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1. Základní údaje o zadání, podkladech a hlavních cílech rešení 
 
Hlavním cílem zpracování územního plánu obce Smilovice je vyhotovení  základního, 
závazného územne plánovacího dokumentu pro zajištení  regulace a rízení urbanistické a 
územne technické cinnosti v obci  v oblastech bytové a obcanské výstavby, podnikatelských 
cinností (výrobní služby, prumysl, skladové hospodárství, remesla), dopravy, infrastruktury, 
zemedelských pestitelských forem, sportu,  rekreace, prírodních hodnot území a rízení 
dostavby a nové výstavby. 
 
Územní plán dále: 
- stanovuje limity využití území - ochranná pásma k zabezpecení uchování hodnotných 

prírodních prvku a území v krajine i v zastavené cásti území, pásma k zabezpecení 
odpovídajícího prostredí  pro rozvoj hlavne obytných funkcí v rešeném území  

- navrhuje regulaci funkcního a prostorového usporádání a využití území 
- navrhuje územne technická a organizacní opatrení nezbytná ke  stanovení zásad 

organizace území, dále navrhuje vecnou a casove koordinovanou výstavbu a jiné cinnosti 
ovlivnující rozvoj v rešeném území. 

 
Casový horizont (návrhové období) se stanovuje do roku 2010. 
 
Územní plán je zpracován digitální formou. Podklady k digitálnímu zpracování grafické cásti 
si zajistil zpracovatel územního plánu. Šlo predevším o digitální zpracování mapových 
podkladu (polohopis a výškopis v merítku katastrálních map) 
Územní plán je zpracován v souladu se zák. c. 83/98 Sb. (úcinnost od 1.7.1998), kterým se 
mení a doplnuje zák. c. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve 
znení pozdejších predpisu a o zmene a doplnení nekterých dalších zákonu, které stanoví nové 
zákonné parametry zpracování a obsahové náležitosti. Obsah územne plánovacích podkladu, 
územne plánovací dokumentace, zpusob jejich porizování, zpracování, projednávání a 
schvalování a obsah a zpusob zpracování registracních listu územne plánovací dokumentace 
stanovuje obecne závazný predpis, kterým je vyhl. c. 131/98 Sb. o územne plánovací 
dokumentaci a územne plánovacích podkladech. 
 
Pro zpracování návrhu byla použita tato dokumentace: 
- schválené ÚHZ 
- pruzkumy a rozbory Smilovic - Archplan Ostrava ing. arch. K Zeman 
- ÚPN VÚC Ostravské aglomerace  
- ÚPN VÚC Beskydy  
- plošná plynofikace obce Smilovice, 12/95 K. Sniegon 
- výstavba telekomunikacního kabelu 
- rozšírení vodovodu 
- podklady z obecního úradu (rozvody VN, vedení VVN, nácrt rozvodu plynu v obci)  
 
Územní plán velkého územního celku ostravské aglomerace byl schválen usnesením vlády 
CR c. 447 ze dne 17. 8. 1994 (bylo uverejneno ve Sbírce zákonu jako narízení vlády 4. 185 ze 
dne 17. 8. 1994, kterým se vyhlašuje závazná cást územního plánu VÚC - OSRA). 
Územní plán obce Smilovice je zpracován v souladu s ÚPN VÚC ostravské aglomerace a 
konceptem rešení ÚPN VÚC Beskydy.  
Obec Smilovice nemá zpracovanou žádnou další platnou územne plánovací dokumentaci. Pro 
další koordinaci a usmernování své cinnosti potrebuje obec dokument, který bude po všech 
stránkách vyhovovat platné legislative, soucasným podmínkám a potrebe sídla k zajištení 
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územního rozvoje. Návrh územního plánu sleduje dále stanovení limitu využití území,  
navrhuje regulaci funkcního a prostorového usporádání a využití území a navrhuje územne 
technická a organizacní opatrení nutná pro stanovení zásad organizace území, vecné a casové 
koordinace. 
 
 
2. Zhodnocení dríve zpracované a schválené územne plánovací 

dokumentace. 
 
Územní plán velkého územního celku ostravské aglomerace byl schválen usnesením vlády 
CR c. 447 ze dne 17. 8. 1994 (bylo uverejneno ve Sbírce zákonu jako narízení vlády ze dne 
17. 8. 1994, kterým se vyhlašuje závazná cást územního plánu VÚC - OSRA). 
Územní plán obce Smilovice je zpracován v souladu s ÚPN VÚC ostravské aglomerace a 
ÚPN VÚC Beskydy.  
Z uvedených územních plánu byly zakresleny predevším:  
- preložka silnice I/11 (R 11) 
- stávající a výhledové vedení VVN 400 kV Nošovice - Varín (zdvojení) 
- stávající vodovodní privadec OOV 
- radioreleové trasy Javorový - Ostrava 
- CHKO a CHOPAV Beskydy 
- chránená ložisková území výhradních nerostu - zemní plyn a cerné uhlí 
 
Jiná schválená územne plánovací dokumentace pro obec Smilovice zpracována nebyla. 
Zpracované územne plánovací podklady a územne technické podklady uvedené v bode 1 této 
pruvodní zprávy byly použity. 
 
 
3. Zhodnocení, jak bylo splneno souborné stanovisko ke koncep-

tu rešení územního plánu obce. 
 
Souborné stanovisko ke konceptu ÚP obce Smilovice je zpracováno ve smyslu § 13 vyhl. c. 
131/98 Sb. Koncept rešení byl zpracován v souladu se stavebním zákonem a vyhláškami 
platnými do 30.6.1998. Návrh je dopracován v souladu s novelou stavebního zákona a nových 
provádecích predpisu a to: 
Zák. c. 83/98 Sb. (úcinnost od 1.7.1998), kterým se mení a doplnuje zák. c. 50/76 Sb. o 
územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu a o 
zmene a doplnení nekterých dalších zákonu, které stanoví nové zákonné parametry 
zpracování a obsahové náležitosti. Obsah územne plánovacích podkladu, územne plánovací 
dokumentace, zpusob jejich porizování, zpracování, projednávání a schvalování a obsah a 
zpusob zpracování registracních listu územne plánovací dokumentace stanovuje obecne 
závazný predpis, kterým je vyhl. c. 131/98 Sb. o územne plánovací dokumentaci a územne 
plánovacích podkladech. 
Projednání konceptu rešení bylo zahájeno v souladu s právními predpisy platnými do 
30.6.1998. Bylo zahájeno 25.6.1998 s tím, že pro dotcené orgány státní správy a organizace 
byl proveden odborný výklad 29.7.1998 na Okresním úrade ve Frýdku - Místku a pro 
verejnost téhož dne na Obecním úrade ve Smilovicích. Termín pro predložení stanovisek byl 
stanoven na 13.8.1998. Od 25.6.1998 byl koncept rešení zprístupnen k verejnému nahlédnutí 
na Okresním úrade ve Frýdku - Místku, referátu regionálního rozvoje a ÚP a Obecním úrade 
Smilovice. 
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Do návrhu územního plánu obce Smilovice jsou zapracovány výsledky práce návrhu ÚPN 
VÚC Beskydy. Zakresleny byly: 
- preložka silnice I/11 (R 11) 
- stávající a výhledové vedení VVN 400 kV Nošovice - Varín (zdvojení) 
- stávající vodovodní privadec OOV 
- radioreleové trasy Javorový - Ostrava 
- CHKO a CHOPAV Beskydy 
- chránená ložisková území výhradních nerostu - zemní plyn a cerné uhlí (viz príslušnou 
kapitolu) 
 
 
4. Vymezení rešeného území a jeho širší vztahy 
 
Rešené územní je totožné se správním územím. Na severu sousedí s katastrálním územím 
Strítež, na východe s Ropicí, Nebory a Guty, na jihu s Rekou a na západe s Komorní Lhotkou 
a Hnojníkem. 
Rešené území má nejsilnejší vazby k mestu Trinci, méne k okresnímu mestu Frýdek - Místek. 
Smilovice jsou dopravne napojeny silnicí III/4764 na silnici II/476 a na obce Hnojník Trinec a 
Frýdek - Místek. Severní cástí katastrálního území Smilovic prochází OOV Tošanovice - 
Trinec a plánovaná preložka silnice I/11 (R 11) , jižní cástí katastrálního území VVN 400 kV 
Nošovice - Slovensko. Plyn je veden ze západu - Hnojník, Komorní Lhotka. 
Obec Smilovice je soucástí vymezeného rekreacního krajinného celku Trinecko, ve kterém je 
zarazena jako stredisko cestovního ruchu základní úrovne. Orientacne je specifikována 
možnost rozvoje ubytovacích zarízení a to formou rodinných penzionu, ubytovacích hostincu 
a ubytování v soukromí v rodinných domcích a to o úhrnné kapacite do 50 lužek (k.ú. 
Smilovice). 
Cást rešeného území se nachází v Chránené oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Beskydy, kde je nutno respektovat zásady hospodarení dle Narízení vlády CR c. 40/1978 Sb. 
Hranice CHOPAV je zakreslena v grafické cásti územního plánu obce. 
Cást rešeného území obce Smilovice je soucástí chránené krajinné oblasti Beskydy (CHKO 
Beskydy). V souvislosti se stavební cinností v CHKOB je nutné dodržovat citace  z Výnosu o 
zrízení chránené krajinné oblasti Beskydy (CHKOB) a ze zákona c. 114/92 Sb., o ochrane 
prírody a krajiny. Dále je nutné dodržovat základní architektonické principy a znaky 
vesnických staveb (obec Smilovice) a jejich uplatnování v novodobé výstavbe (podrobne v 
príslušných kapitolách textové cásti a regulativech územního rozvoje). 
 
 
5. Navrhovaná základní urbanistická koncepce 
 
a)  Urbanistická struktura, organizace využití území 
Obec Smilovice patrí mezi obce venkovského typu s jednoduchým urbanistickým 
usporádáním a s jasne prevažující funkcí ubytovací, pestitelsky zemedelskou a rekreacní. 
Zastavená cást obce je pomerne rídká s relativne velkými zahradami a sady a s velkým 
množstvím malých ploch zemedelské pudy. Byty jsou v nízkopodlažních objektech 
samostatne stojících. Radová zástavba je výjimecná. Razení (umístení) pozemních objektu je 
prevážne kolem místních komunikací. Vetšina z nich navazuje na silnici III/4764 vedoucí od 
silnice II/476 smer jih do obce Reka. 
Nejvetší koncentrace zástavby je kolem krížení silnice III/4764 s místní komunikací vedoucí z 
Komorní Lhotky smerem východním do místní cásti Zápolí. Tento prostor križovatky tvorí 
jakousi náves uprostred zastavené cásti obce. V tomto prostoru je obecní úrad, pošta 
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restaurace a potravinárské prodejny. Urbanistickou strukturu velmi pozitivne dotvárí pestrý a 
clenitý terén s bohatou zelení a s peknými panoramatickými pohledy a to hlavne jižním 
smerem. Výraznou prírodní dominantou je reka Reka, která se od spodního jezu (v severní 
cásti katastrálního území) jmenuje Ropicanka. 
Výrazný podíl zelene tvorí lesy. Zelen, nadzemní objekty, clenitý terén a jejich vzájemné 
seskupení jsou výrazné a tedy s urcitým rádem koncipované i v urbanistickém pudorysu jako 
dominanty funkcního charakteru.  
Charakteristické jsou vysoké tvary strech, pomerne zanedbané pohledové fasády prevážné 
vetšiny domku, neupravené prostory at  už predzahrádek, verejných prostranství, nebo okolí 
zemedelských usedlostí a farem. Nepríznive pusobí vetšina místních komunikací a chodníku, 
predevším jejich povrchy a okraje. Struktura zástavby pusobí mnohdy neusporádane, ale 
drobným, príjemným,  merítkem. Celkove lze ríci, že výtvarné hodnoty jsou vnímatelné spíše 
na nekterých nových obytných domcích i hospodárských objektech. Architektura hmot, 
jednotlivé detaily prostoru a pruhledu ve vlastní zástavbe, vcetne celkové prostorové 
kompozice, jsou na prumerné úrovni. 
 
Organizace využití území - návrh 
Velkým zásahem do katastrálního území obce bude realizace silnicního tahu I/11 (R11) v 
severní cásti rešeného území a dále zdvojení VVN 400 kV Nošovice - Varín. 
Výrazne se posiluje obytné území jižne od centra novými rodinnými domky po pravé strane 
silnice III/4764 ve smeru na Reku. Spolecne s další plochou pro nové RD u školy a plochou 
pro podnikatelské cinnosti jižne od hrbitova se tak výrazne posílí centrální zastavená cást 
obce. 
Další rodinné domky jsou navrženy v místních cástech Za Rekou, Pržno, Pod dedinou, podél 
stávajících místních komunikacích. Domy pro hromadné bydlení (bytové domy) navrženy 
nejsou. 
Na základe požadavku obecního úradu (jako soucást souborného stanoviska) byly do návrhu 
územního plánu zakresleny další plochy (parcely) pro výstavbu rodinných domku jsou to:  
parc. c.  646/2, 656/3, 648/1, 476/6, 476/1, 560/1, 560/2, 560/9, 339, 340/2, 340/1, 267/1, 249, 
822/3, 278/6, do ploch pro sport, rekreaci a oddech jsme navrhli (v souladu s požadavky obce) 
parc. c. 224/2, 224/4, 224/6, 1736/1, 224/5, 1740/21, 224/1, 241/1. 
 
b)  Clenení území obce na funkcní plochy, podmínky jejich využití 
Katastrální území obce Smilovice  je rozdeleno do funkcních zón. Ty  jsou graficky 
znázorneny ve výkrese c. 3 Návrh zón pro funkcní a  prostorovou regulaci, mer. 1:5000. 
Rozsah a rozmístení  všech funkcních zón se stanovují jako závazné. Cinnost v techto  zónách 
se musí rídit ustanoveními, které jsou uvedeny v  regulativech územního rozvoje. Rešené 
území je rozdeleno na urbanizované a neurbanizované území. 
 
 Urbanizované území: 
Zóny urbanizovaného území zahrnují zastavené cásti rešeného území vymezené hranicí 
soucasne zastaveného území obce a hranicí zastavitelného území a clení se na zóny: 
 
BI   zóna individuálního, venkovského bydlení  
BIAG zóna individuálního venkovského bydlení s integrací zemedelských a rekreacne 

oddycho-vých cinností (agroturistika) 
CS zóna centrální smíšená (individuální bydlení, verejné služby a ostatní podnikatelské 

cinnosti, doprava) 
PAL zóna podnikatelských cinností s výjimkou zemedelských živocišných pestitelských 

forem 
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PAŽ zóna podnikatelských cinností s prevahou zemedelských živocišných pestitelských 
forem 

SPRO  zóna sportu, rekreace a oddechu 
TV   zóna technického vybavení 

 
Území neurbanizované 
Neurbanizované území je mimo hranice soucasne zastaveného území obce a mimo hranice 
zastavitelného území a zahrnují území s prevahou zemedelsky využívaných ploch, které jsou 
doplneny o plochy lesu, krajinné a doprovodné zelene. Je cleneno na zónu krajinné a obecné 
zelene KZ a zónu orné pudy sadu a zahrad OZ. 
 
KZ  zóna krajinné a obecné zelene  LO louky 
                 LE lesy 
                 PA pastviny 
                 VO vodní plochy 
                 OS ostatní 
OZ  zóna orné pudy sadu a zahrad  OR orná puda 
                 ZA zahrady 
                 SA sady 
V regulativech územního rozvoje,  jsou k jednotlivým funkcním zónám v urbanizovaném a  
neurbanizovaném území uvedeny všeobecné zásady a podrobné zásady a to s uvedením 
funkcního využití vhodného a prevládajícího,  prípustného a neprípustného. 
 
c)  Limity využití území a stanovená zátopová cára 
V rešeném území obce nutno respektovat: 
- jednotlivé funkcní zóny 
- hranice zastavitelného území 
- hranice soucasne zastaveného území 
- hranice Chránené krajinné oblasti Beskydy (CHKOB) 
- hranice Chránené oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV) 
- návrhové a výhledové plochy vymezené v grafické cásti územního plánu 
- základní principy obsluhy vymezených funkcních ploch dopravou a  technickou infra-

strukturou tak, jak je vymezena v hlavních  výkresech 
- umíst ování jiných funkcí, pokud není jinak stanoveno, je prípustné  po schválení a za 

podmínek stanovených stavebním úradem 
- plochy zelení 
- veškerá ochranná pásma (hygienická, bezpecnostní, silnicní, vodárenská, pietní) 
- existující a navržené prvky ekologické stability  
- trasy nadrazených inženýrských sítí vcetne jejich ochranných pásem  (zák. c. 222/94 Sb.) 
- trasy stávajících a navrhovaných státních silnic (I/11, II/476, III4764), obslužných a 

úcelových komunikací a cyklistických stezek 
- vodní plochy a toky 
-  plochy pro zabezpecení pruchodu biokoridoru jako soucást ÚSES 
- plochy biocenter a prubeh biokoridoru považovat za nezastavitelné 
 - podél brehových hran vodních toku volný prostor o šírce 6 m v zastaveném území a 10 m 

mimo souvislou zástavbu pro brehové a doprovodné porosty. Tento prostor bude zároven 
sloužit jako manipulacní pruh k údržbe koryt 

 - podle sdelení Povodí Odry nedošlo pri povodních v cervenci roku 1997 na katastrálním 
území Smilovic k záplavám (k vylití vody z koryt vodních toku /Reka - Ropicanka/), ale 
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pouze k narušení brehu nejvetšího vodního toku v k. ú. Smilovic - Reky (Ropicanky). 
Cára Q100 není k dispozici - bude zpracována Povodím Odry pozdeji. 

 
V rešeném území obce se nepripouští: 
- výstavba nových RD mimo území vymezené hranicí soucasne zastaveného území a 

hranicí zastavitelného území 
- nová výstavba, pokud její funkce a využití nebude v souladu s  funkcní a prostorovou 

regulací 
- v neurbanizovaném území zrizování drobných staveb 
- jakákoliv pozemní výstavba podél brehových hran vodních toku v šíri min. 6 m v 

zastaveném území obce a 10 m mimo souvislou zástavbu obce 
- zatrubnování vodních toku 
- odstavování nákladních vozidel (nad 3,5 t) na verejných  prostranstvích a na soukromých 

plochách na ne navazujících  (predzahrádky) 
- negativní pusobení z podnikatelské cinnosti na obytné zóny a  objekty urcené pro bydlení 
- umíst ovat na verejná prostranství provizorní, mobilní i pevné  objekty, sloužící k 

podnikání, nebo ke garážování vozidel 
- chov více než 2 psu na pozemku u rodinného domku 
 
d)  Prehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 
Podle prílohy c. 6 k vyhlášce c. 131/1998 Sb. jsou v územním plánu navrženy plochy 
zastavitelného území, vymezené hranicí zastavitelného území vetší nebo rovny 0,5 ha a 
oznaceny poradovými císly. Pro prehlednost jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
 
 

PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 
(VETŠÍ NEBO ROVNY 0,5 HA) 

VYMEZENÉ SCHVÁLENÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE SMILOVICE 
(DLE PRÍLOHY c. 6 K VYHLÁŠCE c. 131/1998 Sb.) 

 

oznacení - císlo 
plochy oznacení - název plochy výmera v ha 

pro RD výmera v ha pocet RD 
(bytu) 

druh 
funkcního 

využití 
1A7

0,81 u Cerného potoka I. 0,75 0,81 7 bydlení 
2A7

0,83 u Cerného potoka II. 0,77 0,83 7 bydlení 
3C0

9,57 u Reky 0,0 9,57 0 rekreace 
4D0

1,30 Smilovice jih 0,0 1,30 0 podnikání 
5A23

2,90 Smilovice pod školou 2,35 2,90 23 bydlení 
6A40

3,96 Pržno I. 3,75 3,96 40 bydlení 
7A31

3,08 Pržno II. 2,95 3,08 31 bydlení 
8A15

1,71 Pržno III. 1,45 1,71 15 bydlení 
9A36

4,40 Za Rekou 4,05 4,40 36 bydlení 
10A26

2,67 Díly 2,55 2,67 26 bydlení 
11A6

0,82 Smilovice sever 0,65 0,82 6 bydlení 

Celkem   λ  
plochy zastavitelného území 
Smilovice λ  

19,27 32,05 191 zastavitelné 
území- 

 
1A7

0,81, 2A7
0,83, u Cerného potoka I. + II. 

Tyto plochy jsou navrženy v severozápadní cásti rešeného území obce podél místní 
komunikace severním smerem, ukonceny parc. c. 815/19 plocha 2A a parc. c. 815/7 cást - 
výhled pro RD. Tyto navrhované plochy byly stabilizovány již v konceptu rešení a to pro 
pruchodnost v oblasti vlastnických vztahu. 
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3C0

9,57 u Reky 

Tato plocha je východne podél vodního toku Reka na jih od zastaveného území obce. Toto 
velmi hezké prírodní prostredí s výrazným pusobením vodního toku s jezem a lesním 
masivem, je rozšíreno jižním smerem na 9,57 ha. Predpokládá se vybudování dalšího 
(tréningového) fotbalového hrište, úprava travnatých ploch pro ruzné hry detí a mládeže, 
odpocívka s obcerstvením pro cykloturisty, atd. 
 
4D0

1,30, Smilovice jih 
Jde o plochu pro podnikatelskou cinnost navrženou již v konceptu rešení. Toto mechanizacne 
- hospodárské centrum, parc. c. 1403/4 je pod centrem obce, jižne od hrbitova mezi silnicí 
III/4764 a rekou Reka (Ropicanka) a bez možnosti provozovat živocišné pestitelské formy 
hospodarení. Cinnost na této navrhované ploše již v soucasnosti funguje. 
 
5A23

2,90, Smilovice pod školou 
Plochy pro výstavbu rodinných domku velmi vhodné. Touto výstavbou se doplní zastavená 
cást obce, využijí se inženýrské síte, místní komunikace a príznivé docházkové vzdálenosti k 
zarízením verejných služeb. 
 
6A40

3,96, Pržno I. 
Plocha východne od sportovne rekreacního areálu, podél místní komunikace a vzešlá z 
pripomínek a doporucení souborného stanoviska. V konceptu rešení tato plocha navržena 
nebyla. Hlavním duvodem návrhu této plochy je existence plynovodního radu podél místní 
komunikace do Reky. 
 
7A31

3,08, 8A15
1,71, Pržno II. a III., 9A36

4,40, Za Rekou 
Plochy jihovýchodne od zastaveného území obce podél stávajících místních komunikací. 
Cástecne je využita stávající parcelace. Realizace rodinných domku byla navržena již v 
konceptu rešení na doporucení obce. 
 
10A26

2,67, Díly, 11A6
0,82, Smilovice sever 

Plochy severne od zastaveného území obce mez Rekou (Ropicankou) a státní silnicí III/4764 
a u katastrální hranice s obcí Strítež, vzešlá z pripomínek a doporucení souborného 
stanoviska. V konceptu rešení tyto plochy navrženy nebyly 
 
 
 

PLOCHY NAVRŽENÉ K ZÁSTAVBE RODINNÝMI DOMKY 
 (MENŠÍ NEŽ 0,5 HA) 

 

oznacení - císlo pl. parcelní císlo výmera v 
ha 

pocet RD 
(bytu) 

1A 1652/1, 888, 890/1 0,23 2 
2A 825/19 0,10 1 
3A 108/1, 106/4 0,15 2 
4B 146, 225 0,33 0 
5A 334/5 0,16 1 

Celkem   λ  plochy k zástavbe RD menší než 0,5 ha λ  0,97 6 

 
 
 



 9

Rekapitulace navrhovaných bytu v rešeném území obce Smilovice 
 

 byty ha 
zastavitelná území vetších a = 0,5 ha 191 19,27 
proluky a plochy menší 0,5 ha 6 0,97 
celkem 197 20,24 

 
Tento bilancovaný, navrhovaný pocet bytu (197) odpovídá pokrytí všech navrhovaných ploch 
pro výstavby rodinných domku a za predpokladu, že prumerná velikost jednoho stavebního 
místa bude cca 1027 m2.. Vzhledem k tomu, že reálná výstavba rodinných domku bude 
ovlivnována nekolika duležitými faktory (vlastnické vztahy pozemku, solventnost investoru, 
ruzné spekulace vlastníku a investoru, atd.), predpokládáme, že realizovaných rodinných 
domku behem návrhového období, tzn. do roku 2010 bude cca o ¾ méne (cca 50 - viz 
odstavec f) bydlení). 
 
e)  Památky 
Podle výpisu z Ústredního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Frýdek - Místek 
nejsou ve Smilovicích žádné nemovité kulturní  památky. 
  
f)  Bydlení (obyvatele, zamestnanost, domovní a bytový fond), analýza soucasného 
stavu. 
V této cásti práce budou využity údaje ze SLDB v roce 1991.  K tomuto datu se bude 
vztahovat i vetšina dále uvádených údaju,  pokud ne bude na tuto skutecnost upozorneno v 
textu. 
Obec Smilovice se nachází zhruba ve strední cásti okresu  Frýdek - Místek, cca 7 km západne 
od Trince na úpatí  Moravskoslezských Beskyd v 390 m.n.m.. Celková výmera obce ciní  788 
ha. Obec "vzniká" v listopadu roku 1990, kdy se z obce Hnojník  vyclenuje cást Smilovice a 
vzniká samostatná obec. 
K 31.12.1996 žilo na území obce 606 obyvatel, z toho bylo 294 žen. Z hlediska sídelní 
struktury se obec clení na dve základní sídelní  jednotky (ZSJ) a to:  ZSJ Rakovec a ZSJ 
Smilovice. Ve vetší ZSJ  Smilovice žilo v roce 1991 celkem 416 obyvatel a bylo zde 105  
trvale obydlených domu. V ZSJ Rakovec žilo 153 obyvatel a bylo zde  soustredeno 39 trvale 
obydlených domu. 
Retrospektivní vývoj poctu obyvatel v obci není príznivý. Pocet  obyvatel v obci neustále 
mírne klesá, zejména však po roce 1961. 
 

pocet obyvatel v letech území 
1869 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 

Smilov. 733 651 701 792 712 729 681 644 569 
 
U sledování vývoje poctu trvale obydlených domu lze po mírném  nárustu, který trval od 
zacátku století do 80. let videt v roce  1991 pokles poctu trvale obydlených domu a to zhruba 
na úroven  jaká byla v obci v 60. letech. 
 

pocet domu v letech území 
1869 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 

Smilov. 123 114 115 134 135 142 151 152 144 
 
Pri sledování demografického vývoje obyvatel je úcelné sledovat  i jeho jednotlivé složky 
vývoje. Porodnost se ve Smilovicích  pohybovala v roce 1996 nad okresním prumerem: 14,9 
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žive narozených  na 1000 obyvatel x prumer okresu Frýdek - Místek 9,3 žive narozených  detí 
na 1000 obyvatel. Úmrtnost obyvatel se pohybovala zhruba na  okresní úrovni. Pro presnejší 
závery by bylo nutno sledovat jev  v delším casovém období. Obecne lze napsat, že v Ceské 
republice  dochází k pomalému, lec nespornému zlepšování úmrtnostních pomeru.  Za hlavní 
prícinu více jak 3/4 úmrtí jsou v CR považovány nemoci  trídy VII. - obehové soustavy a II. - 
novotvary. Lze predpokládat,  že obdobné pomery pak panují i v jednotlivých obcích. 
 

rok žive narození zemrelí pristehovalí vystehovalí prírustek S 
1991 6 5 7 6 2 
1992 9 3 13 6 13 
1993 5 5 22 13 9 
1994 5 9 1 8 5 
1995 8 7 14 11 4 
1996 9 6 15 14 4 

 
Veková struktura populace ve Smilovicích není príznivá. V roce  1996 žilo v obci více 
obyvatel starších 60 let, než detí do 15  let. Tato nepríznivá situace je ovlivnována predevším 
migrací, kdy  se z obce vystehovávalo predevším mladší obyvatelstvo. 
 
Srovnání vekové struktury obyvatel k 31.12.1996: 

obyvatele podle veku (podíl v %) vek 
Smilovice okres Frýdek - Místek 

0 - 14 16,5 19,0 
15 - 59 61,6 64,0 

60 + 21,9 17,0 
 
V obci žije pomerne silná národnostní menšina, jedna tretina  obyvatel obce se v dobe SLDB 
v roce 1991 hlásila k polské  národnosti. 
Zajímavým, ale rovnež potrebným ukazatelem zejména pri hodnocení  zamestnanosti a 
následného uplatnení obyvatel na trhu práce je  školní vzdelání. Je nesporným faktem, že cím 
nižší kvalifikace,  tím je horší uplatnení a tím hur si pak lidé pri ztráte zamestnání  hledají 
novou práci. V obci je velmi vysoký podíl osob pouze se  základním vzdeláním, což muže 
souviset mimo jiné i s vetším  podílem osob v duchodovém veku. Zarážející je rovnež nižší 
podíl  obyvatel s ucnovským vzdeláním, ponevadž práve v menších obcích  tvorí tento druh 
vzdelání rozhodující podíl. 
 

Smilovice podíl v % školní vzdelání 
obyv. starší 15 let celkem podíl v % okres F - M CR 
základní 207 44,8 34,8 33,1 
ucnovské 119 25,8 32,1 30,3 
stredoškolské 78 16,9 25,6 28,0 
vysokoškolské 11 2,4 5,7 7,2 
bez vzdelání + nez 2 0,4 1,7 1,4 
 
V roce 1991 žilo na území obce 246 ekonomicky aktivních osob,  z toho bylo 109 žen. 
Ekonomické zatížení obyvatel Smilovic je  velmi vysoké. Na 100 osob v produktivním veku 
pripadá 81 osob  v pred- a poproduktivním veku. Pro srovnání: ekonomické zatížení  obyvatel 
okresu Frýdek-Místek je 70. 
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Složení ekonomicky aktivního obyvatelstva: 
zemedelství + lesnictví ..................................................... 31 osob 
prumysl + stavebnictví .................................................... 141 osob 
služby ................................................................................ 44 osob 
 
Absolutne i relativne je nejvíce obyvatel Smilovic zamestnáno v  prumyslu a stavebnictví. 
Silne zaostává zamestnanost ve službách,  ta však zaostává ve vetšine venkovských obcích 
okresu. 
 

složení EA obyvatelstva v % 
z toho v odvetví území EA z úhrnu 

obyv. v % 
EA ženy z úhr. 

EA zem.+les.+v. prum.+staveb. služby 
Smilovice 43,2 44,3 12,6 57,3 17,9 
Χ  okresu F-M 50,1 46,9 8,6 55,3 23,7 
Χ  CR 52,6 47,6 11,5 44,9 40,4 
 
Zamestnanost obyvatel Smilovic je závislá predevším na okolním  trhu práce, v obci je 
nedostatek pracovních príležitostí. Více jak  85 % ekonomicky aktivního obyvatelstva obce, 
tj. cca 210 osob,  vyjíždí za prací mimo obec. 
Podle údaju ze SLDB v roce 1991 smeroval nejvetší vyjížd kový proud  do Trince (116 osob). 
Mimo to vyjíždelo z obce približne 100 žáku  a studentu, z nichž polovina byla žáky 
základních škol a smerovala  predevším do Hnojníku. Do Smilovic dojíždelo za prací v roce 
1991  celkem 15 osob a to predevším z Reky, odkud rovnež dojíždelo asi  20 žáku do 
základní školy. 
Ve Smilovicích bylo secteno celkem 211 cenzových domácností a ty  žily v 193 trvale 
obydlených bytech, tzn., že cca 9 % domácností  nemelo svuj vlastní byt. Zde hovoríme o tzv. 
soužití domácností  a bylo by predmetem dalšího výzkumu, zda jde o soužití chtené nebo  
nechtené. V obci prevažují úplné rodiny se závislými detmi. Zhruba  jedna ctvrtina 
domácností jsou domácnosti jednotlivcu z nichž  vetšina žije samostatne ve vlastním byte. 
Tato situace odpovídá  zhruba pomerum v okrese Frýdek-Místek. 
 
Bytové domácnosti ……………………………………………………………………… 193 
z toho s 1 CD ………………………………………………………………………….. 176 
Pocet cenzových domácností v obci …………………………………………………… 211   
z toho úplných rodin ……………………………………………………………. 139 tj. 65,9 % 
- bez závislých detí …………………………………………………………… 63 tj. 29,9 % 
- se závislými detmi ……………………………………………………………… 76 tj. 36,0 % 
neúplných rodin …………………………………………………………………… 18 tj. 0,1 % 
- bez závislých detí …………………………………………………………… 10 tj. 0,1 % 
- se závislými detmi ……………………………………………………………. 8 tj. 0,0 % 
nerodinné domácnosti …………………………………………………………………… 2 
Cenzové domácností jednotlivcu ……………………………………………… 52 tj. 24,6 % 
- samostatne bydl. ve vl. Byte ………………………………………………… 42 tj. 19,9 % 
 
Jak je patrno z následujícího prehledu má úroven bydlení ve  Smilovicích, merena níže 
uvedenými ukazateli, vysoký standard.  Všechny vybrané ukazatele se pohybují jak nad 
okresním tak i nad  celostátním prumerem. Na jednu osobu tak pripadá v obci zhruba  o 3 m2 
více obytné plochy než je tomu v prumeru v okrese  Frýdek-Místek. Celková obytná plocha 
cinila v roce 1991 ve  Smilovicích 10 910 m2 a bylo zde 599 obytných místností nad 8 m2. 
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Prumerné hodnoty 
území bydl. osob na 1 

byt 
obyt. plocha 

bytu v m2 
obyt. místnost 

na 1 byt 
ob. pl. v m2 na 

1 osobu 
poc. osob na 1 
obyt. místnost 

Smilovice 2,95 56,5 3,10 19,2 0,95 
Ø okresu F - M 2,94 48,0 2,87 16,4 1,02 
Ø CR 2,76 45,9 2,66 16,6 1,04 
 
Vybavení domácností predmety dlouhodobé spotreby je ve Smilovicíh  na pomerne slušné 
úrovni. Nadprumerná je vybavenost domácností  mraznickama, ale i osobním automobilem. 
Zcela nedostacující je pak  telefonizace bytu. Na 100 bytu ve Smilovicích pripadají pouze dva  
telefony. Obdobná situace však prevažuje ve vetšine menších obcí  Ceské republiky. Rovnež 
vlastnictví chaty, rekreacního domku nebo  chalupy je v obcích venkovského charakteru 
velmi nízké. 
  
Vybavení a rekreacní možnosti bytových domácností: 

Smilovice - byty podíl v % vybavení a rekre- 
acní možnosti absolutne podíl v % okres F - M CR 
mraznicka 77 39,9 25,0 27,4 
automatická 
pracka 82 42,5 40,5 46,3 

barevný TV 78 40,4 59,1 59,5 
telefon 4 2,1 17,7 30,0 
chata, rekreacní 
domek, chalupa 0 0 6,7 12,7 

osobní automobil 90 46,6 43,1 46,2 
 
V obci prevažuje rodinná zástavba s 1 až 2 nadzemními podlažími.  Pomerne vysoký je podíl 
neobydlených domu, který tvorí až 15%  domovního fondu v obci. Prumerné stárí domu je ve 
Smilovicích  o 9 let vyšší v porovnáním s prumerným stárím domu v okrese  Frýdek-Místek. 
Neobydlených bytu bylo ve sledovaném území v roce  1991 celkem 27 a to predevším v 
rodinných domcích. Podílove se  tento ukazatel pohybuje na úrovni okresu Frýdek-Místek. 
 
Domy, byty a ukazatelé bydlení: 
ukazatel rodinné domky bytové domy domovní fond Σ 
pocet domu celkem 167 4 171 
trvale obydl. domu 141 3 144 
v % 97,9 2,1 100,0 
neobydlené domy 26 1 27 
z toho nevycl. chalupy 14 x 14 
prumerné stárí domu 52 57 52 
pocet bytu celkem 212 8 220 
trvale obydl.bytu 186 7 193 
v % 96,4 3,6 100,0 
neobydlených bytu 26 1 27 
z toho v nevycl. chal. 14 x 14 
 
Bytová výstavba v obci se zejména od 70. let takrka zastavila.  Zhruba jedna ctvrtina bytu 
byla v obci postavena ješte v dobe  Rakouska - Uherska. Pro zajímavost - v okrese Frýdek - 
Místek je  techto nejstarších bytu pouze 10%. 
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trvale obydlené byty postavené v období 

do r. 1919 a nezjišteny území 
absolutne v % 

1920 -1945 1946 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1991 

ZSJ 15 31,9 17 9 5 1 
ZSJ 34 23,3 34 63 11 4 
obec Σ 49 25,4 51 72 16 5 
 
Technická vybavenost bytu není nejlepší. Pouze tri byty byly  v roce 1991 napojeny na 
verejnou kanalizacní sít , 183 bytu pak  bylo napojeno na žumpu nebo jímku. Asi 80% bytu 
bylo vybaveno  koupelnou. Neco málo pres 150 bytu melo ústrední nebo etážové  topení, 
ovšem na pevná paliva. Tato situace jiste není z hlediska  životního prostredí nejpríznivejší a 
to zejména v období topné  sezóny. 
 
Obyvatelé, zamestnanost, bytový fond - návrh do roku 2010 
Obec Smilovice se poctem obyvatel radí mezi menší obce okresu  Frýdek - Místek. Pocet 
obyvatel v obci v minulosti neustále mírne  klesal. K urcitému zvratu dochází v 90. letech, 
kdy napr. v letech  1991 až 1996 byl v obci zaznamenán nárust poctu obyvatel o 37 osob, což 
je více jak 6 % prírustek od roku 1991. 
Pri stanovení budoucího poctu obyvatel v obci se bude vycházet  z oficiální projekce 
obyvatel, kterou zpracoval CSÚ, ovšem pouze  do úrovne okresu a bez migrace. Proto pri 
stanovení budoucího  poctu obyvatel ve Smilovicích pujde více méne o odhad. 
Pri urcování budoucího poctu obyvatel vycházíme z nekolika  základních predpokladu. 
Ekonomické a sociální podmínky ve  spolecnosti povedou pravdepodobne k rustu nároku na 
zvyšování  kvalifikace mladých lidí, ocekává se mírný posun snatecnosti  a rození detí do 
vyššího veku žen a zároven se predpokládá i další  mírné snížení poctu detí v rodinách. Ve 
výhledovém období  neuvažujeme s výraznejšími migracními proudy, nepocítáme, že by se  
obec stala emigracní oblastí napr. pro mesto Frýdek Místek nebo  Ostravu. Neuvažujeme 
ovšem ani s výraznejšími imigracními proudy  do obce. Tendence, které se v obci objevily po 
roce 1991 (rust  poctu obyvatel v letech 1991 až 1996 cca o 40 osob) by mely být  v obci 
kladne hodnoceny a podporovány. 
 
Predpokládaný vývoj poctu obyvatel do roku 2010 (2015): 
1996 590 osob 
2000 600 osob 
2005  630 osob 
2010 650 osob 
2015 650 osob 
 
Pokud zvýšení poctu obyvatel v obci po roce 1991 je pouze  prechodného charakteru a v 
budoucím demografickém vývoji obce se  projeví dlouhodobejší trend trvalého mírného 
poklesu poctu  obyvatel Smilovic pak lze ocekávat v roce 2000 pokles na cca 550  obyvatel a 
v roce 2015 na 450-500 osob. 
Obecne lze napsat, že budoucí demografický vývoj v obci bude  približne kopírovat 
demografický vývoj v Ceské republice. Tzn. že  dojde postupne ke snižování poctu detí v 
populaci (místní rozdíly  pak muže ovlivnit migrace) a to v dusledku jak snížení poctu žen  ve 
veku nejvyšší rodivosti (slabé populacní rocníky 80. a 90. let)  tak i postupným mírným 
snižováním poctu detí v rodinách. 
Pocet obyvatel v produktivním veku, tedy ta cást populace, která  je nejduležitejší z hlediska 
ekonomické aktivity, by mela  približne do roku 2000 až 2005 rust, pak dojde více méne ke  
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stagnaci vývoje a zejména pak po roce 2015 až 2020 dojde  pravdepodobne k výraznejšímu 
poklesu poctu produktivního  obyvatelstva. Do veku odchodu do starobního duchodu se totiž  
dostanou silné populacní rocníky narozené po 2. svetové válce.  Pocty osob v duchodovém 
veku v budoucích letech však mohou být  ovlivneny pripravovanými návrhy na zmenu 
vekové hranice pro  získávání nároku na starobní duchod. Soucasný návrh hovorí zvýšit  do 
roku 2006 vek pro odchod do duchodu u mužu na 62 let a u žen na  57-59 let (podle poctu 
detí). V roce 1991 bylo v obci secteno 211 cenzových domácností. 
 
Predpokládaný vývoj poctu cenzových domácností do roku 2015: 
rok 1991 2000 2010 (2015) 
pocet CD 211 220 230 240 
 
Pro príští období lze predpokládat, že postupne bude docházet  k mírnému poklesu prumerné 
velikosti rodinných domácností a že  poklesne pocet rodin se tremi a více 
detmi.Pravdepodobne vzroste i  pocet cenzových domácností jednotlivcu. 
V minulém období prevládala snaha o samostatné bydlení. Zavádení  tržních vztahu do 
bytové sféry však povede pravdepodobne  k castejšímu soužití domácností (zrejme pri 
oddeleném hospodarení)  a to predevším v rodinné zástavbe, kde jsou k tomu príhodnejší  
podmínky. Postupne by se tak mely obnovit humánnejší vztahy detí  a vnuku k starým 
rodicum. Tyto vztahy by pak mely být obcí  podporovány, ponevadž cást péce o staré 
spoluobcany se tak muže  prenést z obce na rodinu. V péci o staré obcany mohou být ve vetší  
míre využívány ruzné formy pecovatelských služeb, aniž by pritom  docházelo k výraznému 
zvýšení požadavku na pocet míst v domovech  duchodcu. 
V nadcházejícím období se již nepocítá se zabezpecením jednotného  bydlení pro všechny 
obcany, ale s nejvetší pravdepodobností  vzniknou velké rozdíly v úrovni bydlení a to 
predevším  v závislosti na príjmu a postavení jednotlivých obcanu. Pro obec  by bylo žádoucí 
vyclenit si i urcitý pocet bytu (prevážne nižší  kategorie) pro sociálne slabší obyvatele, ci 
jinak neprizpusobilé  obcany. Vetšinou se hovorí o 15 - 20% podílu sociálních bytu. Pro  
zajištení bytových potreb sociálne slabších skupin obyvatel by mel  stávající bytový fond 
dostacovat a nová výstavba by naopak mela  prinést jeho zkvalitnení. Obci by nemelo jít 
pouze o kvantitativní  zabezpecení bydlení, ale duraz by se mel klást i na kvalitu  bydlení - 
tzn. zajištení infrastruktury, dobré životní prostredí,  dostatecné obslužné cinnosti, duležitou 
roli hraje i atraktivní  nabídka pracovních príležitostí v obci nebo v blízkém okolí. 
 
Odhad poctu bytu ve Smilovicích do roku 2010 (2015) 

skutecnost návrh  
1991 2000 2005 2010 (2015) 

úbytek x 10 10 15 15 
prírustek x 20 20 15 25 
pocet bytu 193 200 210 210 220 
pocet obyvatel 569 600 630 650 650 
 
Naproti tomu u varianty snížení poctu obyvatel by byla potreba  bytu minimální a k 
uspokojení bytových potreb obyvatel Smilovic  v roce 2015 by s nejvetší pravdepodobností 
postacoval soucasný  bytový fond, pouze se zabezpecením prosté reprodukce bytu. 
Nástroje, které vláda nastartovala k oživení bytové výstavby jsou  i v soucasné dobe pro 
znacnou cást spolecnosti nedostupné. K vetší  dostupnosti výstavby by mohla prispet i obec a 
to nabídkou  pripravených pozemku s již územní prípravou. S ohledem na cenu  pozemku v 
obci (ve srovnání napr. s okolními mesty) je zde velká  šance prilákat potenciální zájemce o 
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bydlení. Hodnocení budoucích  lokalit pro bytovou výstavbou na základe charakteru okolní  
zástavby, prumerné velikosti parcel, neexistenci prumyslových  celku bude pomerne vysoké. 
Zamestnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva ve Smilovicích je  v soucasné dobe závislá 
predevším na nabídce pracovních  príležitostí ve Frýdku Místku a Ostrave. Ale i v obci pri  
vytvorení výhodných podmínek pro podnikání, mohou vzniknout nové  pracovní príležitosti. 
Duležitým predpokladem je vyjasnení  majetkoprávních vztahu, ponevadž pri nevyjasnených 
vztazích nelze  ocekávat mocnejší príliv financních prostredku. Dále by se mela  zvýšit 
úroven telekomunikacní síte, což je jedna ze základních  podmínek k podnikání. 
Pro budoucí rozvoj prumyslu a ekonomickou stabilitu území jsou  nejvýhodnejší takové 
firmy, které jsou v soukromých rukou, mají  sídlo v obci, zamestnávají 3 - 10% produktivního 
obyvatelstva  obce, používají místních zdroju (at  již pracovních sil nebo  surovin), poprípade 
finalizují výrobu a jejich produkce není  závislá pouze na kupní síle místního obyvatelstva 
tzn., že dochází  k exportu produkce a služeb mimo obec a region. 
V návrhovém období podíl osob zamestnaných v primárním sektoru  zustane zhruba na 
soucasné úrovni, popr. dojde k mírnému poklesu  na cca 10 % v cílovém roce. K mírnému 
snížení dojde pravdepodobne  u zamestnanosti v prumyslu a ve stavebnictví. S rustem by se 
melo  pocítat u zamestnanosti ve službách. 
Pri rozvoji podnikání by mohly být predností "ceny" nabízených  pozemku (rozhodne nižší 
než ve Frýdku Místku nebo Ostrave). Mohlo  by se jednat o vybudování menších 
prumyslových ci remeslných  firem.  S ohledem na "nižší" kvalifikaci pracovních sil by se 
mohlo jednat  o méne nárocné pracovní cinnosti. Muže se jednat napr. o firmy  zabývající se 
zpracováním dreva apod. I když se jedná o podhorské  území, v zemedelství muže vzniknout 
pár menších rodinných farem,  zabývajících se napr. chovem skotu nebo výrobou krmiva. 
Obec leží  v tesném sousedství CHKO Beskydy tuto polohu je možno využít pro  rozvoj 
rekreace a to predevším rodinné se sportovním vyžitím,  napr. turistika, cyklistika, apod. 
 
g)Obcanská vybavenost 
Obcanská vybavenost v obci (verejné služby) je soubor budov, ploch i jiných zarízení, které 
slouží bezprostredne potrebám obyvatelstva a jsou prevážne netechnického rázu. S bytovým 
fondem a nekterými druhy technického vybavení predstavuje obcanská vybavenost prvky, 
spoluutvárející obytné území obce, vedle toho však zasahuje do výrobních ploch, dopravních 
a jiných technických zarízení. 
 
Zarízení verejné administrativy: 
Obecní úrad, pošta, nejsou navrženy k rozšírení. Soucasné kapacity jsou dostatecné. 
 
Církevní sféra: 
V obci je hrbitov a kaplicka. Rozšírení ani nová církevní stavba  se nenavrhují. 
 
Zarízení výchovná. 
Do této skupiny patrí zarízení predškolní výchovy, všeobecne vzdelávací, odborné školy, 
školy vyžadující zvláštní péci, školy pro  vyšší vzdelání, objekty pro mimoškolní výchovu a 
ubytování mládeže a objekty pro školskou a pedagogickou administrativu.  
Základní škola - 70 detí 1 - 5 rocník, soucástí školy je telocvicna. Pro návrhové období je 
kapacita ZŠ  dostatecná 
Materská škola 20 detí 1 oddelení, pro návrhové období je kapacita dostatecná 
 
Zarízení pro vedu, kulturu a zábavu: 
Pro kulturní akce a zábavu mohou být k dispozici zarízení restauracního charakteru a prostory 
obecního úradu. Nová zarízení pro vedu, kulturu a zábavu se nenavrhují. 
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Spolková cinnost: 
Zarízení pro spolkovou cinnost jsou v územním plánu zachována. Melo by jít o cinnost 
chovatelskou, mysliveckou (hájenka c. 13), rybárskou a kynologickou.  Plošné rozšírení 
techto zarízení územní plán nenavrhuje. 
 
Zarízení zdravotnická a sociální: 
Zdravotnická zarízení v obci nejsou. Zdravotnické služby jsou zajišt ovány v obcích Strítež a 
Reka.  
 
Zarízení pro telesnou výchovu a sport: 
V obci je telovýchovná jednota Smilovice, tenisové hrište, fotbalové travnaté hrište a detský 
tábor v soukromém vlastnictví (pronájem). Detské sportovište je rozšíreno, stejne tak 
fotbalové travnaté hrište o další tréningovou plochu.  
 
Zarízení stravovací a ubytovací: 
Restaurace je ponechána. Další zarízení, ani rozšírení se nenavrhuje.  
 
Obchodní zarízení: 
V obci jsou dve prodejny potravin, prodejna levných odevu a velkosklad textilu. 
Maloobchodní zarízení vestavené do obytných domku se mohou zrizovat i v zóne 
individuálního rodinného venkovského  bydlení. V rámci navrhovaných obytných skupin 
predpokládáme výstavbu zarízení verejných služeb, soucástí kterých budou i zarízení 
maloobchodního charakteru. 
 
Zarízení služeb a remesel: 
Zarízení služeb je ponecháno. Holicství, opravy elektro. Možnost rozšírení je možné v celém 
zastaveném území obce a to za predpokladu dodržení regulacních podmínek, které jsou 
stanoveny v návrhu zón pro funkcní a prostorovou regulaci a regulativech územního rozvoje. 
 
Zarízení doplnující obcanské vybavení - návrh: 
Objekty ulicního vybavení : 
                                             telefonní hovory 
                                             hasicské hlásice 
                                             hodiny 
                                             poštovní schránky 
                                             propagacní a informacní plochy 
                                             orientacní plány 
                                             drobná architektura 
 
U rodinných domku se predpokládá výstavba garáží na vlastních stavebních pozemcích (nebo 
vestavených). Konkrétní umístení objektu ulicního vybavení by mela rešit specifická 
podrobná dokumentace nebo podklad zpracovaný podle konkrétního zadání. 
 
Seznam obcanské vybavenosti: 
1.  obecní úrad, pošta, restaurace „U dubu“ 
2.  potraviny, hasicská zbrojnice v obci Reka  
3.  prodejna potravin 
4.  prodejna levné odevy 
5.  materská školka 1 oddelení, 20 detí, kapacita pro návrhové období dostatecná 
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6. základní škola, 1. - 5. rocník, 70 žáku, soucástí je telocvicna, kapacita školy pro návrhové 
období dostatecná 

7.  hrbitov, kaplicka 
8.  telovýchovná jednota Smilovice 
9.  hrište - tenis 
10. hrište fotbalové, travnaté 
11. detský tábor - soukromé vlastnictví - pronájem 
12. velkosklad textilu 
13. hájenka - zájmové sdružení, myslivci 
14. holicství 
15. opravy elektro 
16. Povodí Odry 
17. zemedelské družstvo Smilovice 
18. rehabilitacní stredisko - objekt pro mentálne postižené deti, patrí krest anskému 

spolecenství evangelické církve se sídlem v Ceském Tešíne - ubytování detí v prírode, 
lužková kapacita 42 lužek, sociální príslušenství a byt pro hospodáre, cást objektu pro 
církevní (evangelické) úcely. 

19. rekreacní stredisko VOKD 
20. Návrh plochy pro obcanskou vybavenost (verejné služby) bez konkrétní specifikace - 

plocha 4B 
 
Návrh ploch pro verejne prospešné stavby - verejné služby 
18. rehabilitacní stredisko pro mentálne postižené deti - rekonstrukce objektu a pozemku, 

parc. c. 69, 382/4, 186, 187 
20. plocha pro obcanskou vybavenost bez konkrétní specifikace, parc. c. 146, 225 
 
Prevážná vetšina zarízení obcanské vybavenosti a verejných služeb je umístena kolem státní 
silnice III/4764, procházející zastavenou cástí obce a kolem hlavních místních komunikací. 
Nevýrazné centrum (jakási náves) je u krížení silnice III/4764 a místní komunikace vedoucí z 
Komorní Lhotky.  
 
h)  Nakládání s odpady 
Skládka tuhého domovního odpadu v rešeném území obce Smilovice navržena není.  
a) Komunální odpad -  je svážen z popelnic (110 l) firmou Nehlsen z Trince a odvážen 

mimo rešené území do Staríce (okr. Frýdek - Místek).  
b) Trídený odpad (plasty, sklo) - tri dvojce kontejneru  - v centru 
                         - v cásti Rakovec 
                         - ve smeru na Komorní Lhotku 

  odvoz na trídící linku v Trinci - Oldrichovicích, dále recyklace 
c) Nebezpecné odpady - 2 x v roce jsou pristaveny kontejnery (vždy je urcena doba a 

stanovište), tento odpad je zneškodnován  
S koncepcí uvedenou pod body a), b), c) se pocítá v prubehu celého návrhového období. 
 
Komunální odpad se delí na složky: 
a)  Domovní odpad - vzniká v domácnostech 
b) Nebezpecné složky odpadu - napr. léky, suché nebo jiné baterie, zbytky barev, zárivky 

akumulátory, zbytky spotrební chemie a fotochemie,  
c) Objemný odpad - odpad, který se svými rozmery nebo charakterem nedá zaradit mezi 

zbytkový napr. lednicky, sporáky, koberce, nábytek, atd. 
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d) Zbytkový odpad - vzniká vytrídením využitelných a nebezpecných složek a objemného 
odpadu 

e) Využitelné složky odpadu - odpad urcený k recyklaci, napr. sklo, papír, plasty (sber 
separovaný) 

f) Odpad ze septiku a žump  
g) Stavební odpad - stavební sut  demolice, výkopová zemina, demolice vozovek a pod. 
h) Odpad z cištení verejných komunikací a prostranství 
i) Odpad ze zahrad a z údržby verejné zelene vcetne hrbitova 
 
Orientacní výpocet množství tuhého domovního odpadu behem návrhového období územního 
plánu, t.j. 2000 - 2010 - za predpokladu, že v  roce 2010 budou mít Smilovice cca 650 
obyvatel, produkci odpadu približne 190 kg/obyv./rok + 10 let, vychází:  650 x 190 x 10 =  
1235000 kg = 1235 tun. Za predpokladu zhutnení 0,7 tun / m3 to  znamená 1764,3 m3. Pro 
názornou predstavu jde o krychli o hrane více než 12 m. 
 
i)  Výroba 
Prumyslové závody v k. ú. Smilovic nejsou.  Podnikatelská cinnost ve Smilovicích je 
soustredena do trí hlavních ploch  se kterými se pocítá i pro návrhové období. 
- Bývalé zemedelské družstvo, parc. c. 190/1, jihozápadne od centra zastaveného území 

obce. Tato plocha je navržena  jako jediná pro živocišnou pestitelskou formu podnikání. V 
soucasnosti (vzhledem k majetkovým nesrovnalostem) jsou objekty bez hospodárských 
zvírat. Kolem této plochy je zakresleno hygienické ochranné pásmo cca 150 m široké a 
vymezující území bez možnosti výstavby objektu (RD) k bydlení a verejným službám. 
Plošné (extenzivní)rozšírení se nenavrhuje. 

- Pila, parc. c. 1441/9, jižne od centra zastaveného území obce. V návrhu územního plánu je 
tato plocha i její funkce považována za vyhovující a stabilizovanou. 

- Mechanizacne - hospodárské centrum, parc. c. 1403/4, pod centrem obce, jižne od hrbitova 
mezi silnicí III/4764 a rekou Reka (Ropicanka) a bez možnosti provozovat živocišné 
pestitelské formy hospodarení. Cinnost na této navrhované ploše již v soucasnosti funguje. 

Plocha bývalého zemedelského družstva a pila se nachází v území CHKO Beskydy, jejíž 
hranice probíhá po místní komunikaci z Komorní Lhotky až k obecnímu úradu a od 
križovatky smer obec Reka po silnici III/4764. Kolem popisovaných podnikatelských ploch 
jsou vesmes pastviny, role se vyskytují pouze ojedinele. Velkoplošné polní hospodárství 
prevládá mimo území CHKO Beskydy, na území CHKO je puda obhospodarována vetšinou 
extenzivne, pole mají pouze malé výmery a s casto se strídajícími kulturami. Velká cást 
pozemku je využívána pastevne, pricemž intenzita pastvy prozatím nedosáhla hranice, pri 
které dochází k devastaci pozemku a erozním škodám. 
 
j) Sport a rekreace 
V návrhu územního plánu obce Smilovice je kladen duraz na rekreaci každodenní. Tato forma 
rekreace je soucástí denního režimu a slouží ke krátkodobému zotavení obyvatel po skoncení 
zamestnání a školní výuky. Prevažující náplní každodenní rekreace je pobyt ve vhodném 
prírodním prostredí mimo vlastní obydlí, spojený s ruznými druhy sportu a procházkami. 
Pro uvádenou cinnost je v návrhu územního plánu ponechán  a k dalšímu rozšírení navrhován 
sportovne rekreacní areál (v grafické cásti oznacen císly 9, 10, 11). Má velmi hezkou polohu, 
ze západu a východu je lemován vodními toky, z jihu zasahuje les. 
Sportovne rekreacní areál spolecne s detským prírodním táborem, rekou a silnicí III/4764 
tvorí úpatí a jeden z duležitých vstupu do chránené krajinné oblasti Beskydy. I když stávající 
chatovište, rekreacní chaty, rekreacní chalupy, rekreacní strediska (hromadná rekreace) jsou v 
sousedních katastrálních územích (Komorní Lhotka, Reka), je rekreacní ruch vnímatelný i v 
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rešeném území (k.ú. Smilovice) a to ve forme peší turistiky a zvýšeného provozu prevážne 
osobních motorových vozidel.  
Pro zvýšení intenzity rekreacního pohybu jak smerem do CHKO Beskydy, tak v samotných 
Smilovicích je v územním plánu obce navržena pomerne hustá sít  cyklistických stezek  a 
funkcní zóny pro sportovní, rekreacne oddychovou cinnost - agroturistiku. (viz výkres 
dopravy a funkcní regulace). I pro návrhové období se predpokládá, že zatížení Smilovic peší 
turistikou bude v únosné míre bez vnímatelných škod zvlášte v lesích (sber hub a dalších 
lesních plodu). Totéž platí pro technický problém posledních let - cykloturistiku, proto návrh 
pomerne husté síte cyklostezek. 
 
 
6.  Návrh prostorového usporádání    
 
Území rešené územním plánem obce Smilovice se clení na jednotlivé  funkcní zóny na 
kterých je urcena prostorová regulace a to  stanovením maximálního poctu nadzemních 
podlaží, maximální výškou  objektu, hranicemi rozhledových trojúhelníku na duležitých  
križovatkách, hranicemi docházek na zastávky hromadné dopravy a ochrannými pásmy. 
  
Základní prostorové regulativy: 
Ochranná pásma hygienická 
Ochranná pásma dle zák. c. 114/92 Sb. O ochrane prírody (CHKOB, CHOPAV) 
Ochranné pásmo silnicní, zák. c. 13/97 Sb. 
Ochranná pásma bezpecnostní a trasy energetických zarízení, zák. c. 222/94 Sb., c. 110/64 Sb. 
Ochranná pásma vodohospodárská, zákon c. 138/73 Sb. o vodách (CHOPAV)  
Pri dostavbách a nástavbách respektovat výšku rímsy navazujících  domu 
Zabezpecit bezbarierový prístup k verejným objektum 
Nepovoluje se zastrešení rovnou strechou 
 
Specifikace: 
Území urbanizované: 
BI -   zóna venkovského bydlení 
BIAG - zóna venkovského bydlení s integrací zemedelských a rekreacne oddychových 

cinností ( agroturistika) 
- Maximální výška všech nadzemních objektu se stanovuje do 9 metru  (od upraveného 

terénu do 1 m zvýšený suterén + 3 m obytné prízemí + do 4 m + 1 m rezerva) strecha 
sedlová symetrická se spádem 40 - 450  a s doporucením obytného podkroví. 

- Tam, kde výška okolní zástavby prevyšuje 9 m, muže být výstavba bezprostredne 
navazující do shodné výšky. 

- Vzdálenost stavební cáry od krajnice vozidlové komunikace min. 6 m (doporucení 8 m). 
- Oplocení pozemku živým, dreveným nebo i dráteným plotem do max. výšky 150 cm. 
- Nové bytové domy se nenavrhují. U stávajících se povolují strešní nástavby a to ke zrízení 

obytného podkroví. Maximální výška obytného podkroví do 5 m. 
 
CS  -  zóna centrální smíšená 
- Maximální výška navrhovaných nadzemních objektu se stanovuje pro rodinné domky do 9 

metru. (od upraveného terénu do 1 m zvýšený suterén + 3 m obytné prízemí + do 4 m + 1 m 
rezerva) strecha sedlová symetrická se spádem 40 - 450  a s doporucením obytného 
podkroví. Tam, kde výška okolní zástavby prevyšuje 9 m, muže být výstavba bezprostredne 
navazující do shodné výšky.  
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PAL-  zóna podnikatelských cinností s výjimkou zemedelských živocišných pestitelských 
             forem 
PAŽ-  zóna podnikatelských cinností s možností zemedelských živocišných pestitelských 
            forem 
- Maximální výška navrhovaných objektu se stanovuje do 6 metru (do 1 m zvýšený suterén,  

4 metry podlaží, 1 metr rezerva). Strechy techto objektu nesmejí mít tvar strechy rovné. 
 
SPRO  -  zóna sportu, rekreace a oddechu 
TV -   zóna technického vybavení 
- Povolují se pouze prízemní stavby úzce související s funkcí zóny. Tvary strech nesmejí mít 

tvar strechy rovné. 
 
Území neurbanizované: 
Je cleneno na zónu krajinné a obecné zelene KZ a zónu orné pudy, zahrad a sadu OZ. Zóna 
KZ zahrnuje louky, lesy, pastviny, vodní plochy a ostatní. Zóna OZ zahrnuje ornou pudu, 
zahrady, sady a kultury nezjištené (Katastrální úrad - databáze soupisu parcel) 
 
KZ- zóna krajinné a obecné zelene 
OZ- zóna orné pudy, zahrad a sadu 
- Zakazuje se umíst ování jakýchkoliv staveb vcetne oplocování pozemku s výjimkou 

pastvinárského hrazení. Výjimecne se pripouští nutná technická infrastruktura. 
 
Urbanistická regulace 
Je urcena návrhem formy rozvoje jednotlivých ploch: 
- nová výstavba 
- stavební úpravy stávajících objektu (dostavba, modernizace, rekonstrukce, prístavba, 

nástavba) 
- sanace zelene 
 
 
7. Plochy prípustné pro dobývání ložisek nerostu a ploch pro 

jeho technické zajištení 
 
V návaznosti na § 15 zák. c. 44/88 Sb. ve znení zák. c. 541/91 Sb. a zák. c. 168/93 Sb. (horní 
zákon) a § 13 zák. c. 62/88 Sb. ve znení zák. c. 543/91 Sb. (zákon o geologických pracích) 
jsou do územního plánu zakresleny: 
- chránené ložiskové území ceské cásti hornoslezské pánve v ploše C2 (je celé k. ú. Smilo-

vic) 
- hranice ložiska zemního plynu Komorní Lhotka - v grafické cásti vyznaceno 
- hranice chráneného ložiskového území zemního plynu Komorní Lhotka (hranice je 

totožná s  hranicí ložiska zemního plynu Komorní Lhotka) - v grafické cásti vyznaceno 
- poddolované území - v grafické cásti vyznaceno 
 
 
8. Ochrana životního prostredí, prírodních zdroju a krajiny, 

územní systém ekologické stability krajiny 
 
Na úroven životního prostredí má vliv mnoho faktoru, zarízení v okolních sídlech, predevším 
Trinci a Ostrave, legislativní úroven a predpoklady uplatnování této legislativy. Výrazne 
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zhoršená kvalita ovzduší je nejvetším problémem životního prostredí v Trinci. Z duvodu 
negativního pusobení velkých zdroju emisí z trineckých železáren (má rozhodující vliv) a 
silného vlivu velkých zdroju z ostravsko - karvinské aglomerace je v rešeném území 
nepríznivá imisní situace. Životní prostredí je dále výrazne narušováno hlukem ze silnicní 
dopravy a to predevším ze státní silnice III/4764 v dobe silného rekreacního pohybu. 
Prírodní podmínky jsou mírné, klima je cástecne ovlivneno okolními  lesy v jižní cásti k.ú. 
Obec leží v pomerne clenitém terénu v nadmorské výšce od cca 380 do cca 625 m. n. m.  
Ke vnímatelnému zlepšení životního prostredí v rešeném území došlo po zavedení 
(vybudování) zemního plynu. Vznikl duvod odstranit vytápení tuhými palivy a nahradit ho 
plynem. 
Krajina rešeného území je do znacné míry narušena zemedelskou cinností lidí. Je to 
predevším odstranování porostu podél potoku a príkopu, cest, mezí, regulace ruzných vodních 
toku, znecišt ování podzemních vod, úbytek mezí a dalších biotopu, které zabranují erozím, 
zrizování hnojišt . Z techto duvodu je nutné chránit kostru ekologické stability v rešeném 
území a zabránit dalšímu narušení. 
 
• Územní systém ekologické stability krajiny 
Cílem ÚSES je zajistit pretrvání puvodních prirozených skupin organismu v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách clovekem ovlivnené nebo pretvorené  
krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických 
spolecenstev. Tato puvodní spolecenstva jsou schopna bez výrazného prísunu energie 
clovekem zachovávat svuj stav v podmínkách rušivých vlivu civilizace a po narušení se vracet 
ke svému puvodnímu stavu. Tuto funkci má zajistit územní systém ekologické stability 
krajiny sítí ekologicky významných cástí krajiny, které jsou úcelne rozmísteny na základe 
funkcních a prostorových podmínek. Temito podmínkami jsou reprezentace pro krajinu 
typických stanovišt  formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, 
propojených navzájem prostrednictvím biokoridoru. Ty mají taktéž stanoveny velikostní a 
kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismu v 
podobných životních podmínkách. 
Budování ÚSES vychází ze zákonu c. 17/1992 Sb., o životním prostredí, c. 114/92 Sb., o 
ochrane prírody a krajiny, c. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách. Podrobnejší pokyny k 
vytvárení systému ekologické stability urcuje provádecí vyhláška c. 395/92 Sb., kterou se 
provádejí nekterá ustanovení zákona c. 114/1992 Sb.  
Prostorove funkcní požadavky jsou upraveny podle aktuální metodiky pro zpracování 
dokumentace ÚSES a metodiky zapracování ÚSES do územních plánu obcí. 
 
Do praxe budou ÚSES a jejich vymezení prosazovány orgány státní správy: 
a) jako soucást územne plánovací dokumentace (vyhláška c. 131/1998 Sb. o územne 

plánovacích podkladech a územne plánovací dokumentaci), 
b) jako soucást lesních hospodárských plánu, 
c) jako soucást komplexních nebo dílcích pozemkových úprav. 
 
Stavební zákon a vyhláška o územne plánovacích podkladech a územne plánovací 
dokumentaci stanovuje vymezení územního systému ekologické stability jako závaznou cást 
územního plánu obce. 
 
• Základními prvky územního systému ekologické stability jsou: 
Biocentrum je cást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožnuje 
dlouhodobou, pokud možno trvalou, existenci druhu nebo spolecenstev puvodních druhu 
plane rostoucích rostlin a volne žijících živocichu a jejich genových zdroju. 
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Biokoridor je cást krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra zpusobem umožnujícím 
migraci organismu, i když pro jejich rozhodující cást nemusí poskytovat trvalé existencní 
podmínky. Pod pojem „migrace“ se zahrnuje nejen pohyb živocišných jedincu, pohyb 
rostlinných orgánu schopných vyrust v novou rostlinu, ale i výmena genetické informace v 
rámci populace, prenos pylu, živocišných zárodku a pod. 
Interakcní prvek je segment krajiny, který doplnuje biokoridory a biocentra. Jeho rozsah není 
metodikou upraven a není proto v rámci územního plánu obce navrhován. Jedná se o menší 
remízy, vegetacní doprovody toku, drevinné porosty na mezích a podobne, které vetšinou 
nedosahují parametru biokoridoru nebo biocenter. 
 
• Hierarchické clenení ÚSES. 
Podle významu skladebných prvku (biocenter a biokoridoru) se delí ÚSES na nadregionální, 
regionální a lokální (místní). Soucástí „nižší“ hierarchické úrovne se pritom v daném území 
stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovne „vyšší“, a to jako jejich operné body a 
výchozí linie. 
Požadované velikosti skladebných prvku (výmera biocenter, délka a šírka biokoridoru) se liší 
dle jednotlivých úrovní (prostorové kritérium). V rešeném území jsou jen prvky místního 
(lokálního) územního systému ekologické stability. Metodikou predepsané parametry prvku 
systému ekologické stability v rešeném území - katastrální území Smilovice a Rakovec - jsou 
uvedeny dále. 
 
Pro realizaci chybejících cástí a zmenu hospodarení ve stávajících cástech ÚSES nebyl dosud 
stanoven realizacní právní a financní postup. I z techto duvodu je do územního plánu obce 
navržena minimalizace na rozsah biocenter a biokoridoru pri zachování predepsaných 
parametru. V souladu s Metodikou na zapracování ÚSES do územních plánu obcí (MMR CR, 
Ústav územního rozvoje Brno, 1998) je vymezený ÚSES minimalizovaných parametru 
zarazen mezi limity využití území. 
 
• Koncepce ÚSES 
Plán ÚSES pro obec Smilovice vychází z generelu místního územního systému ekologické 
stability (Mrázek. 1995) a okresního generelu (Bureš et al, 1997). Pro zapracování do 
konceptu územního plánu obce muselo být vymezení prvku ÚSES oproti okresnímu generelu 
upraveno, zejména s ohledem na navázání na území sousedních obcí, na kterých byl ÚSES již 
upresnen územními plány obcí (Guty, Komorní Lhotka, Reka, Strítež). 
 
Oproti okresnímu ÚSES (Bureš et al., 1997) je v návrhu územního plánu obce Smilovice 
vypušten lokální biokoridor c. 154 a LBC 198 (podle císlování okresního ÚSES). Biokoridor 
prochází pres stredovou cást zástavby Smilovice a jeho realizace v podobe lesního 
biokoridoru je bez zásahu do zástavby nemožná, navíc je tento biokoridor vypušten i ve 
schváleném  územním plánu obce Reky, kde by rovnež procházel zastaveným územím a kde 
jeho vypuštení bylo podporeno i vyjádrením správy CHKO Beskydy k územne plánovací 
dokumentaci. 
 
Prvky lokálního ÚSES ve Smilovicích 

V území obce jsou jen prvky lokální úrovne ÚSES (v závorce jsou uvedena císla prvku 
podle okresního ÚSES): 
Lokální biokoridor s biocentry podél Neboruvky po hranici s Guty (LBK 168, LBC 200, 
199) 
Lokální biokoridor s biocentry podél bezejmenného toku na hranici s Komorní Lhotkou 
(LBK 161) 
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Lokální biokoridor s biocentrem podél toku Reky od stredové zástavby Smilovic k severu 
(179, LBC 197) 
Lokální biokoridor mezi toky Neboruvkou a Rekou (LBK 165, LBC 197 LBC 199) 

 
Prvky ÚSES reprezentují vlhcí a vlhká spolecenstva lesní a vodní a lesní spolecenstva 
normální vlhkostní rady. Lokální biokoridor po Neboruvce má na území Rakovce jedno 
lokální biocentrum. Ze severne položeného biocentra je vyveden lokální biokoridor, který je 
trasován vlhkými a normálními stanovišti k toku Reky (Ropicanky), pak dále k severu podél 
toku Reky. Poslední lokální biokoridor je v hranici s Komorní Lhotkou podél bezejmenného 
toku. 
 
Vzhledem ke zmenám ve vymezeném ÚSES jsme provedli precíslování prvku ÚSES. 
Biocentra na území obce jsou oznacena názvem obce a poradovým císlem. Prvky jejichž 
vymezení jsme museli provést i mimo území Smilovic kvuli kontrole dodržení parametru 
ÚSES jsou necíslovány. Císlování podle okresního generelu (Bureš et al., 1997) je uvedeno 
v závorkách.  
 
Prvky ÚSES jsou v obci Smilovice na stanovištích se spolecenstvy potenciální prirozené 
vegetace (dle Mapy potenciální prirozené vegetace): 
Stremchová jasenina (Pruno-Fraxinetum Oberdorfer 1953) 
Lipová dubohabrina (Tilio-Carpinetum sensu Traczyk 1962) 
Podmácená dubová bucina (Carici brizoides- Quercetum Neuhäusel in Mikyška et al., 1968) 
s ostricí treslicovitou 
 
Základním cílovým typem spolecenstev prvku ÚSES je les, u koridoru podél vodních toku 
také vodní toky a jejich brehy. 
 
V grafické cásti jsou vyznaceny odlišne existující a chybející cásti ÚSES. Jako chybející jsou 
vyznaceny plochy, na kterých je nutná zmena druhu pozemku (kultury). Druhy pozemku jsou 
urceny podle zákresu v katastrální mape. 
 
• Minimalizace prvku ÚSES 
Podmínky minimalizace územního systému byly zohledneny pri zapracovávání do územního 
plánu. Pro minimalizaci nároku na omezení hospodarení v území je stanovena maximální 
vzdálenost libovolného bodu v terénu od prvku ÚSES na dva kilometry. 
 
Vodní spolecenstva nemají stanoveny parametry – biokoridory po tocích. Minimální 
parametry prvku ÚSES pro lesní spolecenstva jsou: 
 

lokální biokoridor (LBK)  
-lesní spolecenstva 
Maximální délka je 2 000 m a minimální šírka 15 metru, možnost prerušení je na 15 
metru; 
 
lokální biocentrum (LBC)  
-lesní spolecenstva 
Minimální velikost je 3 ha, za predpokladu, že jde o kruhový tvar. U všech tvaru 
biocenter je treba dbát, aby minimální plocha pravého lesního prostredí v biocentru 
byla 1 ha.  



 24

V prípade, že na plochách biocenter budou porosty obnovovány holosecným 
zpusobem, je nutné vymezit minimální plochu lokálního biocentra na 6 ha. 

 
Vymezení je provedeno v minimálních nutných rozlohách a šírkách dle metodiky a podle 
situace pozemku jimiž prochází. Navržené vymezení prvku územního systému se týká 
predevším ploch mimo zalesnené pozemky. Další upresnení na lesních pozemcích bude 
provedeno pri zapracovávání ÚSES do lesních hospodárských plánu (LHP) a v projektech 
prvku ÚSES. Prvky územního systému ekologické stability by v lesích mely být ve fázi 
projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodárské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého 
rozdelení lesa, popr. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdelení lesa vést, 
v závislosti na zpusobu hospodarení. Na pozemcích mimo les bude další upresnení provedeno 
v projektech ÚSES nebo pozemkových úprav; realizace muže být spojena napr. s 
pozemkovými úpravami nebo vlastní iniciativou vlastníku pudy. Zemedelská puda, na které 
jsou vymezeny prvky ÚSES a je ve vlastnictví státu, nebude prodávána.  
 
•Hospodarení na plochách ÚSES 
V lesích, na nichž jsou vymezeny prvky ÚSES má být preferováno podrostní nebo výberné 
hospodarení. Pri nedostatku zmlazených cílových drevin tyto umele vnášet. Obmýtí a obnovní 
dobu je možno ponechat beze zmeny, zvýšit by se melo zastoupení cílových drevin tak, aby v 
prumeru bylo dosaženo zastoupení minimálne 50 %, tzn., aby porosty tvorící biokoridor byly 
hodnoceny stupnem ekologické stability 4. Pro lokální biocentra vymezená na lesní pude by 
melo platit, že u dubobukových porostu by mel být dodržován požadavek podrostního 
hospodarení s predsunutými prvky pro umelé zalesnení chybejícími drevinami prirozené 
druhové skladby, predevším tedy dubu a habru jako hlavních drevin a dále primíšene a 
vtroušene lípy, klenu. Smrkové porosty obnovovat holosecne, poprípade rovnež podrostne. U 
porostu, které nejsou kvalitní a u nichž není žádoucí další zmlazení uvažovat i o prípadném 
snížení obmýtí o 10 roku. Ideálním cílem hospodarení v porostech tvorících biocentra je les s 
druhovou a vekovou skladbou blízkou prirozené. Pri zakládání prvku ÚSES na orné nebo jiné 
nezalesnené pude využít ve velké míre melioracní dreviny. 
Hospodarení v lesních biokoridorech navržených mimo lesní pudu a v brehových porostech 
podél potoku je dáno predevším jejich malou šírkou, a proto je zde nutné pocítat s obnovou 
pouze prirozenou, popr. jednotlivým nebo skupinovým výberem. 
Na plochách chybejících biocenter a biokoridoru je nutno zabezpecit takové hospodarení, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES 
nelze napr. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty menit na ornou pudu, odstranovat 
nárosty nebo jednotlivé stromy a pod. Prípustné jsou pouze ty hospodárské zásahy, mající ve 
svém dusledku ekologicky prirozené zlepšení stávajícího stavu (napr. zatravnení orné pudy, 
výsadba brehových porostu, zalesnení). 
 
• Strety a bariéry prvku ÚSES 
Vymezené stávající i nove navržené biokoridory se nutne kríží se stávajícími i navrženými 
antropickými bariérami a limitami využití území - silnicemi, trasami inženýrských sítí s jejich 
ochrannými pásmy. a pod. Vzhledem k tomu, že se temto stretum nelze vyhnout, je treba 
minimalizovat jejich dopady na prvky ÚSES. Pod elektrovody je žádoucí, aby byly 
ponechány krovité nárosty do maximální možné výšky. U krížení s ochrannými pásmy 
vodovodu, kanalizací a bezpecnostními pásmy plynovodu vychází dochází k prerušení 
biokoridoru v prijatelných parametrech (do 15 metru). Silnice by mely prekonávat vodní tok, 
podél nehož je biokoridor veden, mosty tak, aby dno a brehy vodotecí byly minimálne 
zasaženy stavbou. 
 



 25

• Nejvýraznejší bariéry v trasách prvku ÚSES:  
LBK Smilovice 1 – Ropice – kolize se stávající trasou silnice I/11 a s její nove navrhovanou 
trasou. 
 
• Podklady 
Mrázek, Martin, 1995: Územní systémy ekologické stability Komorní Lhotka, Smilovice, 

Reka. Lesprojekt, Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodárskou úpravu lesa Frýdek-
Místek. Porizovatel Okresní úrad ve Frýdku-Místku,  

Bureš, L., Burešová, Ciprová, 1997: Vyhodnocení systému ekologické stability v  okrese 
Frýdek-Místek. Porizovatel Okresní úrad, Frýdek-Místek  

Metodika zapracování ÚSES do územních plánu obcí, Návod na užívání ÚTP regionálních a 
nadregionálních ÚSES CR. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje, Brno 
1998 

Löw, Jirí et al, 1995: Rukovet  projektanta místního územního systému ekologické stability. 
Doplnek, Brno. 

územní plány obcí Komorní Lhotka, Reka, Strítež, Guty. 
 
• Vlivy na územne plánovací dokumentaci na sousedících územích 
V území Gut (Trinec XIII) je upraveno vymezení biokoridoru po Neboruvce, LBC 200 (podle 
okresního ÚSES) je celé mimo území obce Smilovice, LBC 199 (Rakovec 1) je presunuto 
celé na území Smilovic – Rakovce, protože v území Gut nepovažujeme za vhodné vytvorení 
lesního biocentra v dríve navrhovaném prostoru (údolnice a úzká niva toku s rídkou zástavbou 
a zemedelskými pozemky – louky, pastviny, orná. 
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• Prvky územního systému ekologické stability 
Oznacení 
prvku 

List mapy  
1 : 5 000 

Funkce, 
funkcnost, 
název 

STG Rozmer Kultura Charakter ekotopu Cílové spolecenstvo, 
návrh opatrení 

 
Guty –
Rakovec 1  
(LBK 168) 

Frýdlant n. O. 
0-1 
Jablunkov  9-1 

LBK, cástecne 
chybející 

3BC4 1 900 m les, ostatní 
plocha, orná,  

brehový porost podél 
Neboruvky s pestrou druhovou 
skladbou, prevládá olše, jasan, 
klen a dub 

lesní, vodní 
doplnení lesního biokoridoru 
v místech, kde je brehový porost 
prerušen 

Rakovec 1 
(LBC 199) 

Jablunkov 9-1 LBK, cástecne 
existující 

3BC4 
4B4 

4 ha les, orná lesní porost nad údolnící 
drobného vodního toku s pestrou 
druhovou skladbou – olše, jasan, 
smrk, dub, klen, pole 

lesní, 
výsadba chybející cásti biocentra 

Rakovec 1 – 
Smilovice 1 
(LBK 165) 

Frýdlant n. O. 
0-1 
Jablunkov 9-1 

LBK, 
cástecne 
existující 

4B3a 2 000 m les, louka, orná, 
ostatní plocha 

biokoridor podél vodotecí 
s pestrou druhovou skladbou 
s prevahou habru, jasanu, olše, 
lípy a dubu, zemedelsky 
využívané pozemky – pole, 
travobylinné porosty 

lesní, 
doplnení chybejících cástí lesního 
biokoridoru 

Smilovice 1 
(LBC 197) 

Frýdlant n. O. 
1-1 

LBC,  
cástecne 
existující 

5C5a 
3BC4 

4 ha vodní plocha, 
les, ostatní 
plocha, orná 

lesní porost podél Ropicanky 
(Reky) s pestrou druhovou 
skladbou s prevládajícími 
jasany, duby, kleny a olšemi, šírí 
se krídlatka!, koryto je 
znehodnoceno naprímením toku 

lesní,  
rozšírení lesního porostu na plnou 
výmeru biocentra 

Smilovice 1 
– Ropice 
(LBK 179) 

Frýdlant n. O. 
0-0, 1-1 

LBK, 
existující, 
funkcní 

5C5a 2 000 m les, vodní 
plocha, ostatní 
plocha, 

brehový porost Ropicanky 
(Reky) devastované regulací, 
v okrajích porostu pozustatky 
puvodního brehu a staršího 
brehového porostu, vetšina 
porostu ve stárí do 30 let, vrba 
bílá, stremcha, jasan, dub, olše, 
lípa, svída, brslen, kalina, 
rozšírena krídlatka !!! 

lesní, vodní 
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Oznacení 
prvku 

List mapy  
1 : 5 000 

Funkce, 
funkcnost, 
název 

STG Rozmer Kultura Charakter ekotopu Cílové spolecenstvo, 
návrh opatrení 

 
 
Komorní 
Lhotka – 
Strítež 2 
(LBK 161 

Frýdlant n. O. 
1-1 

LBK, cástecne 
existující 

4C4 
4B4 

1 700 m les, louka, vodní 
plocha, pastvina 

drobný vodní tok  s brehovými 
porosty s prevahou olše 

lesní, 
výsadba lesního biokoridoru ve 
vetšine délky 

 
 
• Vysvetlivky: 
Oznacení prvku. - znacení ve výkresech c. 1 a c. 2, biocentra, která jsou na rešeném území jsou oznacena názvem obce a poradovým císlem, 
znacení biokoridoru je pomocí koncových biocenter. V závorkách je uvedeno císlování podle okresního generelu. 
Funkce, funkcnost, název - druh prvku, stav, prípadne název; LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor. 
STG - skupina typu geobiocénu; (kód uvádí na prvním míste vegetacní stupen, písmenem je oznacena úživnost stanovište, poslední cifra 
oznacuje vlhkostní režim, malé a oznacuje stanovište ovlivnená proudící vodou) 
Výmera - velikost biocentra nebo délka biokoridoru, u prvku zasahujících mimo rešené území je uvedena celá výmera nebo délka biokoridoru 
Kultura - soucasne evidovaná kultura, právní stav podle státní mapy 1: 5 000 
Charakter ekotopu - strucný popis soucasného stavu,  
Cílové spolecenstvo, návrh opatrení - cílová vegetacní formace, potreba úprav pro funkci prvku. 
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• Požadavky pro ochranu území s prvky ÚSES 
1. Z hlediska zajištení budoucí funkcnosti prvku ÚSES (i dosud  nefunkcních, tedy 

navržených) není ve vymezených a navržených  soucástech ÚSES prípustné zhoršování 
stupne ekologické stability, tj. zakazuje se na techto pozemcích menit kulturu s vyšším 
stupnem ekologické stability za kulturu nižšího stupne  ekologické stability. 
Dále na techto pozemcích nelze provádet nepovolené: pozemkové úpravy, odvodnování 
pozemku, úpravy vodních toku  a nádrží, težit nerosty a jiným zpusobem závažneji 
narušovat  ekologicko - stabilizacní funkci techto ploch. 
Požaduje se nemýtit existující drevní porosty ani na pudách  evidovaných jako zemedelské 
nebo v jiných druzích kultur. 

2. Na pozemcích zahrnutých do ÚSES a pozemcích významných krajinných prvku je 
zakázáno umíst ovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, pro prumyslovou a 
zemedelskou výrobu, stavby pro  skladování a skládky odpadu. 
Výjimecne pri respektování požadavku ochrany prírody a krajiny  mohou být na dotcených 
plochách umíst ovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území 
a melioracní  stavby, dále se pripouštejí opravy a stavební úpravy stávajících objektu a 
úpravy vodních toku. 

3. Hranici biokoridoru ani biocentra nelze oddelovat od volné  krajiny zástavbou a ploty ani 
není možno pripouštet oplocování  prvku ÚSES. 

4. Pro ochranu vazby prvku ÚSES na okolní prostredí je nutno individuálne posuzovat stavby 
v jejich blízkosti (tj. cca 30  metru od kraje prvku), tj. zejména zamezit souvislému 
zastavení nebo prerušení pruniku živocichu z ÚSES souvislým oplocením  v délce delší než 
70 m podél hranic biokoridoru. 

5. U prvku, které by mohly být ohroženy kontaminací znecištenou  vodou z výše ležících 
zemedelských ploch je nutné zamezit pronikání splachu bud  ochranným príkopem nebo 
omezením používání  pesticidu a herbicidu a neprehnojování pozemku, nebo vytvorením 
ochranného pásu trvalým porostem o šírce biokoridoru  (travním nebo drevinným), tj. u 
lokálního biokoridoru (LBK)  - šírka  15 m. Tyto úpravy realizovat  pri provádení 
pozemkových úprav. 

6. Ve funkcních prvcích ÚSES u lesních porostu pri výchove nepripouštet holosecnou obnovu 
porostu (s výjimkou porostu silne poškozených nebo zcela nevhodného druhového složení 
– smrciny), upravit výchovné zásahy  tak, aby byla posilována prirozená porostní skladba. 

7. Ke všem zásahum v prvcích ÚSES a ve vzdálenosti do 30 m od  prvku ÚSES je nutno 
požadovat vyjádrení orgánu státní správy  v úseku ochrany životního prostredí. 

 
 
9.  Koncepce dopravy 
 
a) Úvod 
Obec Smilovice je dopravne napojena na sít  státních silnic, místních a úcelových komunikací 
sousedních obcí. Hlavní dopravní trasou je státní silnice c. III/4764 Strítež – Smilovice – 
Reka. Územní plán do své grafické cásti prejímá cást trasy navrhovaného hlavního 
komunikacního tahu oznaceného R 11, na kterou v budoucnu bude prevedena podstatná cást 
dopravního zatížení silnice I/68. 
Návrh nových dopravních objektu se vztahuje zejména k doplnení síte místních komunikací, 
peších komunikací, parkovacích ploch a úpravu autobusových zastávek. Zakresleny jsou též 
návrhy tras cyklistických stezek. 
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b) Komunikace pro motorová vozidla 
Stav 
Státní silnice III. trídy c. 4764 je soucástí ostatní silnicní síte. Zástavba v obci je rozložena 
prevážne kolem komunikacního skeletu tvoreného státní silnicí a kolem významných místních 
komunikací na tuto státní silnici navazujících.  
 
Návrh 
S rostoucím poctem vozidel a s požadavky na bezpecnost silnicní dopravy byl navržen 
duležitý silnicní tah R 11 (I/68) s vazbou na okolní obce propojující významná mesta regionu 
a Slovensko. Samostatným zemním telesem je tento tah veden i po severní cásti katastru obce 
Smilovice, se silnicí III/4764 tvorí mimoúrovnovou križovatku bez propojení. Parametry 
splnují všechny požadavky kladené na komunikaci tohoto významu.  
Státní silnice III/4764 je v soucasnosti pro plnení své funkce sberné komunikace trídy B1 
svými parametry – šírkovým usporádáním – v nekterých úsecích nevyhovující. Rekonstrukcí 
bude tuto silnici možné zaradit do kategorie S 7,5/60. Návrhová rychlost 60 km odpovídá 
charakteru komunikace ve vztahu k její funkci v obci. Na státní silnici je napojena sít  
místních a obslužných komunikací. S úpravou parametru státní silnice je spojena i úprava 
križovatek s dalšími dopravními trasami, a to tak, aby byly eliminovány kolizní místa a 
zvýšena prehlednost a bezpecnost krížení a tím i plynulost dopravy. 
Podél silnic je zakresleno ochranné pásmo stanovené Zákonem c. 13 / 1997 Sb., § 30, o 
pozemních komunikacích. U významnejších križovatek jsou zakreslena rozhledová pole.  
Soupis šírkových kategorií státní dopravní síte: 
III/4764 S 7,5 / 60     ochr. pásmo 2 x 15 m 
R 11  R 22,5 / 100 (80)    ochr. pásmo 2 x 100 m 
 
Výpocet velikosti rozhledového pole pro krížení státních komunikací:   
lr  = 0,278 Vr + 0,393 V2 / 100 (f + s)   
V  = 60 km/h   
f  = soucinitel smykového trení = asfalt 0,69   
s  = podélný sklon = 2 %   
t  = doba reakce ridice 1,5 sekundy   
lr  = min  25 – 35 m    
 
c) Intenzita silnicního provozu 
Podle Výsledku scítání dopravy na dálnicní a silnicní síti vydaných v roce 1995 není na 
katastru obce Smilovice scítací profil. Intenzity a složení dopravy nejsou tedy v dobe návrhu 
známy. Krome bežné obslužné dopravy v obci a prujezdní dopravy do obce Reka je v dobe 
víkendu a prázdnin zejména státní silnice zatížena zvýšeným poctem automobilu rekreantu. 
Pri soucasném typu zástavby není snadné nalézt primerený typ protihlukové clony, nebot  by 
to znamenalo mimo jiné požadavek na rozšírení koruny silnice min. o 1,5 m, což je s ohledem 
na blízkost prilehlé zástavbu nevýhodné. 
Plánována výstavba nového komunikacního tahu,  jež bude realizována v návrhovém období, 
výrazne nesníží pocet projíždejících vozidel v obci s ohledem na jejich charakter (spolecne 
s Rekou). S presunem dopravního zatížení ze silnice I/46 na novou silnici dojde ke zvýšení 
hladiny hluku z dopravy v severní cásti obce. Dnes nelze hodnoty hlukového zatížení 
stanovit. 
Pro daný terén, jeho konfiguraci a druh zástavby neprichází do úvahy žádný výrazný faktor 
útlumu hluku. Hlucnost na nové silnici I. trídy bude vyžadovat scítání dopravy ihned po 
provedení nové komunikace, aby byly urceny možnosti a vhodnost výstavby protihlukových 
bariér.  
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Protihluková opatrení. 
Pro obytnou podél silnice III/4764 lze doporucit  rešení úprav dispozice bytu tak, aby klidové 
místnosti byly situovány na stranu odvrácenou od komunikace a provedením protihlukových 
úprav okenních otvoru. To se týká jak novostaveb, tak  rekonstrukcí. Podmínene úcinné bude 
i vysázení vysoké zelene podél státních silnic tam, kde to prostor umožnuje. U navrhované 
silnice R/11 (I/68) navrhujeme protihluková opatrení v podobe oboustranných protihlukových 
zdí (dl. 100 a 150 m) 
 
d) Místní a úcelové komunikace 
Stav 
Zástavba na katastru obce Smilovice je propojena systémem místních komunikací, které ve 
svých koncových úsecích mnohdy precházejí v komunikace úcelové. Jedná se prevážne o 
komunikace obslužného charakteru zprístupnujících obytnou i podnikatelskou cást. Šírky 
vozovek jsou promenné, vetšinou nesplnují náležité šírkové parametry. Také konstrukce 
techto vozovek je z valné cásti nekvalitní, provozem pri nedostatecné míre obnovy došlo 
k postupnému poškození.  
 
Návrh 
Stávající sít místních komunikací bude šírkove upravena tak, aby vyhovovala kategoriím MO 
8/40; MO 7/30; MO 5/30; dále MOK 4/30 a MOK 7,5/40 pro komunikace ve volné krajine 
s odvodnením do terénu. Návrh urcuje, že místní komunikace, které vykazují velké 
poškození, budou v celé trase rekonstruovány, u méne poškozených vozovek bude položen 
nový živicný kryt. Okraje všech vozovek budou zpevneny obrubníky nebo krajníky, vody 
z povrchu budou svedeny do silnicních príkopu. Kategorie, kterými je sít MK vymezena, jsou 
zaneseny do grafické cásti ÚPD.  
Nové místní komunikace vedoucí k nove koncipovaným plochám jsou navrženy v kategoriích 
s ohledem na predpokládanou frekvenci dopravy a hustotu zástavby. Budou mít bezprašný 
povrch z asfaltu a dlažby. Ty nové komunikace, které umožnující príjezd výhradne 
k navrhované rodinné zástavbe, budou oznaceny jako zklidnené. Tento typ znacení zároven 
zahrnuje prednost chodcu pred vozidly a zákaz stání vozidel na komunikaci. Jako zklidnené 
budou oznaceny i vybrané stávající místní komunikace. 
Na križovatkách st. silnic a st. silnice s místními komunikacemi musí být dosažen napojovací 
polomer obrub min. 10 m. Vzájemne se križující místní komunikace stávající i nové musejí 
mít polomer napojení min. 6 metru.  
 
Výpocet velikosti rozhledového pole pro krížení místních komunikací:   
lr  = 0,278 Vr + 0,393 V2 / 100 (f + s)   
V  = 40 km/h   
f  = soucinitel smykového trení - asfalt 0,69   
s  = podélný sklon  = 2%   
t  = doba reakce ridice 1,5 sekundy   
lr  = min 15 - 20 m    
 
Pro potreby hasicu je nutné dodržet minimální šírku príjezdových komunikací 3 metry – 
v prípade, že nekde bude pouze jeden jízdní pruh v této šíri, musí na nem být oznacen zákaz 
stání vozidel. Vjezdy na pozemky domku a podniku je pro hasicské vozy požadován 3,5 
metry. 
Úcelové komunikace využívané zemedelskou a lesní dopravou, které mají dnes prevážne 
nevyhovující konstrukci, musejí taktéž být rekonstruovány v náležitých parametrech MOK 
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4/30 a MOK 7,5/40. Úcelové komunikace byly stabilizovány v dobe cinnosti zemedelského 
podniku Státní statek a byly využívány též lesním závodem. Nová zprístupnení pozemku pro 
zemedelskou výrobu musí být realizována napojením na stávající sít  úcelových komunikací, 
nikoliv ze státní silnice, vyjímecne z místních zpevnených komunikací.   
 
e) Peší komunikace   
Stav 
V soucasné dobe jsou chodníky pro peší realizovány prevážne v centrální cásti podél státní 
silnice III. trídy. Jejich technický stav, pokud jde o kvalitu povrchu, však neodpovídá ve 
všech úsecích požadavkum bezpecnosti chodcu. Chodníky jsou realizovány kolem obecního 
úradu, obchodu a restaurace a dále u zastávek autobusu. Jinde chodci musejí užívat 
vozidlových komunikací. 
 
Návrh 
Nove je navržen chodník podél prutahu státní silnice III/4764 od první zastávky v obci ke 
konci zástavby ve smeru na obec Reka. Chodníky jsou dále navrženy podél hlavních tras 
místních komunikací, kde je vetší frekvence chodcu: kolem kostela, u komunikace na 
Rakovec. Zpevnený chodník s nástupištem musí být realizován u všech zastávek pro 
autobusovou dopravu. Minimální šírka chodníku bude 1,5 metru, povrch bude krytý 
zámkovou dlažbou. 
Nové vozovky vedené pouze k rodinným domkum budou zarazeny do kategorie zklidnených 
komunikací, tedy bez chodníku.  
 
f) Statická doprava   
Stav 
Pro dlouhodobá stání jsou na katastru obce využívány garáže vestavené nebo pristavené k 
rodinným domkum. Plochy pro krátkodobá  stání jsou situovány prevážne v centrální cásti 
obce. Parkovište u samoobslužné prodejny potravin - 8 stání. 
 
Propocet dlouhodobých parkovacích stání:   
Rok 1991 569 obyv./193 bytu  162 stání (1:3,5) 
Rok 2010 650 obyv./210 bytu  185 stání (1:3,5) 
 
Návrh 
Zpracovatel ÚPD predpokládá, že dlouhodobá stání budou nadále kryta poctem garáží 
v rodinných domech. Lze stanovit, že i na prípadný zvýšený stupen automobilizace (1:3) je 
v návrhovém období zajišteno dlouhodobé odstavení osobních aut (Orientacním propoctem 
vychází 216 stání). V soucasné dobe nejsou vyjímkou ani dvojgaráže pro jeden dum a bude to 
platit i pro budoucnost. 
Návrh zachovává plochy pro krátkodobá stání osobních vozidel u verejných služeb a ploch 
pro podnikatelskou cinnost. V grafické cásti jsou vyznacena: 
- u obecního úradu    10 stání 
- u rehabilitacního ústavu 14 stání 
- u TJ Smilovice + hrbitov 12 stání 
 
Mimo zde uvedená parkovište bude v obci platit zásada, že každý nový podnikatelský zámer 
musí být doložen rešením parkování pro vozidla firmy a návštevníku, a to na pozemcích, 
kterých se podnikatelský zámer týká.   
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g) Autobusová doprava   
Stav 
Obec Smilovice je napojena na verejnou autobusovou dopravu CSAD, které slouží celkem tri 
oboustranné autobusové zastávky, což vyhovuje dopravní obsluze obyvatel a tento pocet 
zustane zachován vcetne lokalizace jednotlivých zastávek.  
V obci prijíždejí linky na tyto zastávky: U jezu, Pošta, U myslivecké chaty. 
 
Návrh 
Všechny zastávky však musejí být upraveny tak, aby vyhovovaly bezpecnosti provozu na 
silnicích. Je nutné vybavit je všechny o zastávkové zálivy, aby stojící autobusy nezabíraly 
prujezdní profil komunikace. Spolecne s temito zastávkovými zálivy budou obe strany každé 
zastávky vybaveny otevrenými prístrešky pro cestující.   
Izochrona docházkových vzdáleností 500 m pokrývá vetšinu souvisle zastaveného území, 
z cehož vyplývá možnost dostatecné obsluhy obyvatel na rešeném území. Rozsah a frekvence 
linek vyplývá z požadavku všech obcí na jednotlivých tratích a muže se v návrhovém období 
menit. Obec nepožaduje zvetšení poctu autobusových zastávek na katastru obce. 
Pro príjezd do obce lze využít i blízké železnicní zastávky Strítež na trati c. 322 Frýdek-
Místek – Ceský Tešín. 
 
h) Cyklistická doprava 
Návrh 
Podle Generelu cyklistické dopravy, který vypracoval Útvar dopravního inženýrství v Ostrave 
pro celý region je na katastru obce Smilovice navržena pro cyklisty stezka prevážne po trase 
státní silnice. S využitím znalosti místních pomeru lze tuto stezku doplnit zduraznením míst 
s pritažlivým rozhledem v krajine spolecne s možností nabídky služeb pro cykloturisty. Dále 
podle místních znalostí je navržena další trasa pro cykloturistiku, která rozširuje vypracovaný 
Generel. Všechny stezky pro cyklisty jsou v grafické cásti vyznaceny. Ve sportovne rekreacní 
ploše u objektu TJ Smilovice navrhujeme odpocívku s obcersvením pro cykloturisty. 
 
 
10.  Koncepce technického vybavení 
 
a) Zásobování pitnou vodou 
Stav 
V obci je vybudován verejný vodovod zásobující obec ze zdroje Fuldova studna v jižní cásti 
obce. V blízkosti studny je vodojem o objemu 2 x 100 m3 s hladinami 448,00 – 451,30 m n. 
m. Zdroj má vyhlášené pásmo hygienické ochrany 1. a 2. stupne. PHO 1. stupne je v terénu 
oplocené. Minimální vydatnost studny je 0,75 l/s, v soucasné dobe obecní úrad udává 
prumernou vydatnost zdroje 2,0 až 2,2 l/s. Nové zdroje pojmenované Godula 1 a 2 o 
vydatnosti 2 x 1,0 l/s, které se nacházejí v jižní cásti Smilovic, nebyly po predchozí úvaze o 
jejich využití na stávající vodojem nakonec napojeny. 
Využil se jiný zdroj, a to propojení s vodovodním rozvodem obce Reka, jehož zdrojem je 
pramenište Príslop o vydatnosti 2,5 – 10 l/s. Bylo tedy provedeno propojení vodovodní síte 
Smilovic a Reky na rozhraní katastru a tím posílení prívodu do smilovského vodojemu. 
Obcí Smilovice prochází Ostravský oblastní vodovod (OOV), a to z rád c. 36 Tošanovice – 
Trinec. Tento zásobovací rád má dimenzi DN 500 (s ochranným pásmem 2 x 6 m), je veden 
napríc katastrem v jeho severní cásti. Návrh využívá jednak možnosti tohoto zdroje a dále 
podle požadavku SmVaK Ostrava reší napojení Smilovic na OOV. Pro napojení bude využito 
precerpávací zarízení pro obec Strítež, které leží v nevelké vzdálenosti od smilovického 
katastru. Obec je v návrhu napojena prípojným rádem DN 100 se samostatným merením. 
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Podle predpodkladu bude prumerný odber pitné vody pro obec Smilovice roven vydatnosti 
Fuldovy studny, tedy Qp = 2,0 - 2,2 l/s. Vodovodní potrubí z OOV bude vedeno podél státní 
silnice III. trídy až k vodojemu pod Fuldovou studnou a odtud do rozvodného potrubí v obci. 
Vodovodní sít  je provedena z plastových trub PVC a PE o dimenzích DN 50 – DN 80.  
 
Návrh 
S nove koncipovanými plochami na katastru obce dojde k nutnosti rozšírení vodovodního 
rádu, a to jak pro výstavbu rodinných domku, tak i pro podnikatelské zámery a aktivity. 
 
Bilance potreby pitné vody 
Obyvatelé / byty  r. 1991     r. 2010     nárust 
byty v RD     569 / 193    650 / 210    81 / 17 
 
Výpocet potreby vody pro obyvatelstvo, obcanskou a technickou vybavenost je proveden 
podle smernice c. 9/1973 , s prihlédnutím k novým trendum ve vývoji spotreb pitné vody v 
návrhovém období k roku 2010. Podle platné smernice je pro byty s koupelnou a lokálním 
ohrevem teplé vody specifická potreba vody na jednu osobu 138 l/d (t.j. z 230 l/d snížených o 
40 % na vlastní vodomer). Specifická potreba vody pro obcanskou a technickou vybavenost je 
dle uvedené smernice na jednoho obyvatele v závislosti na velikosti obce 30 l/d zvýšená o 25 
% na pokrytí potreb pro nevyspecifikované podnikatelské aktivity, t.j. celkem 38 l/d 
Koeficient denní nerovnomernosti je kd = 1,4; koeficient hodinové nerovnomernosti kh = 1,8.  
Pri výpoctu potreby vody pro návrhové období je uvažováno se zásobením pitnou vodou pro 
cca 78% obyvatel. Prumysl v obci není. 
 
Bilance navrhované potreby vody: 
Denní potreba Qs = 138 l/os/den (pocet obyvatel v roce 2010 = 650) 
Denní potreba obyv. 650 obyv. x 0,138 m3/os/den = 89,7 m3/den 
Obcanská vybavenost a podnik. aktivity 650 obyv. x 0,038 m3/os/den = 24,7 m3/den 
Prumerná denní potreba = 114,4 m3/den 
Prumerná vterinová potreba behem 24 hod: 114.400 / 86.400  = 1,32 l/sec 
Vterinová potreba pri max. provozu 16 hodin: 114.400 / 57.600 = 1,98 l/s 
Tyto hodnoty predstavují predpokládanou potrebu vody v návrhovém období územního 
plánu, t.j. v roce 2010. Ve srovnání s parametry, podle kterých byl vodovod ve Smilovicích 
vybudován, jsou územním plánem vypocítané hodnoty potreby vody v dusledku nových 
trendu ve spotrebe pitné vody a v dusledku omezené potreby pro zemedelství i prumyslové 
podnikání podstatne nižší a nelze pocítat s jejich výrazným zvýšením. 
Zpracovatel ÚPD si je vedom nutnosti dílcích úprav stávajících tras vodovodních rádu v obci 
v souvislosti se zámerem vybudování preložky silnice R 11. Zpracovatel ÚPD predpokládá, 
že do té doby bude smer, výškové pomery a z toho plynoucí tvar zemního telesa uvedených 
komunikací již projekcne stabilizován. Úpravy tras budou obecne rešeny kolektory, 
chránickami a v nezbytném prípade preložkami z puvodních smeru.  
 
Tlakové pomery 
Pri návrhu tlakových pásem se vychází z normy CSN 75 5401, která pripouští nejvyšší pretlak 
vody v potrubí 0,6 MPa a požaduje hydrodynamický pretlak v míste prípojky 0,25 MPa.  
Vodovodní sít  je v soucasnosti provozována jako jedno tlakové pásmo.  Tlak ovládá stávající 
vodojem Smilovice 2 x 100 m3 s hladinami 448,00 - 451,30 m n.m.  
V návrhovém období se uvažuje s rozšírením síte. Tlak vody je nutné upravit tak, aby se k´ta 
hydrodynamické tlakové cáry za redukcí pohybovala v hodnotách 416,00 - 406,00 m n.m. 
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Redukcní ventil je osazen na navrženém rádu pro novou zástavbu v lokalite Pod dedinou, 
druhý na navrženém  rádu pro lokalitu Rakovec. 
Osazením redukcních ventilu vzniknou dve podružná nižší tlaková pásma NTP 1, NTP 2. 
Nové vodovodní rády se napojí výhradne na stávající vodovodní sít , potrubí je navrženo opet 
z PVC. Do grafické cásti územního plánu (mer. 1 : 5000) jsou zakresleny do jednotlivých 
nove koncipovaných lokalit jen páterní rozvody. Pro lokalitu u hrište bude vodovodní potrubí 
pres reku prevedeno shybkou pod recištem. 
Obcí Smilovice prochází Ostravský oblastní vodovod (OOV), a to rád c. 36 Tošanovice – 
Trinec. Tento zásobovací rád má dimenzi DN 500 (s ochranným pásmem 2 x 6 m), je veden 
napríc katastrem v jeho severní cásti. Návrh využívá jednak možnosti tohoto zdroje a dále 
podle požadavku SmVaK Ostrava reší napojení Smilovic na OOV. Pro napojení bude využito 
precerpávací zarízení pro obec Strítež, které leží v nevelké vzdálenosti od smilovického 
katastru. Obec je v návrhu napojena prípojným rádem DN 100 se samostatným merením. 
Podle predpodkladu bude prumerný odber pitné vody pro obec Smilovice roven vydatnosti 
Fuldovy studny, tedy Qp = 2,0 - 2,2 l/s. Vodovodní potrubí z OOV bude vedeno podél státní 
silnice III. trídy až k vodojemu pod Fuldovou studnou a odtud do rozvodného potrubí v obci. 
podle sdelení správce privádece se bude v míste uzlu Tošanovice pohybovat kóta 
hydrodynamické tlakové cáry v hodnotách cca 414, 60 m n.m., resp. 409,00 m n.m. Za techto 
predpokladu bude nutno potrebné množství vody pro Smilovice precerpávat - viz stávající 
napojovací bod pro obec Strítež. 
S plánovanou výstavbou státní silnice R 11 koliduje trasa OOV. Ve východním úseku trasy 
bude OOV v úseku cca 800 m preložen do linie rovnobežné  s navrhovanou komunikací s 
oboustranným napojením na puvodní vedení OOV. 
 
b) Odvádení a cištení odpadních vod 
Stav 
V soucasnosti nemá obec vybudován kanalizacní systém zakoncený cistírnou odpadních vod. 
Predcištení odpadních vod z domácností a podniku je rešeno septiky. Tukové a zaolejované 
odpadní vody jsou predcišt ovány v lokálních lapacích tuku a oleju. Prumyslové odpadní vody 
se v obci nevyskytují.  
Dešt ové vody ze zpevnených ploch a vozovek jsou odvádeny otevrenými príkopy do 
vodotecí.   
 
Návrh 
S ohledem na to, že obec má znacne rozptýlenou zástavbu v clenitém terénu, není možné 
vyprodukované odpadní vody soustredit do jednoho místa s napojením na cistírnu odpadních 
vod. Proto budou veškeré odpadní vody nadále soustred ovány u objektu a likvidovány 
v septicích a malých cistírnách odpadních vod. Vycištené vody pak budou odvádeny 
samostatnými kanalizacními vyústeními do nejbližší vodotece.  
Tímto zpusobem budou dorešené všechny stávající objekty v obci, stávající žumpy je možné 
nahradit malými cistírnami. 
Dešt ové vody ze dvoru a zahrad by mely být jímány a využívány jako užitková voda, tím se 
omezí množství odtékajících vod z celého území a s tím spojený problém kladení nutných 
radu a vytvárení a udržování otevrených príkopu a zárezu.  
 
c) Vodní toky a plochy 
Stav 
Nejvetším vodním tokem je reka Ropicanka, císlo hydrologického povodí 2 – 03 – 03 040. Je 
ve správe Povodí Odry. Smerová a výšková úprava toku byla provedena asi pred deseti léty. 
S tím koresponduje nemožnost užití studie inundacních území, která byla podle informace 
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Povodí Odry v Ostrave (ing. Biksacký) vyhotovena ješte pred výše zmínenými úpravami 
toku. Nová studie zátopového území (Q100) pro Smilovice není zatím vypracována, v dobe 
letních povodní v roce 1997 obec postižena nebyla a ani v ÚPD Velkého územního celku 
Beskydy (prosinec 1999) nejsou evidovány rozlivy letní povodne 1997 na Ropicance, jakož 
ani naléhavost provedení dílcích úprav úseku toku Ropicanky pro zvýšení ochrany sídel. 
Do grafické cásti ÚPD je zakreslena hranice Chránené oblasti prirozené akumulace vod 
Beskydy na katastru obce Smilovice. 
V km 8,33 je na toku Ropicanky jez, za kterým pokracuje privadec vody pro vodní dílo 
Terlická prehrada. Také tento privádec je ve správe Povodí Odry. 
V lokalite Rakovec na potoku Neburka došlo k sesuvu svahu pri podemílání brehu. 
Na území Smilovic je nekolik bezejmenných potoku, které mají hlavní funkci odvádení 
meliorovaných vod z polností. Toky jsou upraveny, smerove a výškove stabilizovány. 
Na území obce se nachází dva rybníky, vetší je využíván k chovu ryb, další je toho casu bez 
hospodárského využití. Ostatní vodní plochy jsou svým charakterem mokrinami. 
 
Návrh 
Je nutné provést nezbytné úpravy související s udržením funkcnosti všech toku a s nutností 
prístupu k nim. Pujde o vycištení koryt a úpravy svahu i dna, vykácení náletových drevin. 
Svahy brehu budou zpevneny tak, aby se predcházelo erozním vlivum, jejichž dusledkem je i 
zanášení koryt. Z duvodu ochrany krajiny budou malé toky zpevneny vegetací, vyjímecne 
v kombinaci s nevegetacními materiály, nejlépe prírodní kámen.  
Z významnejších staveb dojde k úprave brehu Ropicanky, na což je již vypracována 
projektová dokumentace pro sanaci škod. Taktéž na potoce Neburka bude opravena pobrežní 
cást bránící dalším škodám a sesuvum. Nikde není pocítáno s výškovou nebo smerovou 
úpravou toku. Žádný tok nebude zatrubnen. 
Opravu a obnovu budou vyžadovat i nekteré mostní objekty preklenující všechny toky v obci.  
U vetších toku je nutno dát prednost úpravám s použitím kamene. v ruzných formách uložení 
– pohozy, rovnaniny, apod. Dále je nezbytné, aby byl v celém rozsahu zajišten prístup 
k vodotecím, což znamená, že musejí být upraveny také oplocené hranice soukromých 
pozemku tak, aby ploty nezasahovaly do brehu. Manipulacní prostor kolem hlavních toku – 
Ropicanka a privádec Smilovice – Terlicko ciní 6 m na každou stranu od horních hran svahu 
koryta toku. 
 
d) Zásobování elektrickou energií 
Stav  
Obec Smilovice je zásobena elektrickou energií linkou venkovního vedení  o napetí 22 kV. 
Venkovní vedení je na mrížových, betonových a nekde i drevených sloupech. Z hlacvního 
prívodu jsou odbocky na stožárové trafostanice TR 22,0/0,4 kV s transformátory o výkonu 
100 až 400 kVA rozmístenými na území obce dle zástavby a tím daných požadavku na odber 
elektrické energie.  
Rozvody NN jsou prevážne nadzemní o napetí 3 x 380/220 kV. Jmenované venkovní vedení 
VN 22 kV je v dobrém technickém  stavu. Spolecne na stožárech s vedením NN je také 
verejné osvetlení obce. 
 
Transfromátory na území Smilovice: 
TS 741  U rybníka   400 kVA 
TS 742  Základní škola  250 kVA 
TS 743  Kravín      100 kVA 
TS 745  Rakovec     100 kVA 
TS 849  U Reky     100 kVA 
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TS 1150  Rakovec     160 kVA 
TS  RS VOKD      100 kVA 
 
soucet instalovaného príkonu   1210 kVA. 
 
Celkový instalovaný príkon ve stožárových trafostanicicích vybudovaných v obci je využit 
pro bytovou zástavbu, dále pro obcanskou a technickou vybavenost vcetne malých 
podnikatelských aktivit a pro úcely osvetlení hlavních komunikací. Pro úcely vytápení je 
napojeny jen 38 RD, z nich 8RD v okrajových cástech obce. 
Obcí prochází nadzemní vedení VVN 400 kV c. 404 Nošovice – Jablunkov – Varín (SR). 
Toto vedení má ochranné pásmo 2 x 25 m. Katastrem pouze prochází bez dalších vazeb. 
 
Návrh 
Specifická potreba 
- merný príkon pro 1 bytovou jednotku   2 kW/1 byt 
- merný príkon pro el. vytápenou jednotku   8 kW/1 byt 
- obcanská vyb. + podnik. aktivita    0,3 kW/obyvatel 
 
Výhledove se podle sdelení obecního úradu predpokládá, že elektrinou bude nadále vytápeno 
max. 15 domu z celkového poctu 350 v roce 2010. 
 
Rozbor potreby elektrické energie pro rok 2010 
Stávající bytové jednotky ....................................................... 193 x 2,3 kW ......... 444 kW 
nárust ....................................................................................... 17 x 2,3 kW .......... 32 kW 
bytový fond elektr. vytápený .................................................. 38 bj x 9,5 kW ....... 361 kW 
obcanská vybavenost + podnik.aktivita: 40 % z 650 obyv ..... 260 x 0,3 kW ......  78 kW 
soucet ....................................................................................................................  915 kW 
rezerva cca 20%....................................................................................................... 200 kW 
predpokládaná potreba (rok 2010) ......................................................................  1.115 kW 
potrebná kapacita ... 1.115 : 0,8 ...........................................................................  1395 kVA 
 
V souvislosti s budováním nových rodinných domu a podnikatelských zón bude nutné posílit 
energetickou soustavu novými transformátory, a to zrízením 4 nových TS a to: 
TS Východní  250 kVA 
TS Centrum  250 kVA 
TS Západní   250 kVA 
TS Sever    250 kVA 
 
Ke stávajícímu výkonu tak bude celkové posílení kapacity o 1000 kVA na celkových 2.210 
kVA. Ani s návrhem nových RD a podnikatelských ploch nebude kapacita TS využita. Avšak 
na katastru Smilovic je navrženo nekolik dalších ploch pro bydlení a výsledná kapacita 
transformátoru bude tedy využívána i stavbami na dalších plochách. Jejich požadovaný príkon 
zde není doložen. 
 
Technicko - provozní údaje. 
Provozní napetí. 
VN :    3 x 22 kV, 50 Hz, 
NN :    3 + PEN, 220/380V, 50 Hz 
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Ochrana pred nebezpecným dotykem neživých cástí, CSN 33 2000-4-41: 
-   VN: dle cl.: 413.N6.1 ochrana zemnením v sítích IT,  kde není prímo uzemnený stred, 
- NN: dle cl.: 413 ochrana v sítích TN-C, samocinným  odpojením od zdroje ve stanoveném 

case. 
 
Ochrana proti nadproudum. Dle CSN 33 2000-4-43, 4-473, 5-523. 
Ochranná pásma. 
Ve smyslu zákona c.:222/94Sb, z listopadu 1994 mají  elektrická zarízení následující chranná 
pásma: 
- vedení 400 kV – 25 m od krajního vodice 
- vedení vn 22 kV - 7m na obe strany od krajních vodicu, 
- vedení nn - nemá ochranné pásmo 
- kabely v zemi - 1m na obe strany od krajních kabelu. 
 
Stupen duležitosti dodávky elektrické energie. 
Dle CSN 34 1610 se jedná o dodávky III. stupne duležitosti 
Stupne elektrizace dle CSN 33 2130. 
Objekty v rešeném území jsou zarazeny do stupnu elektrizace  "A", "B","C". 
 
Návrh rešení zásobování elektrickou energií. 
Do r.2010 se predpokládá nárust bytových jednotek na konecných 210 bytových jednotek, s 
výstavbou bytu v bytových domech se neuvažuje. Ve smyslu "Pravidel pro elektrizacní 
soustavu" - zásad pro navrhování distribucních sítí VN /CEZ Praha 1983/, pri zatížení 
VN/DTS, je uvažován elektrický príkon pro bytovou výstavbu ve výši 1,6 kVA/byt stupne 
elektrizace "A", 2,3 kVA/byt stupne elektrizace "B" a 9,5 kVA/byt stupne elektrizace "C". 
 
Pokud jde o nadzemní vedení c. 404 400 kV Nošovice – Varín (SR), bude podle ÚPD 
Velkého územního celku Beskydy zdvojeno. Po dohode se zástupcem Moravského 
energetického dispecinku CEZ v Ostrave nebude v prípade požadovaného zdvojení staveno 
nové soubežné vedení, které by znamenalo územní reservu s následným majetkoprávním 
vyporádáním, ale ve stávajícím koridoru VVN se zdvojení provede na stávajících stožárech 
nebo se stožáry nahradí jinými a opet ve stejném koridoru se realizuje požadované zdvojené 
vedení prenosové soustavy. 
 
Zásobování teplem pro výhledové období 
Obec Smilovice je plynofikována, s dalším doplnením plynofikace je pocítáno pri výstavbe na 
nove koncipovaných plochách v návrhovém období. Vytápení elektrické tedy nove využito 
nebude. 
 
Distribucní rozvod - venkovní vedení NN - bude dle postupné výstavby nových TS, a dle 
potreby prepojován tak,  aby trafostanice byly soumerne vytíženy. Dá se  predpokládat, že v 
návrhovém období, tedy do r. 2010, budou bytové jednotky vytápeny plynem,  tudíž že byty 
budou stupne elektrizace "B". 
 
Zpracovatel ÚPD si je vedom nutnosti dílcích úprav stávajících tras elektrorozvodu v obci 
v souvislosti se zámerem vybudování silnice R 11. Zpracovatel ÚPD predpokládá, že do té 
doby bude smer, výškové pomery a z toho plynoucí tvar zemního telesa uvedených 
komunikací již projekcne stabilizován.  
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e) Zásobování plynem 
Stav 
Pokud jde o zásobení Smilovic plynem, obytná zástavba i obcanská vybavenost v obci je 
v soucasnosti plynofikována v celém rozsahu. Byla vybudována sít  STL rozvodu, která 
protkává témer celou zastavenou cást obce. Obec je na plyn napojena stredotlakou prípojkou 
STL DN 110 PN 40 z plynovodu v Komorní Lhotce, kde je také regulacní stanice VTL/STL, 
má kapacitu 2500 m3/hod. 
Plynofikace je dovedena až ke státní silnici, podél této komunikace k obci Reka pokracuje 
potrubí STL DN 110. Samostatná vetev je vedena k rozcestí Rakovec – Pržno. 
Podél místních komunikací mezi zástavbou je položeno potrubí LPe DN 63 mm. Všechny 
objekty jsou na ulicní rozvody napojeny samostatnými STL prípojkami s hlavním uzáverem 
plynu. Na katastru Smilovic se nenacházejí žádné rozvody VTL a VVTL. 
 
Návrh 
Plynovodní stredotlaká sít  je dnes dostacující a tak nové lokality urcené pro zástavbu 
rodinnými domky nebo pro podnikatelskou cinnost mohou být na již rozvedené rády bez 
dlouhých prípojných tras napojeny.  
 
Celkový predpokládaný odber v roce 2010: 
Smernice c.: 12/1988 Ceských plynárenských podniku v Praze udává následující spotreby 
plynu: 
Odber                              max.odber m3/hod 
Varení                                       0,14                                                                    
Príprava TUV                           0,26                                                                    
Topení v RD                             1,40                                                                    
 
Z uvedeného vyplývá, že max. odber v m3/hod v bytech RD je 1,8 m3/hod. 
Pro navrhovaných 210 bytu v RD bude max. odber 380 m3/hod. Pro podnikatelské aktivity 
uvažujeme 10% z celkového hodinového odberu, t.j. cca 40 m3/hod.  
 
Zpracovatel ÚPD si je vedom nutnosti dílcích úprav stávajících tras plynovodních rádu v obci 
v souvislosti se zámerem vybudování silnice R 11. Zpracovatel ÚPD predpokládá, že do té 
doby bude smer, výškové pomery a z toho plynoucí tvar zemního telesa uvedené komunikace 
již projekcne stabilizován. Úpravy tras budou obecne rešeny kolektory, chránickami a 
v nezbytném prípade preložkami z puvodních smeru.  
 
f) Telekomunikacní sít , radiokomunikacní zarízení. 
Severním okrajem katastru obce prochází optický dálkový kabel primykající se ke státní 
silnici I/68. Stávající i navrhované zástavbe je vzdálen v dostatecném odstupu. Jeho trasa byla 
podle podkladu správce TELECOM Ostrava zakreslena do mapové cásti ÚPD. 
Programy ceského rozhlasu a televize jsou zajišteny blízkými vysílaci severní Morava a 
distribuce jak radiového, tak i televizního signálu, je vyhovující. Pro oblast Trince jsou to: 26. 
kanál (CT 1), 28. kanál pro vysílání Nova (vysílac Javorový). Signál CT 2 a Prima je veden 
zatím z ostravského vysílace. 
Radioreléové trasy jsou tri: Javorový - TK B Trinec,  Javorový – TK B Šalamouna (Ostrava), 
Javorový – RS Hošt álkovice (Ostrava). Pro zlepšení radiokomunikacního spojení Javorový – 
Trinec bude v návrhovém období provedena výstavba tzv. smerových pojítek propojených 
s telefonními digitálními ústrednami. 
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11. Vymezení ploch  verejne prospešných staveb, asanacní úpravy 
a etapizace výstavby 

 
Plochy pro verejne prospešné stavby jsou vymezeny v grafické cásti  územního plánu obce 
Smilovice, výkres c. 7. 
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné pro uskutecnení staveb nebo opatrení ve verejném 
zájmu, lze vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout úcelu jinak, a to jen na 
základe zákona, jen pro tento úcel a za náhradu. Vyvlastnit podle zákona je možné jen ve 
verejném zájmu pro verejne prospešné stavby podle schválené územne plánovací 
dokumentace. Verejný zájem na vyvlastnení musí být prokázán ve vyvlastnovacím rízení.  
 
Seznam staveb urcených pro verejne prospešné služby a pro verejné technické vybavení 
území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostredí - (poradová císla jsou totožná s  
grafickou cástí): 
 
V grafické cásti návrhu oznaceno: 
1. rehabilitacní stredisko pro mentálne postižené deti - rekonstrukce objektu a pozemku, 

parc. c. 69, 382/4, 186, 187 
2.  plocha pro obcanskou vybavenost bez konkrétní specifikace, parc. c. 146, 225 
3. výstavba komunikacního prutahu  R - 11 (preložka I/68), parc. c. 471, 86, 25/2, 34/1, 

43/4, 44/1, 44/2, 43/1, 47/2, 48, 1740/14 
4. výstavba protihlukových opatrení na preložce silnice I/68 vuci sousedícím rodinným 

domkum, parc. c. 25/2, 34/1, 43/4, 47/2, 86, 44/1 
5. výstavba mimoúrovnového úseku silnice III/4764 s navrhovaným komunikacním 

prutahem R - 11 v úseku dle grafického vyjádrení, parc. c. 1696/2, k. ú. Strítež 
6.  výstavba mostních objektu, parc. c. 518, 471, 1740/14, 1741, k. ú. Strítež 
7.  výstavba parkovište u obecního úradu, 10 stání, parc. c. 108/2 
8.  výstavba parkovište u rehabilitacního ústavu, 14 stání, parc. c. 187 
9.  výstavba parkovište u TJ Smilovice i pro hrbitov, 12 stání, parc. c. 224/2 
10. výstavba nových místních komunikací soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu 

verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností, parc. 
c. 560/2, 1395/9, 1422/2, 1395/10, 1395/8, 1670,  

11. výstavba zastávkových zálivu a prístrešku u autobusových zastávek, parc. c. 1696/4, 
1696/5, 1614, 1696/2,  

12. výstavba a znacení cyklistických stezek dle grafické dokumentace 
13. výstavba vodovodního potrubí - prípojného radu DN 100 z OOV pres stávající cerpací 

stanici CS Strítež podél silnice III/4764 k vodojemu pod Fuldovou studnou do 
rozvodného potrubí v obci, trasa dle grafické cásti návrhu 

14. výstavba preložky radu OOV v míste stretu s plánovanou preložkou silnice I/68 R 11 a to 
podle grafické cásti návrhu územního plánu, parc. c. 471, 43/5, 47/1, 43/1, 48, 60/2 

15. výstavba nové vodovodní síte soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu 
verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností, dle 
grafické cásti návrhu 

16. trafostanice „Západní“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 815/21, 722, 728/1, 795/5, 
743/1 

17. trafostanice „Centrum“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 126, 1406/2, 1403/4, 1409 
18. trafostanice „Východní“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 327, 323/1, 386 
19. trafostanice „Sever“ vcetne vzdušné VN prípojky, parc. c. 668/1 - cást 
20. vybudovat zdvojení vzdušného vedení VVN c. 404400 kV Nošovice - Varín (Sloven-

sko), dle grafického návrhu 
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21. dobudovat sít  STL plynovodu do všech navrhovaných ploch pro výstavbu rodinných 
domku, objektu verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a 
oddechových cinností , dle grafického návrhu  

 
V grafické cásti návrhu neoznaceno: 
-  rekonstrukce všech stávajících místních komunikací 
- výstavba chodníku podél st. silnice III/4764 a duležitých místních komunikací v 

zastavených cástech obce 
-  rozšírení a rekonstrukce síte úcelových komunikací 
-  výstavba malých domovních COV 
-  vybudování výustních objektu z malých domovních cistíren do vodotecí 
- podél brehových hran vodních toku obnovit a dobudovat volný prostor o šírce 6 m v 

zastaveném území a 10 m mimo souvislou zástavbu pro brehové a doprovodné porosty a 
tento prostor zároven využívat jako manipulacní pruh k údržbe koryt 

-  nezatrubnovat jakékoliv vodní toky 
-  pravidelne cistit koryta vodních toku 
- vybudovat novou sít  rozvodu NN soubežne s výstavbou rodinných domku, objektu 

verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových cinností a 
rekonstruovat stávající nadzemní rozvody NN a venkovního osvetlení 

- dobudovat telekomunikacní rozvody do navrhovaných ploch pro výstavbu rodinných 
domku, verejných služeb, podnikatelských a sportovne rekreacních a oddechových 
cinností 

 
Asanacní úpravy  (asanace = demolicní prestavba): 
Jde o druh prestavby, pri níž se zcela mení podstata urbanistické struktury, pokud tomu 
nebrání zvláštní duvody, napr. technické nebo památkové. Dosavadní stavební fond je 
odstranen a na uvolnených plochách vybudován nový, odpovídající požadavkum soucasné 
spolecnosti. Objekty, které se na území demolicní prestavby z obecných (ekonomických) 
nebo zvláštních (památkových) duvodu zachovávají, jsou urceny k modernizaci nebo 
rekonstrukci a spolecne s novou výstavbou vytvárejí na území demolicní prestavby jednotný 
soubor. Uvádený druh prestavby v územním plánu obce Smilovice navržen není. 
 
Etapizace výstavby: 
I.  etapa výstavby ........................................................................................... do roku 2005 
II.  etapa výstavby ................................................................................................. 2006 - 2010 
III. etapa výstavby ................................................................................................ po roce 2010 
Etapizace je schematicky (orientacne) vyznacena ve výkrese c. 7. 
 
 
12. Návrh rešení civilní ochrany 
 
Pro úkryty obecne je vhodné  využít tyto  objekty a zarízení: 
- prostory urcené pro kulturní úcely (prednáškové místnosti, ucebny) 
- obchodní prostory a prostory pro spolecné stravování (jídelny,  bufety, pohostinství, atd) 
- provozní prostory, ve kterých se uskutecnují technologické procesy  jež nejsou 

doprovázeny vylucováním škodlivin 
- skladovací prostory nehorlavých a nevýbušných materiálu, zejména  materiálu CO 

urcených k výdeji obyvatelstvu, nevojenským jednotkám  a útvarum CO v dobe ohrožení 
- prostory sloužící jako šatny a umývárny 
- podjezdy a podchody 
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- garáže pro lehké automobily apod. 
- sklepní prostory objektu hromadného a rodinného bydlení 
-  
Zástavba na navrhovaných plochách, pri stávajících i nove navrhovaných komunikacích, 
nutno dodržet predpis  CO - 1 - 9 /c. „ Umístení rychlostních komunikací a duležitých 
místních komunikací musí zabezpecit jejich nezavalitelnost pri rozrušení okolní zástavby. V 
prípade, že zástavba hranicí s temito komunikacemi, musí jejich šírka být minimálne: 
 
     V1+V2 

     --------- + 6 m 
      2 
 
V1 + V2 je prumerná výška budov po strešní rímsu v metrech. Pri jednostranné zástavbe se 
pripocítávají 3 metry místo 6 metru. 
 

Rekapitulace navrhovaných bytu v rešeném území obce Smilovice 
 

Smilovice byty ha 
zastavitelná území vetších a = 0,5 ha 191 19,27 
proluky a plochy menší 0,5 ha 6 0,97 
celkem 197 20,24 

 
- Plošná potreba je 1,5 m2 podlahové plochy na jednu ukrývanou  osobu. 
- Úkryt nesmí být v blízkosti skladu horlavin a výbušných látek. 
- Dobehová vzdálenost muže být max. 500 m, do 15 min. 
- Pro bydlící obyvatele je zpracován plán ukrytí, který je uložen na obecním úrade. 

Výrobní podniky a provozy zajišt ují možnosti ukrytí pro své  pracovníky ve vlastní režii 
v prostorách podniku a provozu. 

 
 
13. Vyhodnocení predpokládaných dusledku navrhovaného reše- 

ní na zemedelský pudní fond a na pozemky urcené k plnení 
funkcí lesa 

 
Vyhodnocení bylo zpracováno v tabulkové cásti a v grafické cásti v mapách merítka 1:5000 a 
podle zákona o ochrane zemedelského pudního fondu c. 231, vyhl. MŽP c. 131/94 a 
metodických pokynu MŽP ze dne 1.10.1996, c. j. OOLP/1067/96. 
 
a) Použité podklady 
- údaje o parcelách z databáze soupisu parcel Katastrálního úradu, pobocka Trinec (F - M) - 

disketa 3½ 
- podklady Státní melioracní správy ve Frýdku - Místku 
- mapy bonitních pudne ekologických jednotek (BPEJ) - Pozemkový úrad pri OkÚ ve 

Frýdku - Místku 
 
b) Kvalita zemedelské pudy 
Zemedelská puda navržená k záboru byla vyhodnocena podle kultur  zemedelské pudy se 
zarazením do bonitních pudne ekologických  jednotek (BPEJ) a do tríd ochrany zemedelské 
pudy. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádreny v grafické cásti petimístným kódem a trídou 
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ochrany zemedelské pudy. První císlo kódu BPEJ vyjadruje príslušnost území ke 
klimatickému regionu, druhé a tretí místo (první dvojcíslí) stanoví  príslušnost k urcité hlavní 
pudní jednotce (HPJ), ctvrté a páté místo (druhé dvojcíslí) konkretizuje agronomicky 
významné pudní vlastnosti. V CR ctvrté císlo kódu vyjadruje kombinaci sklonitosti a 
expozice vuci svetovým stranám a páté císlo kombinaci hloubky pudy a  skeletovitosti. 
Rešené území Smilovice (vcetne k. ú. Rakovec) Tranovic je podle kódu BPJE zarazeno do trí 
klimatických regionu: 7 (MT4) - mírne teplý, vlhký, 8 (MCH) - mírne chladný, vlhký a 9 
(CH) - chladný, vlhký. 
HPJ (hlavní pudní jednotky) jsou úcelové seskupení forem príbuzných  ekonomickými 
vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým  pudním typem, pudotvorným 
substrátem, zrnitostí, sklovitostí, skeletovitostí a stupnem hydromorfismu. 
 
 
Základní charakteristika HPJ obsažených ve vyhodnocení záboru pudy  (první dvojcíslí) 
podle "Bonitace zemedelských pud a smeru jejich  využití" - 1. díl z roku 1984: 
 
21 - hnedé pudy a drnové pudy (rogosoly), rendziny a ojedinele i nivní pudy na pískách, 

velmi lehké a silne výsušné 
 
22 - hnedé pudy a rendziny na zahlinených píscitých substrátech, vetšinou lehcí nebo stredne 

težké, s vodním režimem ponekud príznivejším 
 
35 - hnedé pudy kyselé, hnedé pudy podzolové a jejich slabe oglejené formy v mírne chladné 

oblasti, prevážne na ruzných vyvrelých horninách, bridlicích a usazeninách karpatského 
flyše, stredne težké, slabe až stredne šterkovité, vláhové pomery jsou príznivé, nekdy se 
projevuje mírné prevlhcení 

 
43 - hnedozeme illimerizované oglejené a illimerizované pudy oglejené na sprašových 

hlínách, stredne težké, bez šterku, náchylné k docasnému zamokrení 
 
46 - hnedozeme illimerizované oglejené a illimerizované pudy oglejené na svahových hlínách 

se sprašovou prímesí, stredne težké  až stredne šterkovité nebo slabe kamenité, náchylné 
k docasnému zamokrení 

 
47 - oglejené pudy na svahových hlínách, stredne težké až stredne skeletovité nebo slabe 

kamenité, náchylné k docasnému zamokrení 
 
58 - nivní pudy glejové na nivních uloženinách, stredne težké,  vláhové pomery méne 

príznivé, po odvodnení príznivé 
 
K presnejšímu urcení kvality zemedelské pudy jsou jednotlivé HPJ  zarazeny do tríd ochrany 
zemedelské pudy (I. až V.,  z nichž necennejší pudy jsou ve tríde I.). Tyto trídy jsou uvedeny 
v grafické cásti zemedelské prílohy (pod kódem BPEJ) i v tabulkové cásti (viz tab. c. 2 
"Predpokládané odnetí zemedelské pudy ze ZPF") 
 
c) Zábor pudy v návrhovém období. 
Celkový predpokládaný zábor ciní 25,18 ha, z toho je 24,33 ha zemedelské pudy a z ní 16,48 
ha orné pudy (68 %). 
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Zábor pudy podle funkcního clenení ploch 
zábor pudy celkem  z toho zemed . puda z ní orná puda funkce zabíraných ploch 

v rešeném území obce ha % ha % ha  % 
urbanistický návrh 
rodinné domky              RD 18,50 80 18,15 98 11,48 63 
doprava                           D 0,04 - 0,02 50 - - 
obcanská vybavenost     OV 0,90 4 0,42 47 0,31 74 
podnikatelské aktivity    PA 1,24 5 1,24 100 1,04 84 
technická vybavenost     TV 0,11 1 0,11 100 0,06 55 

A. 

lokál. biokoridor       ÚSES 2,39 10 2,39 100 1,79 75 
celkem λ  A 23,18 100 22,33 96 14,68 66 
B. preložka st. silnice I/68 (I/11)90 
celkem λ  B 2,00 100 2,00 100 1,80 90 
celkem λ  A + B 25,18 100 24,33 97 16,48 68 
 
D návrhu urbanistického rešení byla zahrnuta plocha preložky st. silnice I/68 (I/11).Zábor této 
plochy je vyhodnocen v tabulkách zvlášt , pod oznacením B. 
Lesní puda se k záboru nenavrhuje 
Plocha navrženého lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability byla 
vyhodnocena také jako zábor zemedelské pudy (bez náhrady za vynetí ze ZPF). Tyto 
pozemky jsou navrženy k zalesnení. 
Soucástí návrhu jsou navržené plochy pro zahrady (ZA), které byly vyhodnoceny jako zmena 
funkcního využití pozemku (viz tab. c. 3) ze stávajících kultur na zahrady. Je to celkem 1,36 
ha. Z toho 0,58 ha orné pudy a 0,78 ha luk. 
Úcelové komunikace pro jednotlivé druhy výstavby jsou zahrnuty v záboru príslušných ploch. 
Odvodnené pudy se k záboru navrhuje celkem 9,66 ha, z toho pro rychlostní komunikaci 
(zábor B) 1,67 ha, pro ostatní navržené plochy (zábor A) 7,99 ha. 
Z odvodnených pozemku je 7,32 ha orné pudy (A - 5,65 ha, B - 1,67 ha), 0,76 ha zahrad - 
(A), 0,05 ha luk (A) a 1,53 ha pastvin (A). 
 
d) Predpokládaný zábor pudy po návrhovém období - výhled 
Pro výhledové období byly navrženy dve plochy - pro výstavbu rodinných domku a pro 
obcanskou vybavenost. Je to celkem 1,30 ha, z toho 1,15 ha orné pudy a 0,15 ha pastvin. 
Lesní puda se k záboru nenavrhuje. K záboru se predpokládá 0,49 ha odvodnené orné pudy. 
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SMILOVICE                  TAB. c. 1 
PREDPOKLÁDANÉ ODNETÍ PUDY PODLE FUNKCNÍHO CLENENÍ PLOCH  

z toho puda z celk. odnetí zemed. pudy v ha 
funkcní 
clenení 

plocha 
císlo 

celková 
výmera 
pudy v 

ha 

neze- 
medel- 
ská ha 

lesní ha 
zeme- 
delská 
λ  ha 

orná zahra- 
dy louky pastvi- 

ny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
návrhové období         A - urbanistický návrh 
RD 2 0,71 0,05 - 0,66 0,13 0,51 - 0,02 
 4 2,26 0,03 - 2,23 2,10 - 0,04 0,09 
 6 0,76 - - 0,76 0,76 -  - 
 7 0,72 - - 0,72 0,72 -  - 
 8 0,81 - - 0,81 - -  0,81 
 9 1,55 0,01 - 1,54 0,77 - 0,07 0,70 
 13 0,13 - - 0,13 - - 0,13 - 
 16 1,59 0,26 - 1,33 1,33 -  - 
 17 0,98 - - 0,98 0,98 -  - 
 18 1,06 - - 1,06 0,83 0,22  0,01 
 20 0,87 - - 0,87 0,87 -  - 
 21 0,58 - - 0,58 0,58 -  - 
 22 1,94 - - 1,94 1,83 - 0,06 0,05 
 23 0,82 - - 0,82 0,43 0,39 - - 
 24 3,57 - - 3,57 - - 3,57 - 
 25 0,15 - - 0,15 0,15 - - - 
RD   S - 18,50 0,35 - 18,15 11,48 1,12 3,87 1,68 
D      S 12 0,04 0,02 - 0,02 - 0,02 - - 
OV 14 0,31 - - 0,31 0,31 - - - 
 15 0,59 0,48 - 0,11 - 0,11 - - 
OV   S - 0,90 0,48 - 0,42 0,31 0,11 - - 
PA    S 10 1,24 - - 1,24 1,04 - - 0,20 
TV 3 0,04 - - 0,04 0,04 - - - 
 5 0,03 - - 0,03 - - 0,03 - 
 11 0,02 - - 0,02 - - - 0,02 
 19 0,02 - - 0,02 0,02 - - - 
TV    S - 0,11 - - 0,11 0,06 - 0,03 0,02 
LBK  S  2,39 - - 2,39 1,79 0,47 - 0,13 
A celk. 2 - 25 23,18 0,85 - 22,33 14,68 1,72 3,90 2,03 
návrhové období         B - preložka st. silnice I/68 (I/11) 
D       S 1 2,00 - - 2,00 1,80 0,20 - - 
návrhové období celkem A + B 
  25,18 0,85 - 24,33 16,48 1,92 3,90 2,03 
výhledové období 
RD    S I 0,49   0,49 0,49    
OV    S II 0,81   0,81 0,66   0,15 
celkem I - II 1,30   1,30 1,15   0,15 
funkcní clenení: RD  rodinné domky           D  doprava 
     OV obcanská vybavenost         PA  podnikatelské aktivity 
     TV  technická vybavenost         LBK lokální biokoridor 
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SMILOVICE                  TAB. c. 2 
PREDPOKLÁDANÉ ODNETÍ ZEMEDELSKÉ PUDY ZE ZPF 

katastr. 
území 

plocha 
císlo 

fukcní 
clenení 

odnetí 
zem. pudy 

λ  v ha 
kultura kó BPEJ trída 

ochrany 

investicní 
zásahy do 
pudy v ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A - urbanistický návrh 

Smilovice 2 RD 0,13 2 7.21.13 IV. 0,13 
   0,51 5 7.21.13 IV. 0,51 
   0,02 8 7.21.13 IV. 0,02 

S 2 RD 0,66 - - - 0,66 
Smilovice  S 3 TV 0,04 2 7.21.13 IV. 0,04 

Smilovice 4 RD 2,10 2 7.21.13 IV. - 
   0,04 7 7.21.13 IV. - 
   0,09 8 7.21.13 IV. - 

S 4 RD 2,23 - - - - 
Smilovice  S 5 TV 0,03 7 7.47-00 II. 0,03 
Smilovice  S 6 RD 0,76 2 7.46.00 II. 0,47 
Smilovice  S 7 RD 0,72 2 7.46.00 II. 0,72 
Smilovice  S 8 RD 0,81 8 7.22.13 III. 0,81 

Smilovice 9 RD 0,77 2 7.22.13 III. 0,56 
   0,07 7 7.22.13 III. 0,02 
   0,70 8 7.22.13 III. 0,70 

S 9 RD 1,54 - - - 1,28 
Smilovice 10 PA 1,04 2 7.22.13 III. - 

   0,20 8 7.22.13 III. - 
S 10 PA 1,24 - - - - 

Smilovice  S 11 TV 0,02 8 7.22.13 III. - 
Smilovice  S 12 D 0,02 5 7.21.13 IV. - 
Smilovice  S 13 RD 0,13 7 7.21.13 IV. - 
Smilovice  S 14 OV 0,31 2 7.21.13 IV. - 
Smilovice  S 15 OV 0,11 5 7.22.13 III. - 
Smilovice  S 16 RD 1,33 2 7.22.13 III. 0,54 

Smilovice 17 RD 0,97 2 7.22.13 III. 0,52 
   0,01 2 7.58.00 II. 0,01 

S 17 RD 0,98 - - - 0,53 
Smilovice 18 RD 0,06 5 7.22.13 III. - 

   0,16 2 7.46.00 II. - 
   0,16 5 7.46.00 II. - 
   0,01 8 7.46.00 II. - 
   0,67 2 7.58.00 II. - 

S 18 RD 1,06 - - - - 
Smilovice  S 19 TV 0,02 2 7.58.00 II. - 

Smilovice 20 RD 0,17 2 7.58.00 II. 0,17 
   0,70 2 7.22.13 III. 0,70 

S 20 RD 0,87 - - - 0,87 
Smilovice  S 21 RD 0,58 2 7.22.13 III. 0,45 

Smilovice 22 RD 1,83 2 7.22.13 III. - 
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SMILOVICE   TAB. c. 2      1. POKRACOVÁNÍ 
PREDPOKLÁDANÉ ODNETÍ ZEMEDELSKÉ PUDY ZE ZPF 

katastr. 
území 

plocha 
císlo 

fukcní 
clenení 

odnetí 
zem. pudy 

λ  v ha 
kultura kó BPEJ trída 

ochrany 

investicní 
zásahy do 
pudy v ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Smilovice 22 RD 0,06 7 7.22.13 III. - 
   0,05 8 7.22.13 III. - 
S 22 RD 1,94 - - - - 
Smilovice 23 RD 0,43 2 7.22.13 III. - 
   0,39 5 7.22.13 III. - 
S 23 RD 0,82 - - - - 
Smilovice 24 RD 0,83 7 7.22.13 III. - 
   2,74 7 8.35.04 II. - 
S 24 RD 3,57 - - - - 
Rakovec       S 25 RD 0,15 2 8.35.24 II. 0,15 
Smil.+Rakovec - LBK 1,79 2 - - 1,19 
   0,47 5 - - 0,25 
   0,13 8 - - - 
S - LBK 2,39 - - - 1,44 
A S 2 - 25 - 22,33 - - - 7,99 
B - preložka st. silnice I/68 
Smilovice 1 D 0,11 2 7.22.13 III. 0,11 
Rakovec   1,69 2 7.43.00 II. 1,56 
   0,20 5 7.43.00 II. - 
B  S 1 D 2,00 - - - 1,67 
A + B  S 1 - 25 - 24,33 - - - 9,66 
výhledové období 
Smilovice I RD 0,08 2 7.46.00 II. 0,08 
   0,41 2 7.47.00 II. 0,41 
                    S I. RD 0,49 - - - 0,49 

Smilovice II. OV 0,66 2 7.22.13 III. - 
   0,15 8 7.22.13 III. - 
                     S II. OV 0,81 - - - - 
výhl. S I - II - 1,30 - - - 0,49 
Kultura zemedelské pudy: 2 orná puda 
        5 zahrady, sady 
        7 louky 
        8 pastviny 

 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SMILOVICE                  TAB. c. 3 
NÁVRH ZMEN FUNKCNÍHO VYUŽITÍ POZEMKU 

k. ú. plocha  kultura stav výmera v ha investice  kultura návrh 
1 2 4 5 6 7 

navržené plochy pro zahrady 
Smilovice ZA orná puda 0,58 - zahrady 

  louky 0,78 - zahrady 
 ZA celkem 1,36 - zahrady 
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14. Seznam zkratek 
 
BD  - bytový dum 
CD  - cenzová domácnost 
CNR - ceská národní rada 
COV - cistírna odpadních vod 
CR  - ceská republika 
CSN - ceskoslovenská státní norma 
CSÚ - ceský statistický úrad 
D   - doprava 
dB  - decibel 
EA  - ekonomicky aktivní 
ha   - hektar 
LBC - lokální biocentrum   
LBK - lokální biokoridor   
MeÚ - mestský úrad 
MK  - místní komunikace 
MNV - místní národní výbor 
MŠ  - materská škola 
MÚK - mimoúrovnová križovatka 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
MŽP - ministerstvo životního prostredí 
N   - návrh 
NN  - nízké napetí 
NTL - nízkotlaký plynovod 
ObÚ - obecní úrad 
OkÚ - okresní úrad 
OMD - odchovana mladého dobytka 
ON  - oborová norma 
OV  - obcanská vybavenost 
OZ  - ochranná zelen 
PA  - podnikatelská cinnost, podnikatelské aktivity 
PC  - personální pocítac 
PHO - pásmo hygienické ochrany 
RD  - rodinný domek 
RS  - regulacní stanice (plynu) 
SES  - systém ekologické stability   
SLDB - scítání lidu, domu a bytu 
SR  - sport a rekreace 
STG - skupina typu geobiocénu 
STL  - stredotlaký plynovod 
Tab.  - tabulka 
TDO - tuhý domovní odpad 
TKO - tuhý komunální odpad 
TS  - trafostanice 
TV  - televize 
ÚHZ - územní a hospodárské zásady 
ÚP  - územní plán 
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ÚPD - územne plánovací dokumentace 
ÚPP  - územne plánovací podklady 
ÚR  - územní rozhodnutí 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
ÚTP - územne technické podklady 
V   - výhled 
VKP - významný krajinný prvek 
VN  - vysoké napetí 
VPD - vzletová a pristávací dráha 
VTL - vysokotlaký plynovod 
VVN - velmi vysoké napetí 
VZ  - verejná zelen 
Z.C  - zakázkové císlo 
ZK  - zahrádkárská kolonie 
ZL  - zahrady a louky 
ZPF  - zemedelský pudní fond 
ZŠ  - základní škola 
ŽP  - životní prostredí 
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