná zeleň při hranici k.ú.
jihozápadně od obce.
Přechází na k.ú. Hluk.

Zachovat stav, při obnově porostů
přizpůsobit druhovou skladbu danému
STG.

LBK 6

260 m

chybějící

Orná půda.

Založit biokoridor dřevinami dle
příslušného STG.

LBK 7

770 m

chybějící

Orná půda.

Založit biokoridor dřevinami dle
příslušného STG.

LBK 8

2120 m

částečně
existující

Lesní porost, nové výsadby
zeleně, orná půda jižně od
obce.

Doplnit chybějící části výsadbou dřevin
dle STG.

LBK 9

960 m



částečně
existující

Břehové porosty drobné
vodoteče, orná půda jižně od
obce. Přechází na k.ú.
Slavkov u UB.

Doplnit chybějící části výsadbou dřevin
dle STG.

LBK 10

650 m

chybějící

Orná půda s mezí jižně od
obce. Přechází na k.ú.
Boršice u Blatnice a k.ú.
Slavkov u UB.

Založit biokoridor dřevinami dle
příslušného STG.

UVEDNÁ DÉLKA JE V RÁMCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ.

ÚPRAVY A ZMĚNY ÚSES PROVEDENÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vymezení ÚSES vychází z dokumentů: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní
Němčí – Plán společných zařízení (Ageris, 2013), Jednotné územně analytické
podklady Zlínského kraje, Revize a aktualizace Generelu ÚSES ZK – okres Uherské
Hradiště (Ekotoxa, 2010), a realizačních projektů LBC Baťůvka – krajinné úpravy
(Arvita P, 2005), Doplnění biokoridoru podél Okluky v k.ú. Dolní Němčí (Arvita P,
2010).
V řešeném území dochází ke změnám vymezení ÚSES. U lokálních biocenter dochází
v PSZ v jižní části území ke změnám umístění a navýšení celkového počtu biocenter.
Jedná se o nově vymezená LBC Louky, LBC Přední Kaménka a LBC Zadní Kaménka
za současného zrušení LBC Tábořiska. Nově vymezená biocentra využívají lesní a
krajinné výsadby (LBC Přední a Zadní Kaménka) nebo plochu pro předpokládanou
realizaci vodní plochy (LBC Louky). Oproti podkladům je nově vymezena část LBC U
mlýna, které přechází na k.ú. Slavkov u UB. Změnami lokálních biocenter vyplývají
změny navazujících lokálních biokoridorů. Z důvodu provázání sítě ÚSES jsou zcela
nově trasovány LBK 6, LBK 7, LBK 10 a část LBK 8. Upřesnění tras biokoridorů a
lokalizace biocenter je přizpůsobeno předpokládaným parcelám KN (vyplývajících
z PSZ) a skutečnému stavu v terénu.
C.8.2.7

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

V řešeném území jsou vymezeny následující zájmy ochrany přírody.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

V řešeném území není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území.
SOUSTAVA NATURA 2000

V řešeném území není vymezena evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast.
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

V řešeném území není registrován významný krajinný prvek. VKP jsou dle §3 zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění les, rašeliniště, vodní toky, rybníky a údolní nivy.
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PAMÁTNÉ STROMY

V řešeném území není vyhlášen žádný památný strom nebo stromořadí.
C.8.2.8

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zemědělský půdní fond je tvořen především ornou půdou, neboť stupeň zornění je
mimořádně vysoký, činí aktuálně 97%. Stávající plochy zemědělské jsou lokálně
redukovány ve prospěch navrhovaných částí ÚSES (návrh ploch přírodních a návrh
ploch krajinné zeleně), protierozních a vodohospodářských opatření. Tímto opatřením
dochází ke zvýšení protierozní funkce a posílení ekologické stability území.
Realizace změn se předpokládá v rámci Komplexní pozemkové úpravy, nad tento
rámec se doporučuje zvýšit podíl travních porostů.
C.8.2.9

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Pozemky určené k plnění funkcí lesa tvoří přibližně 1,2 % z celkové výměry řešeného
území, což je výrazně podprůměrná hodnota vzhledem k průměrné lesnatosti
Zlínského kraje 39,7 %.
C.8.2.10

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Mimo zastavěné území se silně projevuje vodní eroze. Proto musí být v těchto částech
realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového
charakteru, vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující
stávající nedělené nadměrné plochy polí.
Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést
diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a
celkovým zvyšováním ekologické stability
Ke snížení vodní eroze a zlepšení retence krajiny přispívají vymezené biokoridory a
biocentra, dále komplex opatření na zemědělské půdě, která jsou navrhována v KPÚ
včetně ploch stávající i navržené zeleně, lemující vodoteče, vodní plochy, stávající i
navrhované účelové komunikace a polní cesty atd.
C.9

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ
Územní plán Dolní Němčí vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o veřejně prospěšné stavby dopravní a
technické infrastruktury důležitými pro rozvojem obce.
Jako veřejně prospěšné stavby nejsou vymezeny koridory dopravy silniční, které jsou
určeny pro vybudování polních cest, vzhledem k tomu, že se jedná o návrhy převzaté
z probíhajících komplexních pozemkových úprav.
Vymezení veřejně prospěšné stavby – propojovacího elektrického vedení VN 22 kV
s uplatněním možnosti vyvlastnění je důležité z hlediska zabezpečení spolehlivosti
dodávek elektrické energie pro obec Dolní Němčí a provedení potřebného
zaokruhování sítě el. vedení.
Územní plán vymezuje veřejně prospěšná opatření , pro které lze práva k pozemkům
vyvlastnit, jedná se o prvky ÚSES – lokální biocentra.
Předkupní právo je navrženo pro dopravní a technickou infrastrukturu, u které nelze
uplatnit institut věcného břemene. Dále je předkupní právo navrženo pro občanské
vybavení a veřejná prostranství související s rozvojem obce. Předkupní právo je
navrženo k plochám veřejných prostranství, které jsou důležité pro celkový vzhled obce
a nebo v případech, kdy je potřeba zabezpečit požadované šířky uličních prostorů dle
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platné legislativy. V případě uplatnění předkupního práva k veřejně prospěšným
stavbám a veřejným prostranstvím nejsou přirozeně uvedeny pozemky, které vlastní
obec, pokud by bylo předkupní právo pro obec určeno.
U navrženého veřejného prostranství č. 24 je uplatněno předkupní právo v nezbytném
rozsahu pro zabezpečení šířkových parametrů uličního prostoru, které je požadováno
dle vyhlášky 501/2006 Sb. V případě navrhovaného veřejného prostranství č.24,
k němuž má obec předkupní právo (max. 2 m od okraje pozemku), případně u
ostatních navrhovaných veřejných prostranství bude příslušná část pozemku dotčená
předkupním právem určena geometrickým plánem na rozdělení pozemků po vydání
územního plánu.
C.10

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVEB
Územní plán Dolní Němčí vymezuje plochy přestavby v prostoru křižovatky ul. Nivnická
a Kostelní v centrální části obec. Jedná se o přestavbu stávajícího bydlení na veřejné
prostranství. Důvodem je zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce a rozšíření
veřejného prostranství v centrální části obce.
Na území obce Dolní Němčí se v současnosti nenacházejí plochy s problematickým
využitím případně zdevastované výrobní areály, které by vyžadovaly přestavbu.

C.11

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
Územní plán Dolní Němčí vymezuje plochu územní rezervy určenou pro tělovýchovu a
sport ve vazbě na stávající sportovní areál u Okluky. Územní rezerva je určena pro
výhledové rozšíření sportovního areálu.

C.12

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
Podmínka zpracování územní studie je stanovena pro rozsáhlejší zastavitelné plochy
určené pro bydlení a výrobu s výměrou větší než 2 ha.
Podmínka zpracování územní studie je stanovena pro zastavitelné plochy č. 1, 2 a 3,
které jsou určené pro bydlení. V těchto případech by územní studie měla prověřit
jednotlivé lokality z hlediska vymezení obslužných uličních prostorů, prověření napojení
na dopravní a technickou infrastrukturu a vymezení veřejného prostranství dle
požadavku vyhlášky 501 / 2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů.
Podmínka zpracování územní studie je stanovena pro zastavitelnou plochu č. 30 a
navazující plochy č.45, 100,115, 116, 125, která je určena pro průmyslovou výrobu.
Územní studie by měla prověřit možnosti napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu a racionální využití řešeného území pro výrobní aktivity.

C.13

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A
VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
Územní plán Dolní Němčí nevymezuje plochy a koridory, pro které budou podmínky
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
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C.14

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.14.1

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE
Na území obce Dolní Němčí se nenachází ložiska nerostných surovin. Těžba
nerostných surovin na území obce neprobíhá.
Na území obce Dolní Němčí se nacházejí sesuvná území a území jiných geologických
rizik
Vzhledem k charakteru zástavby, která bude případně realizovaná ve vymezených
zastavitelných plochách se nepředpokládá negativní vliv na horninové prostředí a
geologické podloží v území.

C.14.2

VODNÍ REŽIM
Vodní režim v krajině
Intenzívně zemědělsky využívané pozemky se na území obce Dolní Němčí nacházejí
v celém okolí obce. Zemědělsky využívané pozemky nejsou extrémně svažité, ale
přesto se zde vyskytují místa poznamenaná vodní erozí.
Problematikou vodní eroze se zabývají komplexní pozemkové úpravy, které
v současnosti na k.ú. Dolní Němčí probíhají. V krajině je nedostatek zeleně, která by
bránila nebezpečnému vzniku zrychleného odtoku vody při přívalových srážkách.
Územní plán navrhuje větší uplatnění zeleně v krajině v souvislosti s realizací
chybějících prvků územního systému ekologické stability a další zeleně, která podpoří
větší zachycení vody v krajině s omezením možnosti vzniku lokálních povodní při
přívalových srážkách.
Vodní plochy
Navržené zastavitelné plochy se nacházejí mimo stávající vodní toky a vodní plochy.
Pouze v případě vodního toku, jehož koryto je vedeno souběžně s ul. Polní územní
plán navrhuje jeho přeložení. Důvodem pro odsunutí koryta vodního toku od ul. Polní je
rozšíření místní komunikace.
Stav povrchových a podzemních vod
Obec Dolní Němčí má v současné době vybudovánu kanalizaci, která odvádí odpadní
vody ze zástavby na čistírnu odpadních vod k vyčištění. Kanalizace kompletně pokrývá
kompaktní zastavěné území obce.
Územní plán navrhuje dobudování kanalizace pro zastavitelné plochy určené pro
novou zástavbu. Kompletní dobudování kanalizační sítě bude mít pozitivní vliv na
čistotu povrchových a podzemních vod.
Záplavové území
Záplavová území je stanovena pro Okluku, která protéká obcí. Koncepce rozvoje
vymezuje nové zastavitelné plochy v záplavovém území pouze v případě návrhu ploch
dopravní a technické infrastruktury. V těchto případech nelze tyto stavby realizovat
jiným způsobem. Realizace těchto staveb vzhledem ke svému charakteru nezpůsobí
výrazné zhoršení odtokových poměrů.
Pro ochranu obytné zástavby na východním okraji obce a ochranu výrobních areálů
v západní části obce jsou na pravém břehu Okluky navrženy ochranné hráze.
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C.14.3

HYGIENA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Znečištění ovzduší
Obec Dolní Němčí je plynofikována. Zastavitelné plochy se nachází v dostupné
vzdálenosti od sítě plynovodů a je možné pro novou zástavbu využít pro výrobu tepla
zemní plyn, který je ekologicky výhodný a především v zimním období dochází při
výrobě tepla k výraznému snížení znečištění ovzduší pevnými a plynnými exhalacemi
oproti jiným druhům paliva.
Územní plán navrhuje pro vybudování jižního obchvatu obce silnicí II/498 koridor
územní rezervy. V případě realizace tohoto výhledového záměru dojde ke zlepšení
životních podmínek obyvatel žijících v blízkosti stávající silnice II/498 procházející obcí.
Znečištění a ochrana vod
Realizace navrhované koncepce v oblasti likvidace odpadních vod přispěje ke zlepšení
čistoty povrchových vod nacházejících se na území obce Dolní Němčí. Realizace nové
zástavby v navržených zastavitelných plochách vzhledem ke svému charakteru
nezpůsobí znečištění podzemních a povrchových vod.
Znečištění půdy
Vzhledem k navrhovanému využití zastavitelných ploch a charakteru nové zástavby
nedojde ke znečištění půdy. V případech rizikového využití vymezených zastavitelných
ploch pro průmyslovou výrobu se jedná o plochy malého rozsahu, kde se předpokládá
využití pro drobnou výrobu a skladování. Z tohoto pohledu je možnost znečištění půdy
minimální.
Nakládání s odpady
Na území obce je zaveden separovaný sběr odpadů, které jsou následně využity.
Nevyužitelný komunální odpad je odvážen na řízené skládky.

C.14.4

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Územní plán Dolní Němčí navrhuje rozvoj obce ve vazbě na stávající sídlo a brání
extenzívnímu rozvoji zástavby do volné krajiny. Tento trend rozvoje minimalizuje
negativní vliv urbanizace na krajinný ráz a přírodní hodnoty v řešeném území.
Krajina v okolí obce je silně poznamenána intenzivní zemědělskou činností. Územní
plán navrhuje významnější zastoupení zeleně v krajině, která bude mít funkci
ekologickou, protierozní a estetickou.

C.14.5

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Na území obce Dolní Němčí se nachází vysoce chráněné zemědělské půdy I. a II.
třídy ochrany, které lze odnímat pouze ve výjimečných případech. Tyto půdy se
nacházejí ve střední a jižní části území obce.
Územní plán nenavrhuje významnější rozšíření zastavitelných ploch nad rámec
zastavitelných ploch schválených v ÚPO Dolní Němčí. Pouze v případě navrženého
rozšíření zastavitelné plochy č. 8 dochází k nevhodnému rozšíření na zemědělskou
půdu II. třídy ochrany. Jedná se o záměr zapracovaný do územního na základě
konkrétního požadavku potenciálních stavebníků v této lokalitě.
V ostatních případech nejsou z pohledu územního plánu zábory chráněné zemědělské
půdy nadbytečně rozšiřovány proti záměrům na chráněné zemědělské půdě s II. třídou
ochrany, které byly již schváleny v ÚPO Dolní Němčí.
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C.14.6

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Území obce Dolní Němčí vykazuje lesnatost cca 1,4 procenta. Navrhované
zastavitelné plochy určené pro rozvoj samotné obce jsou situovány mimo stávající
lesní plochy a tak nedochází v této oblasti k záborům pozemků určených k plnění
funkcí lesa.

C.14.7

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTUKTURA
Doprava silniční
Návrh dopravního řešení v oblasti silniční dopravy souvisí především s návrhem
koridoru pro realizaci obchvatu silnice II/498, jižně od obce. Dále je navrženo
dobudování sítě místních a účelových komunikací souvisejících převážně s rozvojem
bydlení případně výrobních aktivit.
V rámci územního plánu Dolní Němčí nejsou navrženy záměry, které by představovaly
současně výrazné zatížení území obce silniční dopravou. Výhledově se proto
předpokládá, že intenzita automobilové dopravy zůstane na přibližně stejné úrovni.
Technická infrastruktura
Obec Dolní Němčí má v současné době realizovánu potřebnou technickou
infrastrukturu – vodovod, kanalizaci s čistírnou odpadních vod, plynovod a zásobování
elektrickou energií.
Územní plán navrhuje dobudování potřebné technické infrastruktury související
s novou zástavbou , která bude realizována v navrhovaných rozvojových plochách.
V oblasti zásobování elektrickou energií jsou navrženy záměry, které přispějí
k zabezpečení větší spolehlivosti dodávek elektrické energie.
Komplexní dobudování sítí technické infrastruktury bude mít pozitivní vliv na komfort
podmínek pro bydlení a také bude minimalizován negativní vliv urbanizace na
jednotlivé složky životního prostředí.

C.14.8

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
Vývoj počtu obyvatel obce Dolní Němčí je od roku 1990 stabilizovaný a pohybuje se
stále kolem 3 000 obyvatel (sčítání 2011 – 2 975 obyv.).

C.14.9

BYDLENÍ
Územní plán navrhuje rozvoj bydlení ve vazbě na stávající obytné plochy, především
podél severního a severozápadního okraje obce, kde jsou nejvhodnější podmínky pro
bydlení.
Koncepce rozvoje bydlení navrhuje rozvojové plochy pouze ve vazbě na stávající
obytnou zástavbu. Toto řešení potlačuje nežádoucí urbanizační trendy, negativní vliv
na krajinný ráz a přírodní hodnoty v řešeném území. Rozvoj bydlení bude důležitým
předpokladem pro stabilizaci počtu obyvatel. Rozvoj bydlení je navržen úměrně
k velikosti a významu obce.

C.14.10

REKREACE
Na území obce Dolní Němčí se nenachází pozemky využívané k individuální rodinné
rekreaci, hromadné rekreaci a navržená koncepce rozvoj tohoto druhu rekreace
nepodporuje.
Pro rozvoj sportu je navržena plocha pro rozšíření fotbalového hřiště. Vybudování
nového sportovního zařízení přinese zkvalitnění podmínek pro obyvatele z hlediska
možností krátkodobých forem rekreace a sportovního vyžití.
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C.14.11

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
Na území obce je průmyslová výroba zastoupena plochami umístěnými na západním
okraji obce. Zemědělská výroby je pak umístěna na východním okraji obce.
Územní plán navrhuje plošný rozvoj obou výrobních areálu. Rozsáhlejší plocha určena
pro rozvoj průmyslové výroby je navržena na západním okraji obce, podél silnice
II/498. Na východním okraji obce je navrženo využití volných ploch mezi areálem
sušárny krmiv a silnicí II/490 a Oklukou.

C.15

ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
Na území obce Dolní Němčí se nenacházejí stavby a zařízení sloužící k obraně a
bezpečnosti státu. Problematika obrany a bezpečnosti státu není v územním plánu
řešena.
V dalších stupních projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou nebo
rekonstrukcí el. vedení VVN a VN, výstavbou rozhledny (vyhlídky) nebo výstavbou
staveb tvořících dominantu v terénu nebudou narušeny předpisy hájící zájmy
vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu.

C.16

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Na k.ú. Dolní Němčí v současné době probíhají komplexní pozemkové úpravy.
Základní součástí komplexních pozemkových úprav je vyřešení cestní sítě, která
nejvýrazněji ovlivňuje organizaci půdního fondu. V návrhu je převážně využita stávající
cestní síť, která je vhodně a účelně doplněna o nové cesty. U stávajících cest, které
svými parametry neodpovídají současným požadavkům na dopravu, je navržena
rekonstrukce – rozšíření nebo směrové úpravy.
Na základě projednaného a schváleného Plánu společných zařízení jsou v územním
plánu Dolní Němčí vymezeny koridory - zastavitelné plochy pro realizaci polních cest.
Pro cestní síť navrženou v rámci pozemkových úprav jsou v územním plánu vymezeny
koridory o šířce 15 metrů pro realizaci polních cest a příkopů. Celý systém polních cest
je napojen na veřejnou síť místních a účelových komunikací.
Zastavitelné plochy pro vybudování polních cest jsou graficky zobrazeny ve výkrese
č.2 – Hlavní výkres.

D.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

D.1

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území obce má kompaktní tvar, v okolí obce ve volné krajině se nenachází
rozptýlená zástavba. Zastavěné území má vysokou hustotu zastavění a volné plochy
uvnitř zastavěného území prakticky neexistují. V obytné zástavbě je možné nalézt
několik proluk, které by byly vhodné pro dostavbu, ale určit reálně počet o kolik
rodinných domů by se jednalo je nemožné vzhledem k vlastnickým vztahům a
stávajícímu využití.
Nezastavěné plochy uvnitř obce jsou využity pro zeleň, odpočinkové a relaxační
plochy. Tyto plochy jsou důležité pro celkový vzhled obce a pro relaxaci a odpočinek
obyvatel, takže není možné měnit jejich využití, případně je zastavovat. Pro rozvoj sídla
je tak možné využít pouze plochy po obvodu obce.
Na území obce se nenachází zdevastovaná či jinak problematicky využívaná zástavba,
která by vyžadovala přestavbu.
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D.2

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Základním principem při vymezování zastavitelných ploch v územním plánu Dolní
Němčí bylo prověření zastavitelných ploch schválených v ÚPO Dolní Němčí a
vyhodnocení jejich zastavěnosti s následným zapracováním do územního plánu Dolní
Němčí.

D.2.1

ZASTAVITELNÉ PLOCHY BYDLENÍ
V oblasti rozvoje bydlení územní plán po jejich vyhodnocení přebírá zastavitelné plochy
ze schváleného ÚPO Dolní Němčí, které nebyly doposud zastavěny. V případě
zastavitelných ploch č. 1, 2, 3, 7, 8 je navrženo jejich rozšíření. Další rozvojové plochy
nad rámec schválených zastavitelných ploch ÚPO Dolní Němčí nový územní plán
nenavrhuje.
Výměra zastavitelných ploch bydlení navržených v ÚP Dolní Němčí
Pro bydlení individuální jsou v územním plánu navrženy zastavitelné plochy s celkovou
výměrou 12,72 ha.
Potřeba nových zastavitelných ploch stanovená v RURÚ ORP Uherský Brod 2014
Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení – 15,34 ha
Závěrečné vyhodnocení
Kapacita zastavitelných ploch navržených pro bydlení v územním plánu je nižší než
potřeba stanovená v RURÚ ORP Uherský Brod, je na úrovni cca 83 % odhadované
potřeby nových bytů.
Na základě srovnání jednotlivých údajů lze konstatovat, že rozsah zastavitelných ploch
vymezených v územním plánu Dolní Němčí pro bydlení lze považovat za přiměřený
velikosti a významu obce v sídelní struktuře.

D.2.2

ZASTAVITELNÉ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V oblasti rozvoje občanské vybavenosti je zastavitelná plocha určená pro rozvoj sportu
a tělovýchovy převzata ze schváleného ÚPO Dolní Němčí.

D.2.3

ZASTAVITELNÉ PLOCHY VÝROBY
Zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu jsou vymezeny na západním okraji obce
ve vazbě na stávající výrobní areály. Nejrozsáhlejší zastavitelná plocha č. 30 je
převzata ze schváleného ÚPO Dolní Němčí a její rozsah je upraven v závislosti na
probíhajících komplexních pozemkových úpravách.
V průběhu platnosti ÚPO Dolní Němčí byla zastavěna navržená plocha průmyslové
výroby na západním okraji obce, navazující na výrobní areál firmy Baťa. Obci tak
zůstává pro umístění výrobních aktivit zastavitelná plocha č. 30, která je vymezena na
opačné straně silnice II/498. Zájem o umísťování výrobních aktivit na území obce
existuje a obec má tak připraveny plochy pro potencionální investory v oblasti
průmyslové výroby.
Stávající plochy zemědělské výroby se nacházejí na východním okraji obce.
Zastavitelné plochy, které umožňují rozšíření těchto zemědělských areálů se však
nacházejí, vzhledem k jejich umístění u společné katastrální hranice na území
sousední obce Vlčnov. V tomto prostoru je navrženo využití volných ploch mezi
areálem sušárny krmiv a silnicí II/490.
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D.2.4

ZASTAVITELNÉ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
V souladu s požadavkem ZÚR ZK je navržen koridor pro vybudování silničního
obchvatu obce, koridor je vymezen jižně od obce Dolní Němčí.
Pro dopravní infrastrukturu jsou především navrženy zastavitelné plochy pro
vybudování polních cest v souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými
úpravami. V návrhu komplexních pozemkových úprav je převážně využita stávající
cestní síť, která je doplněna o nové cesty. U stávajících cest, které svými parametry
neodpovídají současným požadavkům na dopravu, je navržena rekonstrukce –
rozšíření nebo směrové úpravy. Vzhledem ke komplikovanosti návrhu cestní sítě jsou
pro všechny navrženy koridory v šířce 15 m.
V rámci rozvoje samotné obce je navrženo nové dopravní napojení navrhované
průmyslové zóny č. 100 spolu s novým napojením ulice Polní.
V souladu s Koncepcí rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje je navrženo
vybudování integrované stezky podél silnice II/490 směrem na Nivnice – č. 104 a105.

D.2.5

ZASTAVITELNÉ PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu jsou vymezeny pouze v oblasti
zásobování elektrickou energií. Jedná se o zastavitelnou plochu č. 117 - 120 , která je
určena pro vybudování elektrického propojovacího vedení VN 22 kV a trafostanice.
Dále je navržena zastavitelná plocha č. 115, 116, kde je potřeba pro uvolnění plochy
průmyslové výroby provést přeložku stávajícího elektrického vedení VN 22 kV.
Vymezení těchto zastavitelných ploch souvisí s navrženým rozvojem obce a se
zabezpečením dodávky elektrické energie pro obec.

E.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není zpracováno
vzhledem k tomu, že nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu
na životní prostředí a byl vyloučen vliv územního plánu na NATURU 2000 – evropsky
významné lokality a ptačí oblasti.

F.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( § 43 ODST. 1
STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH
VYMEZENÍ
Územní plán Dolní Němčí nevymezuje záměry nadmístního významu, které by
zasahovaly území sousedních obcí a měly negativní vliv přesahující hranice obce.
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G.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL

G.1

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

G.1.1

VYUŽITÍ POZEMKŮ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE
Uvnitř zastavěného území obce neexistují volné pozemky, které by byly vhodné
k zastavění. Rozvoj obce je tak koncipován návrhem rozvojových ploch ve vazbě na
zastavěné území obce.

G.1.2

VYUŽITÍ PLOCH NAVRŽENÝCH PRO ROZVOJ OBCE VE SCHVÁLENÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU
Část rozvojových ploch byla po jejich prověření převzata ze schváleného ÚPO Dolní
Němčí, jedná se o záměry, které nebyly doposud realizovány. Tyto záměry jsou
vyznačeny v tabulkové části v poznámce označením ÚPO.
Další nové záměry jsou menšího plošného rozsahu a jsou vymezeny převážně ve
vazbě na stávající zastavěné území obce. Koncepce urbanistického rozvoje řešeného
území je navržena tak, aby byl vytvořen kompaktní tvar sídla a současně
minimalizován extenzivní rozvoj nové zástavby do volné krajiny.

G.1.3

AREÁLY A OBJEKTY ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY
V řešeném území se nachází areál zemědělské výroby a sušárna krmiv, tyto areály se
nacházejí na východním okraji obce.
Plocha zemědělského areálu je respektována a je považována za plošně
stabilizovanou. Pro případný rozvoj je navržena zastavitelná plocha, která se ale
nachází na k.ú. Vlčnov, navazující na severní okraj areálu. Obdobně je pro rozvoj
areálu sušárny krmiv navržena zastavitelná plocha na území sousední obce Vlčnov.
Pro výhledové dopravní napojení zemědělského areálu je navržena plocha č. 101 ze
silnice II/490, vstřícně proti vjezdu do areálu sušárny krmiv.

G.1.4

DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ PLOCH ZPF
Na k.ú. Dolní Němčí v současné době probíhají komplexní pozemkové úpravy.
Základní součástí komplexních pozemkových úprav je vyřešení cestní sítě, která
nejvýrazněji ovlivňuje organizaci půdního fondu. Tato cestní síť bude zajišťovat
propojení obce, zemědělských podniků s polními tratěmi a bude zajišťovat přístup ke
všem pozemkům vlastníků.

G.1.5

OVLIVNĚNÍ HYDROLOGICKÝCH A ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Vodní plochy a vodní toky jsou v územním plánu respektovány a jejich prostorové
vymezení je stabilizováno. Pouze v případě vodního toku na severozápadním okraji
obce – ul. Polní, je navrženo odsunutí vodního toku od stávající místní komunikace
z důvodu jejího rozšíření. Pro přesunutí koryta vodního toku je vymezena zastavitelná
plocha č. 123.
Odtokové poměry mohou být částečně změněny realizovanou výstavbou především
v rozsáhlejších zastavitelných plochách. Rozsáhlejší zastavitelné plochy jsou
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vymezeny především pro rozvoj bydlení na severním a severozápadním okraji obce.
Likvidace dešťových vod bude řešena především vsakováním.
G.1.6

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
Na k.ú. Dolní Němčí v současné době probíhají komplexní pozemkové úpravy.
Základní součástí komplexních pozemkových úprav je vyřešení cestní sítě, která
nejvýrazněji ovlivňuje organizaci půdního fondu. V návrhu je převážně využita stávající
cestní síť, která je vhodně a účelně doplněna o nové cesty. U stávajících cest, které
svými parametry neodpovídají současným požadavkům na dopravu, je navržena
rekonstrukce – rozšíření nebo směrové úpravy.
Pro cestní síť navrženou v rámci pozemkových úprav jsou v územním plánu vymezeny
koridory o šířce 15 metrů pro realizaci polních cest a příkopů. Celý systém polních cest
je napojen na veřejnou síť místních a účelových komunikací.

G.1.7

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Součástí tabulek vyhodnocení záboru půdního fondu jsou plochy zemědělského
půdního fondu navržené pro realizaci územního systému ekologické stability. Pro
realizaci chybějících prvků ÚSES jsou navrženy plochy přírodní a krajinné zeleně.
Územní systém ekologické stability je navržen v souladu s řešením navrženým v rámci
komplexních pozemkových úprav.
Podrobnější popis koncepce územního systému ekologické stability je uveden
v kapitole C8 této textové části.

G.1.8

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
Rozvojový potenciál obce je dán jejím významem, velikostí a, umístěním v rámci
sídelní struktury. Pro stabilizaci počtu obyvatel v obci Dolní Němčí územní plán
vymezuje rozvojové plochy pro bydlení, rozšiřuje možnosti pro vznik nových
pracovních míst a zkvalitňuje podmínky pro kulturní, sportovní a rekreační vyžití
obyvatel.
Část zastavitelných ploch byla po jejich prověření převzata ze schváleného ÚPO Dolní
Němčí. Tyto plochy byly pro rozvoj obce schváleny v ÚPO Dolní Němčí a pokud nebyly
tyto záměry doposud realizovány byly z větší části zapracovány do nového územního
plánu.. Pro tyto plochy byl již také dán souhlas s odnětím ze zemědělského půdního
fondu – vyznačeno v tabulkové části vyhodnocení záborů půdního fondu – v poznámce
uvedeno u těchto ploch ÚPO.
Navrhovaná konce rozvoje obce navrhuje plochy pro novou zástavbu tak aby zůstal
zachován kompaktní tvar zastavěného území obce a současně minimalizuje rozvoj
nové zástavby do volné krajiny.
Pro rozvoj bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy především ve vazbě na severní
okraj zastavěného území obce, v menší míře jsou rozvojové plochy vymezeny na
jižním okraji obce.
Na severním okraji obce jsou rozsáhlejší zastavitelné plochy situovány na západní
straně, jedná se o zastavitelné plochy č. 1, 2 a 3. Tyto plochy jsou vymezeny pro rozvoj
bydlení ve schváleném ÚPO Dolní Němčí. Rozsah těchto zastavitelných ploch byl
upraven ve vztahu k probíhajícím komplexním pozemkovým úpravám a novým
územním podmínkám, které byly zjištěny v rámci provedeného průzkumu území.
Další zastavitelné plochy určené pro bydlení jsou navrženy na severovýchodním okraji
obce, v blízkosti areálu zemědělského družstva. Zastavitelné plochy č. 4 a 5 jsou
vymezeny pro rozvoj bydlení ve schváleném ÚPO Dolní Němčí. Jejich vymezení bylo
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upraveno vzhledem k tomu, že v této lokalitě byl realizován jeden rodinný dům.
Současně byla provedena úprava rozsahu zastavitelné plochy určené pro vybudování
garáží č. 102 a navržena nová zastavitelná plocha pro vybudování dalších garáží - č.
103.
Rozvoj bydlení na jižním okraji obce je navržen v prodloužení ul. Boršická, jedná se o
zastavitelné plochy č. 7 a 8. Zastavitelná plocha č. 6 se nachází východně od ul.
Boršická. Zde byly realizovány dva rodinné domy, rozsah vymezení zastavitelné plochy
zůstává zachován. Tyto zastavitelné plochy jsou pro rozvoj bydlení schváleny v ÚPO
Dolní Němčí.
Zastavitelné plochy č. 7 a 8 byly rozšířeny směrem jižním proti rozsahu těchto ploch
schválených v ÚPO Dolní Němčí. Rozšíření bylo provedeno na základě požadavku
potenciálních stavebníku, kteří mají zájem realizovat v této lokalitě novou výstavbu
rodinných domů. Rozšíření zastavitelné plochy č. 8 je problematické vzhledem k tomu,
že se nachází na zemědělské půdě s II. třídou ochrany
Ve vazbě na areál fotbalového hřiště je navržena zastavitelná plocha č. 15 pro jeho
rozšíření. Tato plocha je převzata ze schváleného ÚPO Dolní Němčí.
Na území obce je zastoupena v současné době výroba průmyslová a zemědělská.
Plochy zemědělské výroby se nacházejí v současné době na východním okraji obce,
plochy průmyslové výroby pak na okraji západním.
Pro rozvoj průmyslové výroby je navržena zastavitelná plocha č. 30 umístěná podél
silnice II/498, naproti stávajícím výrobním areálům.. Tato plocha je převzata ze
schváleného ÚPO Dolní Němčí, vymezení zastavitelné plochy je upraveno - zmenšeno
v závislosti na vymezení cestní sítě v komplexních pozemkových úpravách.
Zemědělská výroba na východním okraji obce má vzhledem ke svému umístění
omezující územní podmínkám na řešeném území, kdy areály zemědělské výroby jsou
umístěny na společné hranici katastrálního území Dolní Němčí a Vlčnov. V tomto
prostoru je navrženo využít pro výrobu proluku č. 31 a 32 mezi areálem sušárny krmiv
a silnicí II/490. Pro nové dopravní napojení areálu zemědělského družstva ze silnice
II/490 je navržena zastavitelná plocha č. 101 vstřícně proti vjezdu do výrobního areálu
sušárny krmiv.
Ve volné krajině jsou navrženy záměry pouze na realizaci staveb dopravní
infrastruktury související s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami a návrhy
chybějících prvků územního systému ekologické stability.
V souladu s požadavkem ZÚR ZK je v územním plánu navržen koridor pro vybudování
jižního obchvatu obce na silnici II/498. Celková plocha vymezeného koridoru pro
vybudování silničního obchvatu obce činí 34,74 ha. Odborný odhad záboru půdního
fondu v rozsahu potřebném pro vybudování obchvatové komunikace vychází z délky
komunikace 3 400 metrů a její průměrné šířky 20 metrů, v tomto případě bude zábor
půdního fondu činit 6,80 ha.
V souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami jsou navrženy
koridory pro vybudování polních cest. V návrhu je převážně využita stávající cestní síť,
která je doplněna o nové cesty. U stávajících cest, které svými parametry neodpovídají
současným požadavkům na dopravu, je navržena rekonstrukce – rozšíření nebo
směrové úpravy. Provedení odborného odhadu fyzického záboru zemědělského
půdního fondu není v tomto případě možné, vzhledem k detailu a komplikovanosti
návrhu cestní sítě.
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Obec má v současné době vybudovánu kompletní potřebnou technickou infrastrukturu.
Územní plán navrhuje na jihozápadním okraji obce vybudování propojovacího
elektrického vedení VN 22kV a nové trafostanice v zastavitelné ploše č. 117, 118, 119
a 120. V rámci zastavitelné plochy č. 30 určené pro průmyslovou výrobu je navržena
přeložka elektrického vedení VN 22kV z důvodu nevhodného křižování. Pro tuto
přeložku je vymezena zastavitelná plocha č. 115 a 116. Pro přeložku elektrického
vzdušného vedení na jižním okraji obce je navržen koridor č.121. Celkový rozsah
vymezených zastavitelných ploch pro vybudování elektrických vedení VN 22 kV činí
2,53 ha. Fyzické odnětí ZPF však bude vzhledem k charakteru staveb (sloupy
elektrického vedení) představovat rozsah, který je z hlediska územním plánu
zanedbatelný.
V prostoru mezi zastavitelnou plochou č. 30 určenou pro průmyslovou výrobu a ul.
Polní na západním okraji obce je navržena plocha pro vybudování příjezdové
komunikace do průmyslové zóny a nové dopravní napojení ul. Polní – č. 100. V tomto
prostoru je současně navržena plocha č. 123 pro odsunutí vodního toku, jehož koryto
je vedeno souběžně s ulicí Polní, aby zde mohlo dojít k rozšíření místní komunikace.
V rámci koncepce ÚSES, která je navržena v souladu s probíhajícími komplexními
pozemkovými úpravami jsou navrženy plochy pro realizaci biocenter – č. 130 až 135 a
biokoridorů č. 140 až 151. Navrhované plochy pro biocentra jsou plochami přírodními –
P, navrhované plochy pro biokoridory jsou zahrnuty do navrhovaných ploch krajinné
zeleně – K.
G.1.9

EROZNÍ OHROŽENÍ
Koncepce územního plánu umožňuje realizovat na zemědělských půdách s velkou
sklonitostí výsadbu zeleně s protierozním účinkem pro větší zadržení vody v krajině a
další opatření pro snížení zrychleného odtoku vody při přívalových srážkách vedoucích
k omezení možnosti vzniku lokálních povodní.
Na k.ú. Dolní Němčí probíhají v současné době komplexní pozemkové úpravy jejichž
součástí je návrh ochrany před vodní erozí. Navržené řešení v podobě záchytných a
svodných příkopů, pásů protierozní zeleně, které má územní účinek je vymezeno
v hlavním výkrese územního plánu.

G.1.10

ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY
Řešené území zahrnuje zemědělskou půdu, na které byly uskutečněny investice
za účelem zlepšení její úrodnosti. Tyto plochy se nacházejí v prostoru severovýchodně
od obce.
Zastavitelné plochy, které jsou navrženy pro rozvoj samotné obce nezasahují do ploch
meliorací. Pouze v případě realizace společných zařízení na základě komplexních
pozemkových úprav dojde k realizaci na plochách, kde byly provedeny meliorace.

G.2

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
V případě rozvoje obce Dolní Němčí v souladu s územním plánem dojde k záboru
PUPFL.
Pásmo 50 metrů od okraje lesa, kde je potřeba pro realizaci staveb souhlasu
příslušného orgánu státní správy lesů je dotčeno pouze v případě realizace polních
cest navržených v rámci komplexních pozemkových úprav, probíhajících na k.ú. Dolní
Němčí.
59

ÚP Dolní Němčí – odůvodnění územního plánu

Zobrazeno ve výkrese č.5 – Koordinační výkres.
G.2.1

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O LESÍCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Plochy lesa zaujímají na k.ú. Dolní Němčí výměru cca 14 ha. Podíl lesů na správním
území obce Dolní Němčí je cca 1,4 %.

G.2.2

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA ZÁBOR PUPFL
Při realizaci záměrů navržených v ÚP Dolní Němčí dojde k záboru ploch lesa. Jedná
se o rozsahem malou plochu, která zasahuje okrajově koncovou část pásu lesa,
případný zásah do plochy lesa nebude mít vliv na jeho celistvost a stabilitu.

G.3

TABULKOVÁ ČÁST
Vyhodnocení předpokládaného odnětí půdního fondu
Plochy označené v poznámce tabulkové části ÚPO byly po prověření převzaty
do územního plánu Dolní Němčí ze schváleného ÚPO Dolní Němčí a k těmto
plochám byl dán souhlas s odnětím zemědělského půdního fondu. V některých
případech byly zastavitelné plochy upraveny (zvětšeny nebo zmenšeny)
vzhledem k územním podmínkám.
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ODNĚTÍ PŮDNÍHO FONDU – K.Ú. DOLNÍ NĚMČÍ

číslo
návrh.
plochy
1
2
3
4
5
6
7
8
15
20
21
22
23
24
30
31
32
40
41
42
45
46
47
48
49
50

výměra
plochy v
v
celkem ZÚ PUPFL v ZPF
(ha)
(ha) (ha)
(ha)
3,57
3,43
2,22
2,22
3,69
3,57
0,51
0,51
0,85
0,85
0,45
0,45
0,72
0,62
0,71
0,71
0,48
0,33
0,14
0,08
0,08
0,03
0,08
0,19
0,08
5,83
5,83
0,22
0,08
3,29
2,88
3,81
3,43
5,55
0,01
3,95
0,78
0,78
1,05
1,04
1,23
1,23
1,35
1,30
1,57
1,56
0,48
0,35

z toho
v
z toho v
z toho
z toho v kultuře
kultuře z toho v
v
z toho v kultuře trvalý
orná
kultuře
kultuře kultuře ovocný travní
půda
chmelnice vinice zahrada sad
porost
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
3,28
0,15
2,17
0,05
3,24
0,05
0,28
0,51
0,12
0,73
0,45
0,62
0,71
0,28
0,01
0,05
0,08

z toho v
třídě
ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě
ochrany z toho
ZPF II
v ZÚ
(ha)
(ha) II

z toho v
třídě
ochrany
ZPF III
(ha)

z toho v
třídě
ochrany
ZPF IV
(ha)
3,43
2,22
3,57
0,51
0,85

0,45
0,63
0,33

0,62
0,08
0,08

0,08
5,83

2,87
3,43
3,95
0,78
1,04
1,23
1,30
1,56
0,34

z
toho
v ZÚ
(ha) I

0,03

0,05
5,83

0,01

1,00
0,67

0,82
0,43

0,01

0,01

0,01
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1,06
2,76
1,48
0,78
1,03
1,23
1,30
1,56
0,35

z toho v
třídě
ochrany
ZPF V kód
(ha)
funkce
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
OS
PV
PV
PV
PV
PV
VP
VP
VP
DS
DS
2,02 DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

poznámka

UPO
UPO
UPO
UPO
UPO
UPO
UPO
UPO
UPO

UPO
UPO
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číslo
návrh.
plochy
51
52
53
54
55
56
57
58
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

výměra
plochy v
v
celkem ZÚ PUPFL v ZPF
(ha)
(ha) (ha)
(ha)
0,89
0,53
2,12
0,74
0,21
0,03
0,56
0,52
2,26
1,59
0,46
0,31
0,60
0,60
1,48
0,79
0,40
0,36
0,12
0,08
0,40
0,40
0,13
0,12
0,89
0,84
0,26
0,08
1,55
1,55
2,10
1,99
0,44
0,43
0,72
0,71
0,34
0,34
1,03
1,02
0,98
0,97
0,67
0,67
0,62
0,61
0,15
0,09
0,67
0,67
0,76
0,71
0,55
0,30

z toho
v
z toho v
z toho
z toho v kultuře
kultuře z toho v
v
z toho v kultuře trvalý
orná
kultuře
kultuře kultuře ovocný travní
půda
chmelnice vinice zahrada sad
porost
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
0,45
0,09
0,74
0,03
0,52
1,59
0,31
0,58
0,02
0,73
0,06
0,36
0,08
0,40
0,12
0,84
0,07
0,01
1,55
1,99
0,43
0,71
0,34
1,02
0,97
0,67
0,61
0,09
0,67
0,71
0,30
62

z toho v
třídě
ochrany
ZPF I
(ha)

z
toho
v ZÚ
(ha) I

z toho v
třídě
ochrany z toho
ZPF II
v ZÚ
(ha)
(ha) II

z toho v
třídě
ochrany
ZPF III
(ha)

z toho v
třídě
ochrany
ZPF IV
(ha)
0,53
0,24
0,50

0,03
0,52

0,60
0,01

0,40
0,10
0,36
0,08

0,40
0,31

1,19

0,11

0,26
0,08

0,18

0,48
0,43
0,50
0,13

0,78

0,01
0,48
1,55
1,33

0,45

0,57
0,72

0,61
0,57
0,30

0,09
0,10

0,24
0,67

poznámka
z toho v
třídě
ochrany
ZPF V kód
(ha)
funkce
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
0,21 DS
0,21 DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
0,71 DS
DS
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číslo
návrh.
plochy
84
85
86
87
100
101
102
103
104
105
110
111
112
115
116
117
118
119
120
121
123
125
126
127
130
131
132

výměra
plochy v
v
celkem ZÚ PUPFL v ZPF
(ha)
(ha) (ha)
(ha)
1,03
0,70
0,31
0,23
1,00
0,89
1,66
1,41
0,22
0,22
0,03
0,19
0,19
0,42
0,42
0,30
0,11
0,02
0,02
0,68
0,67
0,33
0,94
0,39
0,07
0,07
0,75
0,75
0,10
0,04
0,12
0,12
0,60
0,60
0,64
0,59
0,25
0,12
0,21
0,21
0,10
0,10
0,19
0,19
0,12
0,12
0,75
0,62
0,65
0,63
0,10
0,06

z toho
v
z toho v
z toho
z toho v kultuře
kultuře z toho v
v
z toho v kultuře trvalý
orná
kultuře
kultuře kultuře ovocný travní
půda
chmelnice vinice zahrada sad
porost
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
0,70
0,23
0,89
1,41
0,22
0,19
0,26
0,11
0,02
0,67
0,20
0,07
0,75
0,04
0,12
0,60
0,59
0,12
0,21
0,10
0,19
0,12
0,62
0,63
0,06

0,16

z toho v
třídě
ochrany
ZPF I
(ha)

z
toho
v ZÚ
(ha) I

z toho v
třídě
ochrany z toho
ZPF II
v ZÚ
(ha)
(ha) II
0,51

z toho v
třídě
ochrany
ZPF III
(ha)
0,17

0,11
0,07

z toho v
třídě
ochrany
ZPF IV
(ha)
0,12
0,71

0,01
1,34

0,22
0,19
0,40

0,02
0,11
0,02

0,67
0,03

0,16

0,39
0,07
0,75
0,01

0,01
0,01
0,60
0,58
0,01

0,11
0,21
0,10
0,19
0,12

0,62
0,05
0,06
63

0,58

poznámka
z toho v
třídě
ochrany
ZPF V kód
(ha)
funkce
DS
DS
0,12 DS
DS
UPO
DS
DS
UPO
DS
DS
DS
DS
T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

WT
Z*
Z*
Z*
P
P
P
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číslo
návrh.
plochy
133
134
135
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
160
161
162
163
164
166
200

výměra
plochy v
v
celkem ZÚ PUPFL v ZPF
(ha)
(ha) (ha)
(ha)
0,27
0,27
3,32
3,32
1,82
1,82
1,25
1,25
0,23
0,23
0,35
0,34
1,15
1,15
0,76
0,64
0,81
0,43
0,58
0,58
0,02
0,01
0,24
0,05
0,23
0,21
0,72
0,71
0,30
0,30
0,21
0,19
0,02
0,01
0,70
0,70
0,42
0,42
0,25
0,25
1,75
1,75
1,27
1,27
0,53
0,53
34,70
31,97

z toho
v
z toho v
z toho
z toho v kultuře
kultuře z toho v
v
z toho v kultuře trvalý
orná
kultuře
kultuře kultuře ovocný travní
půda
chmelnice vinice zahrada sad
porost
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
0,27
3,32
1,82
1,25
0,23
0,34
1,15
0,64
0,43
0,58
0,01
0,05
0,21
0,71
0,28
0,02
0,19
0,01
0,70
0,42
0,25
1,75
1,27
0,53
31,97
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z toho v
třídě
ochrany
ZPF I
(ha)
0,27

z
toho
v ZÚ
(ha) I

z toho v
třídě
ochrany z toho
ZPF II
v ZÚ
(ha)
(ha) II

z toho v
třídě
ochrany
ZPF III
(ha)

z toho v
třídě
ochrany
ZPF IV
(ha)

3,32
1,07

0,01

0,20
0,17

0,23
0,13
0,08

0,53
0,01
0,05
0,21

0,02
0,05

0,41

0,29
0,30

0,42

0,19
0,01
0,01

2,45

0,69
0,42
0,23
1,02
0,90
0,53
13,29

11,74

4,49

poznámka
z toho v
třídě
ochrany
ZPF V kód
(ha)
funkce
P
P
1,63 P
K
K
0,21 K
1,07 K
0,63 K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
0,02 K
0,73 K
0,37 K
K
DS

