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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM.
1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace
Hlavním cílem navrhovaného územního plánu je zejména:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
















Řešit celé správní území obce Branka u Opavy vymezené jedním katastrálním územím.
Uvést územní plán do souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Prověřit potřebnost a funkčnost plochy vymezených v platném ÚP.
Respektovat podmínky pro územní plánování stanovené Politikou územního rozvoje ČR.
Zajistit splnění priorit územního plánování stanovených Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Řešit problémy a slabá místa a vytvářet podmínky pro posílení silných míst vymezených v
Územně analytických podkladech ORP Opava, aktualizace 2014.
V rámci návrhu územního plánu splnit požadavky zadání, zejména:
zajistit návaznost ÚP na správní území okolních obcí,
obec rozvíjet jako stabilizované sídlo s rozvinutou obytnou, výrobní a dopravní funkcí ve
struktuře osídlení, podporovat zejména rozvoj bydlení a občanského vybavení,
přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území, nové zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území, pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat málo využité stávající plochy výroby a skladů,
při řešení urbanistické koncepce věnovat zvýšenou pozornost koordinaci rozvojových záměrů s městem Hradec nad Moravicí (např. Územní studie Pod Hanuší), při řešení respektovat stávající charakter sídla a převažující výškovou hladinu zástavby,
nenavrhovat nové plochy bydlení v odloučených lokalitách bez návaznosti na zastavěné
území obce,
intenzifikovat stávající plochy bydlení, využít při bilanci potřeb reálné možnosti dostavby
stávajících proluk,
při návrhu nových ploch pro bydlení respektovat podmínky pro ochranu zdraví a životní
prostředí, zejména věnovat pozornost plochám v blízkosti stávající sil. I/57 a její budoucí
přeložky
prověřit a částečně převzít návrhy zastavitelných ploch pro bydlení z platného územního
plánu, které nejsou v kolizi s vymezenými limity využití území,
prověřit zařazení parc.č. 500/5, 518/1, 501/4 do ploch bydlení,
nenavrhovat nové zastavitelné plochy pro bydlení v lokalitě Trňák a v severozápadní části
obce severně nad ul. Cihelní (lokalita Rybníčky),
zachovat stávající plochy pro výrobu a skladování v prostoru mezi ul. Opavskou a řekou
Moravicí bez možnosti jejich dalšího rozšiřování,
zachovat stávající plochy pro výrobu a skladování v lokalitě Rybníčky, další územní rozvoj
podmínit realizací nové obslužné komunikace (mimo ul. Cihelní)
prověřit změnu funkčního zařazení části parc. č. 450/1 v návaznosti na stávající plochu
podnikání,
prověřit rozšíření charakteru využití pozemků na podnikání rušivého charakteru na pozemky parc. č. 316/2, č. 315/2, č. 313/4 a zbylou část pozemku parc. č. 320/5 a č. 320/4 /v návaznosti na stávající plochy podnikání/ a zařazení celé parcely č. 469/1 jako plochy pro
zemědělskou výrobu.
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Obsahem navrhovaného územního plánu jsou plochy zastavitelné, nezastavitelné a plochy přestavby specifikované ve výrokové části územního plánu, celkem:
- 8 ploch BI - plochy individuálního bydlení,
- 2 plochy SO – smíšené obytné,
- 1 plocha OK – plocha komerčních zařízení,
- 4 plochy OS – plochy pro sport,
- 6 ploch P - plochy veřejných prostranství,
- 3 plochy V- plochy výroby a skladování,
- 2 plochy VZ – plochy zemědělské a lesnické výroby,
- 8 koridorů D - pro dopravní infrastrukturu,
- 6 koridorů pro technickou infrastrukturu,
- dále jsou navrhovány plochy pro veřejnou zeleň, parky a plochy nezastavitelné pro
ÚSES.

1.2 Vztah k jiným koncepcím
Návrh ÚP Branka u Opavy je v tomto vyhodnocení posuzován zejména ve vztahu k následujícím
hlavním koncepčním materiálům přijatým na celostátní a krajské úrovni:
A. Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR).
B. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009—2020, Agentura pro regionální
rozvoj a.s., aktualizace 2012
C. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o.,
prosinec 2003);
D. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Koneko, s.r.o., Ostrava, květen 2004 včetně relevantních aktualizací) – část týkající se ORP Opava
E. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR MSK), Ostrava, 2011
F. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (dokončena v říjnu 2003);
Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech mají k hodnocení návrhu ÚP Branka
u Opavy vztah zejména:

4

Vyhodnocení vlivů územního plánu Branka u Opavy na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

červenec 2016

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
V PÚR ČR jsou vymezeny rozvojové osy a koridory, které jsou akceptovány a dále upřesněny
v krajských dokumentech (zejména Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, dále
jen ZUR MSK).
Obec Branka u Opavy není součástí žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti.
Pro řešené území nejsou v PÚR ČR konkretizovány úkoly územního plánování z hlediska respektování nadřazených republikových koncepcí.
Z požadavků stanovených v PÚR ČR je potřeba při zpracování územního plánu respektovat relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice.
V ÚP jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních hodnot území, historických i architektonických
památek, stávající výraz a zaměření sídla jsou respektovány.
- Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Zastavitelné plochy jsou prioritně navrhovány v návaznosti na stávající zástavbu a do proluk, jsou
využívány i plochy přestavby.
- Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
V řešeném území se nenacházejí lokality, kde by mohlo docházet k prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
- Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
ÚP je navržen v souladu se zásadou udržitelného rozvoje s rovnováhou všech tří pilířů, je upřednostňován princip komplexního řešení před řešením jednostranným.
- Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
- Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
V rámci obce jsou k dispozici zejména stávající plochy pro podnikání, které jsou svým rozsahem
úměrné velikosti sídla, pro jejich další rozvoj navrženy další tři plochy pro výrobu a skladování.
Předpokládá se také zachování současné vazby na hlavní ekonomické centrum, do něhož směřuje
dojížďka za prací (Opava) s únosnou dopravní vzdáleností a s dobrými podmínkami veřejné dopravy.
- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
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dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
V ÚP jsou využívány i plochy přestavby a změny nevyužívaných areálů pro vymezení nového účelu užívání.
- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského
a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systému ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických
funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajin
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
- Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy
a pro člověka, zejména pro umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti
krajiny.
- Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
ÚP nenavrhuje plochy nebo koridory vedoucí k významnému zhoršení průchodnosti územím,
omezení migrace a k fragmentaci krajiny.
- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), pří zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožní
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Podpora turistického ruchu je zajištěna na základě navržení podmínek pro individuální rekreaci.
- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny;
je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. Zmirňovat vystavení městských
oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic i. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).
- Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s
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ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistikou).
V ÚP nejsou navrženy koridory nebo plošně nadměrné plochy, které by zhoršovaly průchodnost
krajinou, je akceptován a doplněn ÚSES lokální a regionální úrovně. Pro zajištění prostupnosti
územím včetně zajištění vazeb na sousední obce územní plán zachovává současný komunikační
systém a vymezuje plochy veřejných prostranství k zajištění komunikačních vazeb mezi zastavěným územím a krajinou. V nezastavěném území jsou akceptovány a navrženy k doplnění účelové
komunikace využívané pro vedení cyklotras.
- Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování
stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Obec je plynofikována, plynofikace je řešena i pro rozvojové plochy. Plochy potenciálně významně
zhoršující kvalitu ovzduší nejsou územním plánem navrhovány. Do území není zavlékána nová
doprava.
- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
- V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
ÚP navrhuje některá opatření pro retenci vody v území a pro snížení rizika povodní; opatření
s významem protierozním, zvyšujícím retenční schopnosti území, jako jsou ochranná pásma vodních toků a ochrana jejich niv jsou navržena obecně v rámci podmínek využití ploch.
- Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné
plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Do správního území obce zasahuje záplavové území Moravice včetně aktivní zóny, do něhož
jsou navrhovány nové zastavitelné plochy jen omezeně a podmíněně.
- Respektovat plochy a koridory nadmístního významu vymezené v řešeném území v rámci ZÚR
MSK: koridor nadmístního významu DZ4c silnice I/57 Hradec nad Moravicí, přeložka; koridor 400m
pro dvoupruhovou, směrově nedělenou silnici I. třídy; ostatní koridory silniční dopravy nadmístního
významu – koridor D69 o šířce 200m od osy na každou stranu pro sil. I/57 Hradec nad Moravicí,
průtah - stavební úpravy, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy; RK ÚSES 925 (611) a
(613); a požadavky na územně plánovací dokumentaci vyplývající z příslušnosti řešeného území
ke krajinné oblasti Opavsko (severní část) a Nízký Jeseník (jižní část), k nimž patří zejména:
 zvýšená ochrana nelesní zeleně a hodnotných segmentů krajiny. Podpora vymezování a
realizace prvků ÚSES.
 minimalizovat v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení v
závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst,
 chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů a
krajinných, resp. kulturně historických dominant,
 chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky),
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chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně
jejich vnějšího obrazu,
ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb,
nevytváření nových pohledových bariér.

Uvedené požadavky návrh ÚP deklaruje a respektuje.
S požadavky PÚR ČR je návrh ÚP v souladu.

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009—2020
Předmětem koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený k podpoře regionálního
rozvoje na úrovni kraje, jež specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Moravskoslezského kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Program rozvoje Moravskoslezského kraje je rozčleněn do pěti prioritních oblastí, které se dále člení na strategické cíle
a opatření. Prioritní oblasti byly navrženy na základě sociálně-ekonomické analýzy kraje, která je
součástí koncepce. Jedná se o tyto prioritní oblasti:
1) Konkurenceschopné podnikání (vytváření podmínek pro podnikání a investice, zajištění
kvalitního marketingu regionu).
2) Úspěšní lidé (zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil, cílená příprava lidských
zdrojů pro strategická odvětví, využití lidského potenciálu a rozšíření nabídky pracovních sil
pro tradiční klíčová odvětví, rozvoj podnikavosti).
3) Dynamická společnost (vytváření podmínek pro aktivní a kvalitní využití volného času, rozvoj kulturního života v kraji, uchování a využití kulturního dědictví, zlepšení zdravotního
stavu obyvatel, udržení a rozvoj sítě sociálních služeb).
4) Efektivní infrastruktura (dobudování dopravní infrastruktury, zlepšení stavu sítě komunikací
I. třídy i nižší úrovně a místních komunikací, zlepšování dopravní obslužnosti, zvýšení podpory dopravy šetrné k ŽP, kombinované dopravy a dopravní obslužnosti spojené
s rozvojem hromadné dopravy, modernizace a rozšíření kapacity infrastruktury inženýrských a energetických sítí, ochrana složek ŽP a rozvíjení systému krizového řízení v oblasti
ŽP, zlepšení systému nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží).
5) Vzkvétající území (regenerace větších sídel jako center ekonomického rozvoje, zvyšování
kvality krajiny a života na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje).
Relevantními cíli, jejichž odraz lze nalézt v předložené územně plánovací dokumentaci, jsou
zejména:
 Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů: výměry ploch pro podnikání jsou
navrženy v rozsahu přiměřeném charakteru, velikosti, poloze obce a struktuře osídlení
 Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel:
v území je dostatečné spojení a návaznost na síť sociálních sítí, v řešeném území realizace ploch doplňujících tuto síť není navrhována
 Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů: jsou respektovány
a navrženy k doplnění cyklistické a pěší stezky s provázaností na okolní území
 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje včetně napojení na Transevropské sítě:
páteří řešeného území je silnice I/57 Opava-Fulnek-Valašské Meziříčí, jejímž prostřednictvím je dostupná dálnice D1.
 Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní
životní prostředí: jsou navrženy podmínky omezující produkci škodlivin z podnikání,
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pro nové plochy je navrženo napojení na síť plynovodů, jsou vytvořeny podmínky
pro využívání obnovitelných zdrojů, apod.
Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu včetně postindustriální a udržitelné zemědělství: je navržena stabilizace a doplnění ÚSES a vymezena ochrana
VKP, stejně jako ochrana krajinného rázu
Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě: jsou respektovány a dále upřesněny koridory pro energetické rozvodné sítě včetně sítí nadmístního významu (E27)
Vrátit lidem k užívání brownfields včetně nevyužívaných objektů: v území jsou navrženy
změny ve funkčním využití ploch v současné době nevyužívaných
Zajistit rozvoj informační a komunikační infrastruktury: jsou respektovány a dále rozvíjeny komunikační sítě, které jsou již v současné době v území k dispozici
Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a zodpovědného
urbanismu a zajistit rovnoměrný rozvoj kraje ve všech jeho částech: ÚP cíleně vede
k vyrovnání ekonomického, ekologického a sociálního pilíře

Při hodnocení návrhu ÚP Branka u Opavy lze konstatovat, že výše uvedené přímé vazby na
Strategii rozvoje MSK povedou k dobudování dopravní infrastruktury, zlepšení stavu silniční sítě, dopravní obslužnosti, k modernizaci a rozšíření kapacity infrastruktury inženýrských
a energetických sítí, stejně jako k vyrovnání všech pilířů rozvoje.
Hodnocený územní plán je s krajskou koncepcí v relevantních bodech v souladu.

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
– Zajistit a zlepšit dopravní obslužnost území s ohledem na hlavní dopravní tahy v území.
– Z hlediska širších dopravních vazeb jsou řešeným územím vedeny dopravní koridory
nadmístního významu (I/57) s napojením na dálnici D1 mimo řešené území.

– Územím obce prochází železniční trať.
– Jsou navrhovány dílčí změny v oblasti dopravy v souladu se ZÚR MSK.
Návrh ÚP Branka u Opavy není v rozporu s požadavky dokumentů krajské úrovně na vedení
významných dopravních tras, koridorů nadmístního významu obsažených v ZÚR MSK a
v Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVK)
s přihlédnutím k plánu, který se konkrétně dotýká ORP Opava
Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace
odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.
Pitná voda
Obec má veřejný vodovod, který zásobován vodou z přivaděče OOV přes zemní vodojem Hradec
nad Moravicí 2 x 1 000 m3 a dále přes rozvodnou síť Hradec nad Moravicí. Vlastní zdroj vody v
Brance u Opavy není využíván.
Rozšíření vodovodní sítě k zajištění zásobování pitnou vodou zastavitelných ploch se předpokládá
u všech rozvojových ploch.
Koridor KT-O1 je navržen pro vodovod přivádějící pitnou vodu do ČOV v souladu s ÚAP ORP
Opava).
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Ostatní neuvedené zastavitelné plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávající vodovodní
sítě.
Splaškové vody
Na území obce se nachází rozsáhlá kanalizační síť, která původně sloužila k odvedení dešťových
odpadních vod z intravilánu obce do recipientu. Stávající kanalizace má celkem 8 vyústí do recipientu.
Kanalizace byla budována v 70-tých letech dvacátého století, je funkční, technický stav odpovídá
stáří jednotlivých stok.
Na území obce se nachází několik ČOV:
 ČOV Branecké železárny slouží pro areál železáren
 ČOV Branka 1 - provozovatel Opavská lesní společnost
 ČOV Branka 2 - provozovatel obec (pro cca 50 obyvatel)
 ČOV Hradec nad Moravicí (na území obce Branka u Opavy)
Územní plán (ÚP) zachovává v řešení stávající oddílnou stokovou soustavu. Předpokládá se dobudování oddílné stokové soustavy v koridorech KD-O7 a KT-O6 a ve stávajících, popř. navržených plochách veřejných prostranství.
Stávající kanalizace bude výhradně odvádět dešťové vody. Splaškové odpadní vody jsou odváděny a čištěny ve společné mechanicko-biologické ČOV Hradec nad Moravicí, která je navržena v
katastrálním území obce Branka u Opavy v severovýchodní části řešeného území.
Zneškodňování odpadních vod v okrajových částech obce bude řešeno z ekonomických důvodů
domovními ČOV vyústěnými do jednotné kanalizace nebo vodoteče, případně bezodtokými žumpami pravidelně vyváženými, za podmínek stanovených vodoprávním úřadem.
Návrh ÚP Branka u Opavy je s PRVK v souladu.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Dle ZÚR Moravskoslezského kraje je nutno respektovat:





koridor nadmístního významu DZ4c silnice I/57 Hradec nad Moravicí, přeložka; koridor
400m pro dvoupruhovou, směrově nedělenou silnici I. třídy;
ostatní koridory silniční dopravy nadmístního významu – koridor D69 o šířce 200m od osy
na každou stranu pro sil. I/57 Hradec nad Moravicí, průtah - stavební úpravy, dvoupruhová
směrově nedělená silnice I. třídy;
RK ÚSES 925 (611) a (613);
požadavky na územně plánovací dokumentaci vyplývající z příslušnosti řešeného území ke
krajinné oblasti Opavsko (severní část) a Nízký Jeseník (jižní část), které byly specifikovány
již výše v textu.

Územním plánem jsou v potřebné míře výše uvedené koridory akceptovány a zpřesněny.
Nové rozvojové plochy jsou vymezovány v prolukách stávající zástavby, v návaznosti na stávající
zástavbu, ve vymezeném záplavovém území Moravice jen podmíněně.
Lokální prvky ÚSES, lokální biocentra a biokoridory jsou v ÚP stabilizovány a doplněny tak, aby
podporovaly průchodnost řešeným územím.
Tyto zásady jsou v návrhu ÚP splněny. Návrh ÚP Branka u Opavy je se ZÚR MSK v souladu.
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Záměry v řešeném území, které jsou obsaženy v ZÚR MSK, jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Zdroj: ZÚR MSK
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Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
Územní energetická koncepce stanovuje přednostní způsob zásobování a zdroje energie
v jednotlivých částech Moravskoslezského kraje a vymezuje hlavní nástroje realizace cílů koncepce.
Z nástrojů, které lze uplatnit nebo zohlednit v rámci územního plánování, jsou dále uvedeny např.:





podpora využití solárních systémů – v podmínkách pro relevantní druhy ploch je v ÚP tato
podpora obsažena,
podpora využití biomasy, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie –
v podmínkách pro plochy v ÚP je tato podpora obsažena,
využití transformačních území pro nové výrobní a podnikatelské aktivity – pro řešené území
není relevantní,
využití odpadního tepla – pro řešené území není relevantní.

S výše uvedenými zásadami a podmínkami využití ploch je navrhovaný územní plán Branka u
Opavy v souladu.

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ
ÚROVNI
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadavcích v potřebném rozsahu promítá do krajských dokumentů a odráží se v cílech, které jsou v těchto
dokumentech uvedeny, proto zde nejsou koncepční materiály mezistátní úrovně uváděny.
Je třeba vzít v úvahu, že územní plán je nástrojem pro vymezování ploch a linií daného zaměření,
nikoliv nástrojem pro aplikaci opatření organizačního charakteru. Z tohoto pohledu jsou také vnímány možné aplikace dále uváděných dokumentů.

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje, 2006
Koncepce zejména definuje problémy v oblasti povrchových a podzemních vod, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ÚSES, lesů, VKP, přírodních parků, zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů a stanovuje nástroje pro její ochranu.
Nástroji pro zajištění potřebné ochrany přírody a krajiny využitelnými v oblasti územního plánování
jsou zejména:
- ochrana proti erozi, např. zřizování biopásů kolem vodotečí, zatravňování apod.,
- minimalizace zásahu do lesních porostů a obecně zeleně,
- zajištění ochrany památných stromů a stromořadí,
- zvyšování podílu zeleně v sídlech,
- zvyšování prostupnosti krajiny pomocí stabilizace ÚSES,
- zvyšování diverzifikace krajiny pomocí drobných vodních ploch, mokřadů apod.,
- revitalizace vodotečí, zvyšování protipovodňové ochrany,
- ochrana přírodních stanovišť s významnými druhy rostlin a živočichů aj.
Předložený územní plán danou koncepci obecně respektuje a není s ní v rozporu, zejména
z hlediska zajištění ochrany VKP, stanovení minimálního podílu zeleně v zastavitelných plochách,
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stabilizace a rozšíření ÚSES, respektování a vymezování ochrany VKP, návrhu ploch pro retenci
vody v území apod.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026
____________________________________________________________________________
Opatření jsou převážně organizačního charakteru a nemají přímou vazbu na územní plánování
obcí s výjimkou základního požadavku na zajištění předcházení produkce odpadů a její minimalizaci.
Plán představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními skupinami
odpadů v zájmu splnění 4. strategických cílů, kterými jsou předcházení vzniku odpadů a snižování
měrné produkce odpadů; minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi
na lidské zdraví a životní prostředí; udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se evropské
„recyklační společnosti“; maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod
na oběhové hospodářství. Je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky
a zavazuje se k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.
Strategie plně respektuje hierarchii způsobu nakládání s odpady s cílem odklonu odpadů
ze skládek prostřednictvím předcházení vzniku odpadů, přípravy k opětovnému použití, recyklaci
a dalších způsobů využití odpadů. Z priorit rovněž vyplynula potřeba optimalizovat síť zařízení
k nakládání s odpady s ohledem na plnění stanovených cílů a zejména budoucího zákazu skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů.
Pro oblast odpadového hospodářství jsou ve vztahu k platné legislativě a k závazné části Plánu
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje stanoveny strategické cíle:
Cíl 1: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Cíl 2: Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Cíl 3: Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Cíl 4: Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Cíl 5: Do roku 2015 zavést na území kraje tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
Cíl 6: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně
Cíl 7: Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních
k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Cíl 8: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Cíl 10: Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
Cíl 11: Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.
Cíl 12: Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
Cíl 13: Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
Cíl 41: Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
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Cíl 42: Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
Další vymezené cíle nejsou pro územní plánování relevantní.
Pro naplnění těchto cílů jsou stanoveny relevantní zásady ve vztahu k obcím:
-

-

-

-

-

-

Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obcích.
V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních
odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů.
Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec s ohledem na požadavky a dostupnost technologického zpracování odpadů.
Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů Plánu
odpadového hospodářství pro komunální odpady.
Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není možné
využít předávat je k odstranění. Od této hierarchie nakládání s odpady je možné se odchýlit
jen v odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení
nebo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství.
V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady také systém nakládání
s komunálními odpady, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Stanovit způsob
sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů,
biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady.
Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady.
Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání s komunálními odpady právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného systému.
V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu.
povolovat a využívat pouze zařízení, jejichž vybavení a zabezpečení je v souladu s platnými předpisy v ochraně životního prostředí, zejména odpadů, ovzduší a vod, a jejichž výsledným efektem bude maximální možné využití sebraných a vykoupených odpadů na úkor
jejich odstranění,
podle možností zajistit potřebný počet sběrných míst (nebo míst s odložení těchto odpadů
do kontejnerů) vytříděného odpadu plastů, papíru a skla v každé z obcí řešeného území,
zajistit možnost odložení a následného využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) jak z údržby veřejné zeleně a hřbitovů, tak ze sféry domácností tak,
aby byl snížen podíl jejich spalování na volném prostranství a množství BRKO předávaných ke skládkování nepřekročil 50% hmotnostních množství BRKO vyprodukovaného v
roce 1995,
podporovat výstavbu zařízení na využití BRKO ve vhodných lokalitách (bioplynové stanice,
kompostárny),
zajištěním pravidelného sběru vytříděných složek komunálního odpadu, kromě skla, kovů a
papíru zejména plastů a nápojových kartonů jako dobře využitelného, avšak obtížně rozložitelného odpadu snížit podíl skládkovaných odpadů,
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podporovat zřízení sběrných dvorů pro nebezpečné složky komunálního odpadu, a pokud
to není možné, zajistit min. 2x ročně separovaný sběr nebezpečných složek a velkoobjemového komunálního odpadu.
podporovat posilování vazby sběrné sítě elektrozařízení na obecní systémy nakládání s
komunálními odpady a sběrná místa zveřejňovat na webových stránkách kraje odkazem na
registr míst zpětného odběru,
podporovat rozšiřování počtu míst odděleného sběru železných a neželezných kovů na obcích, za účelem náhrady většího množství primárních surovin,
zamezit nevhodnému umisťování nových zařízení ke sběru, výkupu a využívání kovových
odpadů. Do rozhodování zapojit obec, na jejímž území má být sběrna provozována,

Územní plán je z hlediska zajištění zákonného rozsahu sběru odpadů od obyvatelstva a jeho účelného využití nebo odstranění v souladu s požadavky uvedeného krajského dokumentu. Celé území obce má zajištěn sběr komunálních odpadů v potřebném rozsahu. Plochy určené výhradně pro
nakládání s odpady nejsou navrhovány, v případě potřeby by bylo možno pro tyto účely využít plochu V-Z2.

Program snižování emisí Moravskoslezského kraje a Krajský program ke
zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje včetně aktualizací
Základním cílem těchto Programů je omezování emisí těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých bylo zjištěno překračování imisních limitů, a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k překračování imisních limitů nedochází.
Vedlejšími cíli Programů jsou:
 přispět k omezování emisí "skleníkových plynů", zejména oxidu uhličitého a metanu,
 přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji,
 přispět k omezování vzniku odpadů.
Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na Národní program snižování emisí České republiky a na Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů
dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Kromě toho jsou
zde uvedeny významné vazby zejména na následující koncepční materiály, připravené na národní
úrovni:
 Státní politika životního prostředí ČR
 Státní energetická politika a Státní energetická koncepce
 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných
 zdrojů
 Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu
 Státní dopravní politika a materiály navazující
 Společný regionální operační program
 Operační program Infrastruktura
 Celková strategie Fondu soudržnosti
Prioritou ochrany ovzduší Moravskoslezského kraje v oblasti omezování emisí znečišťujících látek
jsou, s přihlédnutím k doporučeným hodnotám krajských emisních stropů, následující znečišťující
látky (skupiny látek):




Oxidy dusíku
Poletavý prach
Těkavé organické látky
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Oxid siřičitý

Prioritou ochrany ovzduší Moravskoslezského kraje v oblasti zlepšování kvality ovzduší jsou, s
přihlédnutím k imisním limitům a k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, následující znečišťující
látky (skupiny látek):





Suspendované částice (především velikostní frakce PM10)
Polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádřené jako benzo(a)pyren
Benzen
Arsen

a dále např.:
 Podpora výstavby silničních obchvatů a modernizace komunikací
 Podpora zvýšení účinnosti odstraňování prachových částic z povrchu komunikací
Návrh ÚP Branka u Opavy neobsahuje návrhy záměrů, které by a priori negativně ovlivnily kvalitu
ovzduší. Významný rozsah ploch pro podnikání, které by mohly být zdrojem emisí, není navrhován.
Návrh ÚP je s danými koncepcemi v souladu.

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM
ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE.
3.1. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území
Vymezení území
Obec se nachází 5 km jižně od města Opavy v těsné návaznosti na Hradec nad Moravicí. Rozkládá se ve tři sta metrů širokém severojižním údolí Moravice mezi výběžky Nízkého Jeseníku
v nadmořské výšce 255 m.
Ze západní strany je obec lemována kopcem Hanuše a z východní strany Braneckým kopcem,
z něhož se nabízí pohled do Opavské nížiny a při dobré viditelnosti je výhled i na Jeseníky a horu
Praděd.
První zmínky o obci zasahují do roku 1257, kdy obec byla součástí hradeckého panství. Přibližně
v roce 1574 je zde zřízeno fojtství. Samostatnou obcí soudního i politického okresu Opava byla
obec Branka ustavena až roku 1850. Branecké železárny, dnešní BRANO, byly založeny v roce
1862.
Od roku 1972 byla obec Branka u Opavy součástí města Hradce nad Moravicí. Na přelomu roku
1992 a roku 1993 proběhla v obci podpisová akce za osamostatnění obce, na jejichž základě se
obec osamostatnila.
V obci je k dispozici plynovod, vodovod, dešťová kanalizace, nově vybudovaná čistírna odpadních
vod, mateřská škola a základní škola pro 1. až 5. třídu.
Obcí vede podél řeky Moravice z Opavy do Hradce nad Moravicí a postupně až do Kružberku cyklotrasa č. 551 v celkové délce 43 kilometrů.
Zdroj: webové stránky obce
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Zdroj: https://mapy.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)

Celkem
1 101
162
757
182
41,1

Období: 31. 12. 2015
Muži
Ženy
532
569
76
86
382
375
74
108
40,2
42,0

Klimatické poměry
Řešené území patří dle Quitta (1971) do oblasti mírně teplé MT7 – normální, dlouhé, mírné,
mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, normálně dlouhou zimou, mírně teplou a mírně suchou až suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Převažující směry větrů jsou dány větrnou růžicí zpracovanou ČHMÚ:
Relativní četnosti směru větru

Výrazně se na klimatu odráží teplotní charakter blízkého údolí Moravice. Teplotní maximum
zde bylo naměřeno + 36oC a minimum - 38oC. Průměrně se v oblasti vyskytuje 116 mrazových
dnů, 27 ledových dnů, 2 dny arktické, 43 dny letní a 7 dnů tropických. Počet dnů s přízemními
mrazy je 143. Lednový průměr teplot činí –3,0oC, červencový průměr 15,5oC.
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Srážkové poměry jsou ovlivněny srážkovým stínem Hrubého Jeseníku s maximem
v červenci (100 mm) a minimem v únoru (30 mm). Průměrně prší 170 dnů v roce a sněží 34 dny.
Maximální výška sněhové pokrývky byla naměřena 79 cm.
Imisní zatížení
Naměřené koncentrace znečišťujících látek – průměr 2010-2014
Koncentrace NO2 roční v µg/m3
Limit 40 µg/m3

Koncentrace PM10 roční v µg/m3
Limit 50 µg/m3

Koncentrace PM10 denní v µg/m3, 36. max.
průměr
Limit 40 µg/m3

Koncentrace PM2,5 denní v µg/m3,
Limit 25 µg/m3
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Benzo(a)pyren roční v ng/m3
Limit 1 ng/m3

Zdroj: www.chmi.cz

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dochází v území obce obdobně jako na většině území
Moravskoslezského kraje k překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren a denního
imisního limitu pro PM10.
Voda
Hydrologie
Hydrologicky náleží širší zájmová oblast do povodí Moravice, resp. Odry a do úmoří Baltského
moře. Ze zájmového území stavby záměru odtékají povrchové vody buď přímo do Moravice, nebo
do drobnějších vodotečí Macalka a Vrbný potok.
Řeka Moravice má vymezeno záplavové území. Většina správního území Branky spadá rovněž do
záplavového území zvláštní povodně vodních děl Kružberk a Slezská Harta.
Hydrogeologie lokality
Lokalita náleží k základnímu hydrogeologickému rajónu č. 6611 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí
Odry a ke svrchnímu hydrogeologickému rajónu č. 1520 Kvartér řeky Opavy.
Geologické podmínky vytvořily dvě zvodně – mělkou kvartérní s průlinovou propustností a hlubší
s puklinovou propustností. Režim proudění podzemní vody je závislý na srážkách, podmínky pro
akumulaci podzemních vod jsou zde nepříznivé. Mělký průlinový oběh podzemní vody vázán převážně na aluviální sedimenty a prostředí eluviálního a deluviálního pokryvu.
Geomorfologie
Geomorfologicky náleží severní část území do systému Hercynského, provincie Středoevropské
nížiny, subprovincie Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina, celku Opavská pahorkatina, podcelku Poopavská nížina, okrsku Otická nížina; jižní část území spadá do provincie Česká vysočina,
subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Jesenická, celku Nízký Jeseník, podcelku
Vítkovská vrchovina, okrsku Melčská vrchovina.
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Zdroj:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Ložiska nerostných surovin
V řešeném území nejsou evidována chráněná ložiska nerostných surovin, nachází se zde nedotěžené ložisko nevýhradního nerostu – cihlářských hlín, které s ohledem na zrušenou cihelnu a
dlouhodobé neprovozování hornické činnosti pravděpodobně již nebude těženo, a zasahuje sem
ložisko nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene - Benkovice.
Staré ekologické zátěže
V území je evidována lokalita staré ekologické zátěže Rybníčky (ukončená těžba cihlářské hlíny).
Seizmicita
Území leží dle hodnocení ČSN EN 1998-1/Z2 v oblasti s návrhovým zrychlením základové půdy
0,08- 0,10 g, což je hodnota málo stabilních oblastí v ČR.
Poddolované oblasti a sesuvná území
V území nejsou evidované poddolované oblasti a sesuvná území.
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Fauna a flóra
Rozptýlená i souvislá liniová dřevinná zeleň v území je příznivým krajinotvorným prvkem,
který krajinu zpestřuje. V lokalitě se nevyskytuje významný podíl vodních ploch, nenachází se zde
žádná vodní plocha vhodná ke koupání. V řešeném území se nachází jen nevýznamné lesní porosty.
Oblast spadá do fytogeografického okrsku 74b Opavská pahorkatina.
Potenciální přirozenou vegetací je 11 Lipová dubohabřina a 1 Střemchová jasenina.

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Významné krajinné prvky (VKP)
V území se vyskytuje celá řada významných krajinných prvků „ze zákona“, jako jsou lesní porosty,
vodoteče, vodní plochy, údolní nivy nebo liniová společenstva.
Dále jsou jako VKP brány v úvahu části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Evidované VKP se ve správním území obce nevyskytují.
Památné stromy
V řešeném území je evidován památný strom jasan ztepilý (na parcelách č. 570/8 a 570/29).

Migrační koridory a migračně významná území
Do řešeného území zasahují migrační koridory pro velké savce jen minimálním procentem:
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Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

ÚSES
Pro zajištění územního systému ekologické stability jsou vymezeny ve správním území obce základní prvky – biocentra, propojená biokoridory.
V území jsou vymezeny biokoridory a biocentra lokální úrovně a regionální úrovně. Katastrálním
územím Branka prochází po řece Moravici vodní a nivní regionální biokoridor (611 podle
ZÚR MSK, podle ÚTP NR-R ÚSES je to RK 925). Těsně za JZ okrajem k. ú. prochází (po k. ú.
Hradec nad Moravicí) mezofilní hájový a bučinný regionální biokoridor (nově vymezený v ZÚR
MSK s číslem 613). SV hranice k. ú. Branka se na malém úseku dotýká vodní a nivní regionální
biocentrum (194 podle ZÚR MSK 1575 Panský mlýn).
V území jsou vymezeny prvky lokálního ÚSES:
číslo charakter

stávající
funkčnost
část funkční
část. nefunkční

postavení
v ÚSES

C1

lesní

C2

lesní

nefunkční

LBC na LBK

C3

lesní

funkční

LBC na RBK

C4

lesní

část funkční
část. nefunkční

LBC na RBK

LBC na LBK

STG
3B-BC3
3BC4-5
3B-BC3
3BC4-5
2-3BC4
2BC5
3B-BC3
3BC4-5

současný stav

cílový stav

listnatý lesík
pole, vodoteč

jasanové olšiny
vodoteč

vodoteč
pole
lužní lesy
nivní louky, řeka
velké pole, řeka,
listnatý les

jasanová olšina
vodoteč
lužní lesy
nivní louky, řeka
jasanové olšiny
dubohabřiny, řeka
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číslo
K1
K2
K3
K4
K5

charakter
lesní
vodní
lesní
vodní
lesní
vodní
lesní
vodní
lesní

stávající
funkčnost
nefunkční
nefunkční
nefunkční
nefunkční
funkční

STG
3B-BC3
3BC4-5
3B-BC3
3BC4-5
2-3B-BC3
2-3BC4-5
2-3B-BC3
2-3BC4-5
3BC3

červenec 2016

současný stav

cílový stav

zregulovaná vodoteč, pole jasanové olšiny, vodoteč
zregulovaná vodoteč, pole jasanové olšiny, vodoteč
zregulovaná vodoteč, pole olšiny, lužní les, vodoteč
zregulovaná vodoteč, pole olšiny, lužní les, vodoteč
listnatý les se starými
stromy v bezvodém údolí

dubohabřina až suťový les

V území jsou dodrženy stanovené minimální parametry jednotlivých prvků ÚSES. LBK K3, který je
v k. ú. Branka vymezen po vodoteči Macalka, nemá dle ÚP Opava návaznost v k. ú. Kylešovice.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky, přírodní parky
V řešeném území se nenacházejí chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky.
Nejbližší přírodním parkem je Přírodní park Moravice.

zdroj: Geoportal Cenia
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Natura 2000
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Údolí Moravice.

Nemovité kulturní památky
V řešeném území nejsou evidovány nemovité kulturní památky
V oblasti ochrany přírodních a kulturních hodnot územní plán respektuje zejména ochranu kulturních hodnot - budova základní školy, Kaple Svaté Trojice, Pomník obětem války.

Krajina
Krajina v řešeném území spadá na severu typově mezi zemědělské a lesozemědělské krajiny
1M11 širokých říčních niv, převážná část řešeného území pak náleží do 1Z1 plošin a pahorkatin a
jih do 1M15 krajiny zaříznutých údolí.
Obec leží zčásti v krajinné oblasti Nízký Jeseník, zčásti v krajinné oblasti Opavsko,
s charakteristikou:
Krajinná oblast Nízký Jeseník
Přírodní charakteristiky
Náhorní zarovnané plošiny na kulmských usazeninách (břidlice, slepence, droby) s členitostí vrchovin se zařízlými skalnatými říčními údolími, charakteristické jsou výstupy neovulkanických suků,
specifický je okrajový zlomový svah s převýšením 150 – 330 m, mírně teplá až chladná klimatická
oblast, převládají kyselé kambizemě, častý výskyt pramenišť a mokřadů, potenciální výskyt květnatých bučin, místně acidofilních bučin nebo doubravy, pravděpodobný výskyt modřínu, rašelinné
louky.
Kulturní charakteristiky
Území středověkého osídlení (12. století) spojené s těžbou drahých kovů, později sklářský a textilní průmysl, v minulosti významné kupecké stezky, významné poutní chrámy, křížové cesty a sakrální stavby, silné německé kulturní vlivy, oblast jesenického domu, výrazný projev používání ka24
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mene (břidlice) na stavbách, vyšší výskyt historických krajinných struktur, harmonická kulturní krajina, břidlicové lomy, vodní plochy, liniová rozptýlená zeleň, změny vnějšího obrazu sídel v období
1945 – 1989.
Vjemové charakteristiky
Střídavě otevřená a uzavřená krajinná scéna, významné dálkové pohledy na Hrubý Jeseník, silný
projev kulturních dominant, zejména vázaných na vulkanity, regionálně významných horizontů,
výrazný projev historické plužiny a kamenic, území zvýšené estetické hodnoty.
Převládající typy krajin
Krajina leso-luční, krajina zemědělská harmonická, krajina lesní.
Možná ohrožení
- Odlesnění nebo zástavba krajinných horizontů.
- Vznik nových charakterově odlišných dominant (velkoobjemové nebo vertikální stavby).
- Narušení harmonického měřítka krajiny.
- Likvidace historických krajinných struktur.
Krajinná oblast Opavsko
Přírodní charakteristiky
Plochá pahorkatina typického Polonika, s významnými relikty pevninského zalednění, v podloží
zvodnělé kvartérní štěrky a písky, potenciálně zejména podmáčené březiny, olšiny a acidofilní
doubravy.
Kulturní charakteristiky
Oblast se silnými polskými a německými vlivy, typická středověká sídelní struktura s městskými
celky a menšími zemědělskými obcemi, historické kupecké stezky, fortifikační systém (Hlučín),
četnější zámecká architektura s historickými zahradami, zejména zemědělská krajina s dominancí
obilnářství, výrazné projevy scelování půdních bloků.
Vjemové charakteristiky
Otevřená krajinná scéna s výrazným projevem vnějšího obrazu sídel a lokálních kulturních dominant (zámky, kostely), pohledově exponovaná, výrazný projev makrostruktur polí, převládá působení horizontály.
Převládající typy krajin
Krajina polní, krajina sídelní.
Možná ohrožení
-

Extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace.
Zástavba zemědělské krajiny.
Degradace zemědělské půdy.
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Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

3.2. Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace.
Bez uplatnění navrhovaného ÚP by nebyly upřesněny a sjednoceny podmínky využití jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití v území a stanoveny jasné zásady koncepčního řešení rozvoje sídla v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a zájmy obyvatelstva i ochrany přírody.
Nerealizování územního plánu by vedla k návratu územního rozhodování do hranic zastavěného
území ze šedesátých let.
Neuplatnění územního plánu by mohlo vést k neplnění požadavků krajských a republikových koncepčních materiálů.
Pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace, pak by vývoj území:
-

-

vedl k nekoordinovaným a neekonomickým umisťováním staveb v území, které by
v budoucnu bylo obtížné napravovat;
vedl k nadbytečnému rozšiřování zástavby do volné krajiny namísto využití proluk ve stávající urbanizované části sídla,
setrvával u nedostatečného zajištění protipovodňové ochrany, případně by vedl k situování
staveb do záplavového území Moravice,
mohl přinést nevhodnou lokalizaci nekoncepčních záměrů, které by mohly ztížit racionální
využití ZPF a jeho trvalé ztráty;
vedl k nedostatečné funkčnosti územního systému ekologické stability;
vedl k nesouladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací;
mohl vést k absenci vhodného architektonického uspořádání funkčních ploch s následným
případným obtěžováním obyvatelstva hlukem, emisemi a pachovými vlivy, ztíženou prostupností území, sníženou využitelností veřejných prostranství, apod.;
vedl k nedostatečné ochraně významných krajinných prvků a architektonických a kulturních
památek,
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nedostatečnému zajištění rozvoje bydlení i ploch pro podnikání kopírující vývoj počtu obyvatel obce,
k nezajištění koordinace liniových záměrů ve vztahu k sousedním územím
k nehospodárné vynakládaní prostředků z veřejných rozpočtů díky nekoordinovanému rozvoji sídla.

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY.
Významné ovlivnění složek životního prostředí se předpokládá zejména v následujících oblastech:
4.1 Zábor zemědělské půdy (vliv realizace ÚP bude negativní)
Zemědělské pozemky, u nichž dojde k záboru, náleží do klimatického regionu 5 - mírně teplý, vlhký.
Pro dotčenou oblast platí charakteristiky:
Klimatický region zájmové oblasti:

5

------------------------------------------------------------------------------------------------------Číselný
kód
regionů

Symbol
regionů

Charakteristika
regionů

Suma teplot
nad 10 C

Průměrná
roční
teplota C

Průměrný
roční úhrn
srážek v mm

Pravděpodobnost
Vláhová
suchých
jistota
vegetačních
období
v procentech
------------------------------------------------------------------------------------------------------5
MT 2
mírně teplý,
mírně vlhký
2200
2500
7-8
550 – 650
15 - 30
4- 10
(700)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve správním území řešené obce se vyskytují zejména půdy s HPJ:
14 Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s
těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry
22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 21
26 Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry (v území naprosto převažují)
27 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském
kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné
37 Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až
středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách
38 Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností
27
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43 Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve
spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení
44 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření
47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému
zamokření
56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé
64 Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách,
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až
velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité
Jedná se převážně o půdy II a III, méně I., IV. a V. třídy.
Rozložení využití pozemků je patrné z následující tabulky:
31. 12. 2014 31. 12. 2015
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

691,76
522,85
442,64
17,00
63,22
168,90
72,17
15,54
17,62
63,58

691,76
522,84
442,64
16,99
63,21
168,91
72,17
15,54
17,57
63,64

Zdroj: ČSÚ
4.2 Ochrana registrovaných VKP (vliv realizace ÚP bude pozitivní z hlediska zajištění jejich potřebné ochrany)
V území není evidován žádný VKP. Mezi významné krajinné prvky „ze zákona“ v území patří
zejména řeka Moravice včetně její nivy, drobné vodní toky a lesní porosty.
4.3 Ochrana přírody – doplnění ÚSES a veřejné zeleně (konečný vliv realizace ÚP bude mírně
pozitivní z hlediska změny trasy a zvýšení průchodnosti ÚSES a z důvodu stanovení přípustných a
nepřípustných podmínek využití těchto ploch a přípustnost jejich přerušení).
ÚSES v území je tvořen:
- Regionální úrovní vedenou podél Moravice,
- Lokální úrovní tvořenou lokálními biokoridory a lokálními biocentry uvedenými výše v textu.
28
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4.4 Krajina (předpokládá se mírně pozitivní nebo neutrální vliv, nejsou navrhovány nové dominanty
v území, zůstává zachována rámcová skladba a struktura krajiny)
Dle vymezení v ZÚR MSK náleží území obce do krajinné oblasti Nízký Jeseník a Opavsko, popsanými v předchozí kapitole. Do řešeného území zasahuje území krajinné památkové zóny vymezené k ochraně vyvážené skladby přírodních a sídelních ploch s významnou krajinnou a architektonickou dominantou (zámek v Hradci nad Moravicí) odrážející se v četných panoramatických pohledech. ÚP v území dotčeném vymezením krajinné památkové zóny nenavrhuje žádné záměry, které by byly v rozporu s účelem vymezení zóny.
ÚP respektuje požadavek na zvýšenou ochranu nelesní zeleně a hodnotných segmentů krajiny,
podporu vymezování a realizace prvků ÚSES a ochranu místních kulturně historických dominant.
4.5 Ekologická stabilita území (vliv realizace ÚP bude mírně negativní).
V řešeném území se vyskytuje poměrně nízký podíl lesů (cca 10,5% výměry území) a trvalých
travních porostů (cca 10% výměry území) podél Moravice zahrnujících i ekologicky významná společenstva. Koeficient ekologické stability je tedy adekvátně těmto poměrně stabilním společenstvům nízký - jedná se o běžnou antropogenně pozměněnou krajinu.

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti se v území nenacházejí.
Hlavními problémy, detekovanými v území v rámci tohoto posouzení, jsou:
-

záplavové území Moravice, vedoucí přes zastavěné území,
silnice I/57 s významnými hlukovými a emisními vlivy,
zábory ZPF I. a II. třídy ochrany,
nevhodné dopravní napojení výrobních a skladových ploch západně od trati vedené po ul.
Cihelní,
vysoké zatížení ovzduší dálkovým přenosem emisí znečišťujících látek z průmyslových
částí Ostravska, ale i emisemi ze spalování pevných paliv v soukromých topeništích a postupnému návratu k pevným palivům z důvodu nárůstu ceny ekologičtějších paliv,
občasné šíření pachových látek z kompostárny Branka a chovu skotu situovaných
v blízkosti obytné zástavby.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A
PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH
(VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU, PŮDU,
VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ
ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ
VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ).
Návrh územního plánu Branka u Opavy je předkládán invariantně. Dále uvedené vlivy jsou (není-li
výslovně uvedeno jinak) považovány za trvalé. Pro zpřístupnění stávajícího stavu s výhledovým
promítnutím ploch je text prokládán výseky koordinačního výkresu.
Do návrhu ÚP jsou promítnuty plochy a koridory již schválené v platném ÚP a nově navrhované
plochy.
Navrhované plochy ve většině případů samy o sobě nemohou významně ovlivnit jednotlivé složky
životního prostředí nebo veřejné zdraví, převahu mají plochy pro bydlení.
Tyto plochy však budou mít při realizaci kumulativní vlivy na:
- ovzduší (zejména z důvodu vytápění jednotlivých staveb a také předpokládanému postupnému navýšení obslužné dopravy),
- půdu (z důvodu potřeby záboru půdy pro realizaci staveb v návrhových zastavitelných plochách),
- hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, přestože se bude
jednat převážně o dopravu osobní),
- změnu odtokových poměrů srážkových vod (z důvodu zastavění nebo zpevnění značné
výměry dosud volných pozemků),
- nároky na odběry vod a produkci splaškových vod,
- nároky na odběry el. energie, zemního plynu nebo jiných paliv.
Územní rezervy navrhované v rámci ÚP nejsou v souladu s používanou metodikou SEA hodnoceny.
Při postupu hodnocení je rámcově použito číslování lokalit dle výrokové části ÚP (1-14), přičemž je
zhruba postupováno od severu k jihu.
Významné dopravní koridory - ul. Opavská (I/57 a její přeložka, navazující obslužné komunikace – lokalita 12)
Koridory KD-O3 a KD-O1 mají sloužit pro upřesnění koridoru D69 pro provedení stavebních úprav
na sil. I/57 a pro upřesnění koridoru DZ4c, vymezené pro tyto stavby v ZÚR MSK za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Koridor KD-O1 vykazuje ze všech navrhovaných koridorů nejvýznamnější pozitivní i negativní vlivy
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Jedná se na jedné straně o koridor
s vysokým záborem zemědělské půdy (zábor celkem více než 5,3 ha, z toho více než 3,3 ha půd I.
a II. třídy ochrany), způsobující fragmentaci území, rozdělení zemědělských ploch, kácení dřevin a
narušení migračního potenciálu území, na druhé straně ovšem tyto negativní vlivy vyvažuje vysoce
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pozitivní vliv odvedení dopravy z obytné zástavby s doprovodným pozitivním vlivem na hlukovou a
imisní situaci v plochách bydlení. Koridor navazuje na správní území města Hradec nad Moravicí,
kde jeho trasa pokračuje. Koridor je akceptován bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP a nad rámec platných předpisů (pro jeho realizaci bude probíhat proces EIA, kde budou další
podmínky blíže specifikovány).
Koridor KD-O3 je určen pro realizaci stavebních úprav s cílem zlepšit bezpečnost provozu na silnici I/57. Jeho realizace nepřináší negativní vlivy, naopak sníží negativní vlivy dopravy na veřejné
zdraví zvýšením plynulosti a bezpečnosti průjezdu vozidel obcí.
KD-O3

KD-O1

KD-O5
KD-O6
KD-O7

Koridory KD-O5, KD-O6 a KD-O7 jsou vymezeny pro místní komunikace přímo napojené na silnicí
I/57 odvádějící zejména nákladní dopravu z ul. Cihelní. Komunikace v koridorech KD-O6 a KD-O7
bude hlavní obslužnou komunikací pro dopravní obsluhu ploch výroby a skladování a zlepšení
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rozhledových poměrů u křižovatky Pod Hanuší a Cihelní, koridor KD-O5 bude pro nákladní dopravu sloužit jen dočasně, výhledově bude naopak sloužit výhradně pro obslužnou dopravu ploch bydlení. Cílem návrhu těchto koridorů je zlepšení nevyhovujícího životního prostředí v plochách bydlení podél ul. Cihelní.
Ve všech případech se jedná o koridory s pozitivním dopadem na hlukovou a imisní situaci v obytné zástavbě, protože mají sloužit k vyvedení obslužné dopravy mimo plochy bydlení a zlepšení
pobytové pohody v plochách bydlení kolem ul. Cihelní. Realizace těchto koridorů je hlavním podmiňujícím faktorem rozšíření nebo intenzifikace podnikatelské činnosti v lokalitách poblíž ulice Cihelní a ve výrobních plochách v severní části obce.
Lokalita Rybníčky – výroba a přilehlé plochy (lokalita 7)

V lokalitě je na orné půdě II. třídy ochrany navržena plocha V-Z1 (1,8856 ha) jako náhrada za zrušené plochy pro výrobu a skladování schválené v platném ÚP v místě, kde jsou v návrhu zde posuzovaného ÚP situovány plochy KZ-O1 a W-O1. Negativní vlivy plochy V-Z1 jsou kromě záboru
kvalitní půdy dány zejména předpokládaným zvýšením množství emisí, případně i produkcí odpadních vod z umisťovaných podnikatelských činností. Plocha je umístěna mimo plochy bydlení,
v návaznosti na stávající výrobní plochy, má být obsluhována z plochy P-Z1 (0,49 ha) převzaté
z platného ÚP. Její realizace je podmíněna zajištěním vhodného dopravního napojení, tedy
zejména realizací koridoru KD-O6. Realizaci plochy považuje zpracovatelka SEA za možnou,
ale s ohledem na vysoký zábor kvalitní půdy a na dostupnost vhodnější a také výměrou dostatečně velké plochy V-Z2 v jižní části lokality Rybníčky doporučuje v dalším projednávání ÚP zvážit
převedení této plochy do územních rezerv (pokud již v současné době nemá obec významnou
investiční poptávku právě po předmětné ploše).
Obdobně je na plochách orné půdy I. a II. třídy ochrany navržena plocha pro W-O1 (1,4061 ha)
plocha, která je určena k zadržení a postupnému odvádění povrchových vod z přívalových srážek,
ke zlepšení vodního režimu v krajině a snížení negativní účinky přívalových srážek na zastavěné
území. Kromě záboru ZPF jsou vlivy této plochy jen pozitivní (na vodní režim a dále potenciálně i
pro rozvoj vlhkomilné fauny a flóry, ke zlepšení krajinného rázu a jako interakční prvek v území.
Plocha je doporučena bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Koridor KD-O8 (dvě samostatné části navazující na stávající koridor DS-10) byl zčásti převzat
z platného ÚP. Je vymezen pro stavbu cyklostezky propojující obec Branka u Opavy s obcí Otice.
Jeho negativní vlivy jsou zanedbatelné.
Nezastavitelná plocha krajinné zeleně KZ-O1 umocní pozitivní vliv plochy W-O1 na krajinný ráz a
zároveň umožní i její údržbu. Je doporučena bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

Plocha výroby a skladování V-Z2 (4,72 ha) je plochou navrhovanou v místě vytěžené cihlářské
hlíny, které se v současnosti využívá ke skladování dřeva.
Potenciální negativní vlivy této plochy spočívají ve vyšší produkci emisí a hluku z umisťovaných
podnikatelských aktivit. Dále zde lze očekávat zvýšenou dopravní zátěž především z hlediska nákladní dopravy. Proto je využití plochy podmíněno předchozí realizací vhodného dopravního
napojení na silnici I/57.
Plocha V-Z3 (0,26 ha) na půdách III. třídy ochrany navazuje na současnou plochu výroby a skladování V-2, vyplňuje volnou proluku mezi zastavěným územím a lesem a legalizuje již současný
stav využití plochy. S ohledem na poměrně malou výměru plochy a existující podnikatelské využívání území jsou předpokládané vlivy plochy zanedbatelné. Plocha je doporučena bez dalších
podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Lokalita 10 – Červená
V lokalitě jsou navrženy plocha přestavbová pro smíšené bydlení SO-P1 (0,22 ha) a plochy pro
zemědělskou výrobu VZ-Z1 (0,8267 ha, na zemědělské půdě II. třídy ochrany) a VZ-Z2 (0,27 ha).
Plocha SO-P1 je navržena v návaznosti na využívanou cyklistickou trasu v blízkosti řeky Moravice
a plochu OS-Z1 s předpokladem poskytování drobných služeb cyklistům a turistům. Negativní vlivy
plochy jsou zanedbatelné. Pro realizaci se stanovuje podmínka: v případě poskytování pohostinských služeb je nutno zajistit dostatečně vhodný způsob nakládání se splaškovými vodami.
Plocha pro tělovýchovu a sport (plocha OS-Z1, 2,05 ha) je převzata z platného ÚP. Kromě záboru
půdy v I. a II. třídě ochrany se významné negativní vlivy této plochy neočekávají, pozitivní vlivy se
projeví z hlediska rekreace a veřejného zdraví.
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Plochy VZ-Z1 a VZ-Z2 jsou určeny pro rozšíření stávajícího areálu zahradnictví. Realizace ploch
nebude mít kromě záboru půdy negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Plochy VZ-Z2, OS-Z1 a SO-P1 jsou navrženy zčásti v záplavovém území Moravice. Zde je nutno
volit umístění staveb a jejich provedení tak, aby nedocházelo ke zhoršení průtoku povodňových vod územím a byla zajištěna ochrana majetku i osob v těchto plochách.

Lokalita 4 – U hřiště

Plocha komerčních zařízení OK-Z1 (0,71 ha) je převzata z platného územního plánu. Plocha navazuje na zastavěné území a umožňuje situování staveb pro různé služby pro obyvatele a cestovní
ruch v návaznosti na silnici I/57. Plocha je navržena na půdách I. třídy ochrany a prochází jí
ochranné pásmo VN 22 kV, které její využití omezuje. U plochy lze očekávat kromě záboru velmi
kvalitní půdy změnu odtokových poměrů v závislosti na nové výměře zpevněných ploch a zvýšení
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intenzity průjezdů především osobních vozidel, případně lehkých dodávek pro obsluhu plochy. Jiné
negativní vlivy se neočekávají. Pro realizaci plochy nejsou stanoveny podmínky nad rámec výrokové části ÚP.
Plocha SO-Z1 (0,76 ha) je převzata z platného územního plánu, pouze je změněn účel využití na
plochu smíšenou obytnou. Plocha vhodně vyplňuje volnou proluku a intenzifikuje využití zastavěného území stejného způsobu využití. Pro realizaci plochy nejsou stanoveny podmínky nad rámec
výrokové části ÚP.
Plochou prochází koridor technické infrastruktury KT-O2, který bude sloužit pro napojení plochy
OK-Z1 na zemní plyn, pokud se vlastníci ploch SO-3, SO-Z1 a OK-Z1 nedohodnou na jiném řešení
napojení. Koridor nemá negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a nejsou pro něj stanoveny podmínky nad rámec výrokové části ÚP.
Plocha OS-Z2 (0,30 ha) navazuje na současné hřiště. Jejím účelem je umožnit umístění činností
slučitelných s bezpečnostním pásmem VTL plynovodu (zpevněné plochy, okrasnou a ochrannou
zeleň, parkoviště, apod.). Plocha je navržena na půdách I. třídy ochrany. Lze zde očekávat nevýznamné negativní vlivy spojené s odváděním potenciálně znečištěných dešťových vod a zrychlení
odtoku vody vlivem zpevnění plochy, případně mírné hlukové vlivy spojené s pojezdem vozidel
návštěvníků. Plocha je akceptovatelná bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Lokalita 2 – Branka u Opavy – východ

Ve východní části území jsou navrženy nejrozsáhlejší plochy pro rodinou zástavbu. Plocha BI-Z1
(2,81 ha), navržená na půdách II. třídy ochrany, je částečně převzata z platného územního plánu a
je podmíněna zpracováním územní studie. Zpracovatelka SEA doporučuje při dalším projednávání
ÚP zvážit převedení části plochy BI-Z1 do územních rezerv, a to s ohledem na rozsáhlý zábor půdy II. třídy ochrany. Dalším důvodem je riziko zavlékání zástavby do volné krajiny, aniž by byly
vyčerpány plochy v prolukách nebo plochy navazující bezprostředně na zástavbu s lepší dostupností technické infrastruktury.
Plocha BI-Z2 (0,31 ha) na půdách II. třídy ochrany navazuje na zastavěné území obce a stabilizované ploch pro individuální bydlení. S ohledem na dostatečně rozsáhlé plochy pro bydlení je doporučeno zvážit v dalším projednání omezení této plochy na proluku mezi stávající zástavbou, a
to z důvodu minimalizace vlivu na krajinný ráz a omezení záboru půdy.
Plochy pro bydlení jsou doprovázeny technickými koridory a veřejným prostranstvím, které jsou
bez významných negativních vlivů.
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Plochy BI-Z3 (0,50 ha), BI-Z4 (0,63 ha) a BI-Z6 (0,15 ha) jsou zcela nebo částečně převzaty
z platného ÚP. Jedná se o plochy doplňující proluky v zástavbě navržené na zemědělské půdě II,
III a IV. třídy ochrany. Jejich realizace je z hlediska architektury území vhodná a logická a nemá
významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví kromě dále zmíněných a komentovaných vlivů kumulativních.
Plocha BI-Z6 (0,15 ha) je nově navrhovanou plochou vybíhající do volné krajiny. Kromě záboru
půdy IV. třídy ochrany jsou její vlivy zanedbatelné.
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Plocha BI-Z7 (0,46 ha) je převzata z platného územního plánu. Plocha je navržena na IV. třídě
ochrany půd, navazuje na stávající zastavěné území a vyplňuje volné proluky. Její negativní vlivy
jsou zanedbatelné.
Plochy BI-Z3 – BI-Z7 jsou akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

Plocha BI-Z8 (0,1 ha) je plochou s malou výměrou, převzatou z platného ÚP. Její negativní vlivy
jsou zanedbatelné.
Plocha je akceptovatelná bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Lokalita 8 – Nad skálou

Plocha OS-Z3 (1,67 ha) je převzata z platného územního plánu, bylo
pouze změněno její využití na plochu pro tělovýchovu a sport.
Má sloužit s ohledem na potenciální
budoucí rozšíření ploch bydlení
v ploše SO-R1 jako území pro denní rekreaci obyvatel.
Plocha bude obsluhována z příjezdové komunikace umístěné na ploše P-Z3 (0,07 ha).
Jedná se o plochy v území předchozí ukončené těžby kamene,
pravděpodobně bez významných
negativních vlivů (nakolik je možno
posoudit bez znalosti konkrétních
umisťovaných aktivit).

Lokalita 9 – Trňák
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Plocha OS-Z4 (0,59 ha) je navržena na půdách I. třídy ochrany v návaznosti na zastavěné území
a využití sousedních ploch, které slouží individuální rekreaci. Kromě záboru ZPF se u dané plochy
neočekávají významné negativní vlivy.
Ostatní drobné zastavitelné plochy a nezastavitelné plochy, které nebyly výslovně v této kapitole uvedeny, nemají samy o sobě sledovatelné negativní vlivy a jejich vlivy jsou hodnoceny
v rámci kumulativních vlivů z hlediska hodnocení koncepce ÚP jako celku.
Jedná se především o koridory podzemní technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, plynovody), jejichž negativní vlivy jsou soustředěny do fáze výstavby, jsou krátkodobé a jsou spojeny se
stávající nebo navrhovanou zástavbou. Dále nejsou hodnocena veřejná prostranství určená pro
místní komunikace, které budou sloužit pro obsluhu návrhových ploch.
U ploch nezastavitelných (krajinné a přírodní zeleně), které slouží především pro doplnění ÚSES,
se předpokládají jen pozitivní vlivy (z hlediska zlepšení kvality ovzduší, zvýšení migračního potenciálu území, zvýšení koeficientu ekologické stability, zvýšení sorpční kapacity území a zlepšení
krajinného rázu).
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD
VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ.
Návrh ÚP Branka u Opavy je předkládán v jedné variantě, která je dále hodnocena jako celková
koncepce včetně kumulativních vlivů navrhovaných a případně i stávajících ploch.

7.1 Vlivy na půdu
Celkový předpokládaný zábor půdy pro území řešené územním plánem je 27,8075 ha, z toho
21,9657 ha tvoří půdy I. a II. třídy ochrany, které v území převažují. Předpokládá se zábor 2,5914
ha zemědělských pozemků s realizovanými investicemi do půdy. Z celkové plochy záboru tvoří
7,2602 ha plochy krajinné zeleně (z toho 4,9896 ha půdy I. a II. třídy ochrany).
Jak vyplývá z dále uvedené tabulky, největší zábor půdy vyžadují kromě plochy krajinné zeleně
plochy a koridory pro bydlení, dopravní infrastrukturu a výrobu a skladování.

Plochy bydlení celkem

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice do půdy
(ha)

trvalé travní
porosty

ovocné
sady

zahrady

vinice

chmelnice

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda

Způsob využití plochy

Celkový zábor ZPF
(ha)

Číslo lokality

Zábor půdy podle funkčního členění ploch

5,1463 4,3956 0,0000 0,0000 0,2339

0,0000 0,5168 0,1000 4,1316 0,0003 0,9144 0,0000 0,0000

3,2162 2,6813 0,0000 0,0000 0,0213

0,0000 0,5136 1,5772 1,6390 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,9682 5,4393 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,5289 1,8870 1,7841 0,5725 0,0892 1,6354 2,5914

0,6822 0,6257 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0565 0,0000 0,5833 0,0023 0,0966 0,0000 0,0000

0,7611 0,0000 0,0000 0,0000 0,7452

0,0000 0,0159 0,7611 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,2410 3,2410 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 2,9805 0,2605 0,0000 0,0000 0,0000

1,4061 1,4061 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,8757 0,5304 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Plochy sídelní zeleně celkem

0,1262 0,1262 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,1262 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Plochy krajinné zeleně celkem

7,2602 7,2602 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,8872 4,1024 1,4887 0,7819 0,0000 0,0000

ZÁBOR ZPF CELKEM

27,8075 25,1754 0,0000 0,0000 1,0004

0,0000 1,6317 6,2144 15,7513 2,3243 1,8821 1,6354 2,5914

Plochy občanského vybavení
celkem
Plochy dopravní infrastruktury
celkem
Plochy veřejných prostranství
celkem
Plochy a koridory smíšeného
využití celkem
Plochy výroby a skladování
celkem
Plochy vodní a vodohospodářské celkem

Zemědělské pozemky navržené k záboru se týkají převážně nejkvalitnějších půd, kterých je
v území většina. Z důvodu omezení záboru těchto půd navrhla zpracovatelka SEA, aby byla v některých případech zvážena nutnost realizace všech navrhovaných ploch. Je zřejmé, že tyto tak
rozsáhlé plochy jak z hlediska bydlení, tak z hlediska výroby nemohou být v nejbližším časovém
úseku, a že by bylo možno část navrhovaných ploch převést do územních rezerv. Dále je zřejmé,
že toto omezení se nemůže týkat dopravních koridorů, neboť je povinností nižších ÚP převzít záměry nadmístního významu již schválené v rámci krajské územně plánovací dokumentace.
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Při zabírání pozemků je nutno ve všech případech zabránit narušení organizace zemědělského
půdního fondu, vzniku neobhospodařovatelných enkláv a zajistit návaznost a přístupnost zemědělských cest a funkčnost melioračních systémů.
Vliv na zemědělskou půdu je s ohledem na značný předpokládaný zábor zemědělské půdy považován za významný. Pro jeho omezení jsou u jednotlivých vybraných ploch navržena opatření –
zvážení převedení části rozvojových ploch do územních rezerv.
Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
Zábor PUPFL je vyžadován pro koridor nadmístního významu přeložku silnice I/57.

Číslo lokality

Zábory PUPFL

Způsob využití plochy

KD-O1 Koridory pro dopravní infrastrukturu

zábor
PUPFL v ha

0,1437

kategorie lesních pozemků

lesy hospodářské

V rámci ÚP je několik ploch a koridorů navrženo ve vzdálenosti menší než 50 m od lesních pozemků (BI-Z8, OS-Z3, KD-O1, KT-O5, P-Z3, P-Z4, V-Z3. U koridorů není nutno očekávat vzájemné
negativní ovlivnění koridorů a PUPFL, u ploch lze negativní vzájemné působení minimalizovat
vhodným umístěním staveb. V obou případech je ale nutno požádat o výjimku orgán ochrany lesa.
Celkově je kumulativní vliv na půdu považován za nejzávažnější negativní vliv předloženého ÚP.
Sekundární kumulativní vlivy zastavění nebo zpevnění pozemků spolu s obdobnými vlivy stávajících ploch povedou současně ke snížení koeficientu ekologické stability území, ke snížení sorpční
kapacity území a k negativnímu ovlivnění fauny a flóry vázané na zabírané plochy.

7.2 Vlivy na dopravní zátěž území
Návrh ÚP Branka u Opavy obsahuje výměrou poměrně významné koridory nadmístního významu,
které směřují k uspořádání dopravy v území. Nejvýznamnější je koridor pro přeložku silnice I/57,
který pokračuje dále územím Hradce nad Moravicí. Tyto koridory nepřivádějí novou dopravu do
území, naopak je cílem jejich realizace minimalizovat negativní vlivy dopravy na plochy bydlení.
Postupné zastavění nově navrhovaných rozvojových ploch povede postupně k dalšímu zahuštění
dopravy v obci. Významný vliv v tomto ohledu by měly plochy pro výrobu a skladování v okolí ulice
Cihelní, resp. doprava související s jejich využitím, neboť v této části řešeného území je nákladní
doprava již dnes předmětem stížností obyvatelstva. V případě ploch VZ-1 a VZ-2 je nutno jejich
realizaci podmínit vybudováním nového dopravního napojení, tedy realizací koridorů KD-05, KDO6, KD-O7 a P-Z1 před realizací předmětných ploch výroby.
Součástí návrhu ÚP je rovněž velká výměra ploch pro bydlení, jejichž obslužná doprava, i když jen
osobní, rovněž ke zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích přispěje.
Obecně lze očekávat, že souhrnný vliv realizace ÚP na dopravní zátěž v území bude mírně negativní z důvodu postupného navyšování dopravy spojené s obsluhou území.

7.3 Vlivy na ovzduší a klima
Vliv realizace návrhu ÚP Branka u Opavy souvisí s již zmíněným předpokládaným růstem dopravy
spojené s plochami pro výrobu a sklady a plochami pro bydlení. Lze také očekávat, že část obytné
zástavby nebude využívat napojení na zemní plyn, nýbrž vytápění pevnými palivy. Emisně vý41
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znamná může být zejména činnost, která bude umístěna v plochách pro výrobu a skladování. To
vše s sebou přinese mírné zhoršení kvality ovzduší v území.
Umožnění rozvoje podnikání i bydlení v území a zajištění pracovních příležitostí pravděpodobně
přinese mírný příspěvek k imisní zátěži v území u všech sledovaných hlavních škodlivin a dále
benzo(a)pyrenu a benzenu, jako složek emisí ze spalování pohonných hmot.
Celkový dopad uplatnění návrhu ÚP bude z hlediska ovlivnění ovzduší mírně negativní. Mírně pozitivně se projeví realizace koridoru KD-O1, který odvede tranzitní dopravu od ploch bydlení.
Vlivy realizace ÚP na klima se neprojeví.

7.4. Vlivy na hlukovou zátěž
Pro hlukovou zátěž platí totéž, co platí pro bod 5.3 – hlukové vlivy jsou v území spojeny zejména s
dopravou na komunikací nadmístního významu I/57, ale také s obslužnou dopravou vedenou
v současné době obytnou zástavbou, zejména po ul. Cihelní.
Jako problematická se z hlediska hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů nejeví žádná z návrhových ploch, přesto je doporučeno u ploch pro výrobu a skladování při umisťování konkrétních záměrů prověřit dosah hlukové zátěže. Dále je u těchto ploch doporučeno prověřit před jejich realizací také hluk ze souvisejících liniových zdrojů – obslužné dopravy. Také v případě vlivů na hlukovou
zátěž platí, že plochy pro výrobu a skladování nemohou být realizovány bez zajištění vhodného
napojení na silnici I/57.
Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými, způsobujícími při významném společném působení sekundárně poškození zdraví. V řešeném území nelze nadlimitní působení hluku vyloučit, a to jak podél silnice I/57, tak podél místních komunikací odvádějících dopravu
z podnikatelských ploch.

7.5. Vliv produkce odpadních vod a odběru pitné nebo užitkové vody
Návrh ÚP Branka u Opavy s ohledem na předpokládaný vznik nových ploch pro bydlení a podnikání přináší potenciální zvýšení produkce odpadních vod úměrné odběru vody. Voda u všech rozvojových ploch bude dodávána z veřejného vodovodu. Odpadní vody splaškového charakteru budou odváděny kanalizací na ČOV. Odvádění a čištění technologických odpadních vod zajistí jejich
producent – tyto vody budou muset být předčištěny na úroveň kanalizačního řádu obce.
Dešťové vody z potenciálně znečištěných manipulačních ploch v plochách pro podnikání a z plochy parkovišť budou předčištěny v odlučovačích ropných látek.
V okrajových částech obce zůstane zachován stávající systém domovních ČOV nebo shromažďování splaškových vod v jímkách s následným odvozem na ČOV.
Vlivy realizace ÚP v této oblasti jsou považovány za neutrální.
Zvýšení rizika havárií
V území jsou navrhovány podnikatelské plochy, u nichž umisťované nové aktivity potenciálně mohou mít významný vliv na zvýšení rizika havárií proti současnému stavu. To se nejvíce týká ploch
pro výrobu a skladování. Otázka konkrétního řešení ochrany proti haváriím může být aplikována až
ve fázi projektového řešení.
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7.6. Vliv na změnu odtokových poměrů
Při řešení odvádění dešťových vod je nutno vycházet ze současně platných právních předpisů,
nyní z vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009, dle které je zneškodňování srážkových vod ze zastavěného území nutno řešit v následujícím přednostním pořadí:
-

přednostně jejich vsakováním
není-li možné vsakování, jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací do
vod povrchových
není-li možné oddělené odvádění, pak jejich regulované vypouštění do jednotné nebo dešťové kanalizace

Pro hospodaření v okolí vodních toků budou aplikována protierozní a protipovodňová opatření týkající se zatravnění ochranných pásem vodotečí. Vzhledem k tomu, že některé rozvojové plochy
jsou v částečném konfliktu se záplavovým územím Moravice, je nutno stavby umisťované v těchto
plochách realizovat tak, aby nezhoršily průtok případných povodňových vod a aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku. Obecně zpracovatelka SEA nedoporučuje, aby v záplavovém
území byly umisťovány nové stavby.
Vliv na odtokové poměry území bude při splnění výše uvedených zásad (vsakování, retence) neutrální.

7.7. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Výroková část územního plánu obsahuje podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu - stanovuje podmínky k ochraně významných hodnot
uplatňujících se v krajinném rázu; minimalizaci nepřijatelného narušení architektonického uspořádání obce nebo její části, zamezení vzniku nadměrné exploatace území (tj. nadměrné hustoty zastavění, nadměrného obestavění ploch s negativními vlivy na obytné prostředí, zhoršení odtokových poměrů v území, apod.) a nadměrně extenzivní využití zastavitelných ploch. Intenzitu využití
pozemků, charakter a strukturu zástavby, intenzitu zástavby a výškovou hladinu zástavby pro jednotlivé plochy (skupiny ploch) stanovení výroková část ÚP.
Zpracovatelka SEA konstatuje, že usměrnění zástavby je v tomto směru dostačující a dává předpoklad minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz.
Lokální mírně negativní vlivy se projeví zejména u realizace koridoru KD-O1 pro přeložku silnice
I/57, při níž dojde k mírně fragmentaci území.

7.8. Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů
Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů (např. paliv, el. energie, vody aj.) se v současné době jeví
jako únosné a návrh ÚP nepřináší jejich významnou změnu.
Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů energie bude mírně negativní – předpokládá se zvýšení
čerpání neobnovitelných zdrojů s ohledem na návrh nových poměrně rozsáhlých podnikatelských
ploch.
V rámci realizace ÚP nebude blokováno nebo omezeno využití žádného ložiska nerostných surovin.

7.9. Vlivy na veřejné zdraví
Obsahem návrhu ÚP nejsou takové záměry, které by mohly přinášet významné negativní vlivy na
zdraví obyvatelstva. ÚP jak po stránce imisní, tak po stránce hlukové přináší mírně negativní změny proti současnému stavu, spojené zejména s postupným nárůstem dopravy v území, avšak příspěvkové hodnoty těchto vlivů se předpokládají nízké. Při realizaci dopravního koridoru KD-O1 lze
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naopak očekávat snížení imisní a hlukové zátěže a tedy také snížení negativního působení tranzitní dopravy na veřejné zdraví. Pozitivně se také projeví vhodnější uspořádání cílové dopravy v oblasti ul. Cihelní při realizaci dopravních koridorů KD-O5 – KD-O7.
Umisťování a změny záměrů, zejména ploch průmyslového charakteru a přeložky významných
komunikací podléhají před realizací konkrétních aktivit posouzení vlivů na životní prostředí včetně
zvažování možných dopadů na veřejné zdraví.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví a pobytovou pohodu se při uplatnění navrhovaného ÚP neočekávají významné negativní dopady na obyvatelstvo v porovnání se stávajícím stavem.

7.10. Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES, VKP a zvláště
chráněná území
Významné negativní vlivy realizace posuzovaného návrhu ÚP Branka u Opavy na biologickou
rozmanitost, faunu a flóru se ve významné míře neprojeví. Mírně negativní vliv na faunu se očekává zejména tam, kde bude docházet k odstranění půdního pokryvu a k narušení lesních porostů.
V řešeném území se nenacházejí prvky soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněná území.
Návrh ÚP v podmínkách využití ploch zajišťuje ochranu lesních porostů a ploch pro ÚSES, stejně
jako akceptuje limity dané existencí významných krajinných prvků ze zákona. Nové plochy určené
k zástavbě jsou navrhovány v místech, kde se neočekává významný výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů.
Vliv realizace ÚP na ÚSES a zeleň je mírně pozitivní z hlediska jejich stabilizace, doplnění a rozšíření. Návrh vymezuje v potřebné míře podmínky pro úpravu lokálního i regionálního systému
ÚSES a jeho návaznost na vyšší hierarchické systémy.

7.11 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Nemovité kulturní památky, stejně jako místní kulturní památky budou mít prostřednictvím ÚP zajištěnu potřebnou ochranu.
Negativní vlivy na hmotné statky a kulturní a architektonické památky se nepředpokládají.

7.12. Závěr
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, je
uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a neočekávají se
zde významnější odchylky od uvedených předpokladů. Umisťování záměrů s rušivým charakterem
bude podléhat samostatnému posouzení jejich vlivů v rámci projektové přípravy.
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci
kterékoliv z návrhových ploch ÚP nebo ji výrazně omezovaly.
Vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce vyznívá neutrálně s převahou mírně negativního působení u většiny rozvojových ploch. Hlavním negativním vlivem návrhu ÚP jsou zábory
ZPF.
Hodnocení je v tomto stupni poznání provedeno slovně bez použití výpočtových modelů na základě pochůzky v území. Z tohoto důvodu chybí v hodnocení přesná kvantifikace vlivů jak u koncepce
jako celku, tak u jednotlivých ploch, s výjimkou vlivu na ZPF, který je přesně kvantifikován.
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Závěr hodnocení
Návrh ÚP Branka u Opavy doporučuji ke schválení a realizaci při splnění podmínek daných výrokovou částí ÚP a kapitolou 8 SEA.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na životní
prostředí zpracovatelka SEA doporučuje:

8.1 Vlivy na půdu
– Při narušení polních cest a melioračních systémů zajistit jejich opětovné napojení a zpřístupnění všech částí pozemků.

8.2 Dopravní zátěž území
– Při umisťování jakýchkoliv nových podnikatelských aktivit je nutno nejpozději v rámci
územního řízení, popř. v rámci řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. (pokud bude vedeno)
posoudit možný dopad na dopravní zátěž v území v kontextu stávajícího stavu.

8.3. Hluková a imisní zátěž
Při umisťování záměrů v plochách pro podnikání pro podnikání a u dopravních koridorů pro
silnice všech tříd vyžadovat vyhodnocení předpokládané hlukové zátěže včetně související
dopravy a navržení a realizaci případně potřebných protihlukových opatření.
Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností napojení obyvatelstva a podnikatelských
aktivit na vytápění ušlechtilými palivy a preferovat využití alternativních zdrojů.

8.4. Odpady a odpadní vody, zvýšení rizika havárií
Bude vyžadováno čištění potenciálně znečištěných dešťových vod z parkovacích a manipulačních ploch s počtem stání nad 20 míst.

8.5 Změny odtokových poměrů a ochrana vod
Dešťové vody ze zastavěných ploch přednostně zasakovat, pokud to umožní inženýrskogeologické podmínky území, nebo zajistit jejich retenci.

8.6. Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod
Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.

8.7 Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz
Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
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8.8 Vlivy na veřejné zdraví
Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.

8.9 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů
Pro výrobu tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie, geotermální energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích) tam, kde to nebude ve
střetu se zájmy ochrany veřejného zdraví a pobytové pohody.
Výstavba větrných elektráren v území není doporučena. Instalace fotovoltaických panelů je
povolena jen na střechách objektů.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Návrh ÚP je zpracován invariantně.
Při zpracování návrhu ÚP byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako požadavky
platných odpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly zpracovatelem ÚP zhodnoceny a
promítly se do konečného řešení předkládaného návrhu ÚP.
Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení dopravních systémů, kanalizace a čištění vod, nároků
na zábor ZPF, hlukovou a imisní ochranu území, na prostupnost regionálního i lokálního systému
ÚSES územím, rozšíření systému sídelní zeleně a v doporučení využívání ušlechtilých paliv nebo
zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů při výrobě tepla.
Do výrokové části ÚP byly zapracovány požadavky na ochranu ovzduší, nakládání s vodami,
ochranu přírody, ochranu před povodněmi, ochranu před haváriemi.
Hodnocení
Výsledek zapracování cíle do ÚP Branka u Opavy
míry zapracování cíle
do ÚP Branka
u Opavy
2
Realizace ÚP významně přispívá k naplnění relevantního cíle (jsou navrženy plochy pro přímé naplnění cíle)
1
Realizace ÚP mírně přispívá k naplnění relevantního cíle (jsou stanoveny
podmínky využití ploch nebo obecné zásady k dosažení cíle)
0
Realizace ÚP nemá na naplnění daného cíle vliv, nebo je nositelem nevýznamných kladných i záporných vlivů
-1
Realizace ÚP je v mírném střetu s daným cílem (jsou navrženy plochy přinášející mírné negativní vlivy z hlediska daného cíle)
-2
Realizace ÚP je v zásadním střetu s daným cílem (jsou navrženy plochy
přinášející významné negativní vlivy z hlediska daného cíle, koncepce jako
celek má významný negativní vliv na plnění relevantního cíle)
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Obecné cíle ochrany životního prostředí
Zapracování cíle
do ÚP Branka u
Opavy

Cíl/priorita
Omezit emise látek ohrožujících lidské zdraví

1

Minimalizovat míru zasažení území nadměrným hlukem

2

Ochrana zvláště chráněných území

0

Ochrana biologické rozmanitosti

0

Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesních porostů

-1

Minimalizovat zábory půdy, zejména I. a II. třídy ochrany

-2

Snížení erozního ohrožení půd

1

Podporovat mimoprodukční funkci lesa

0

Snížit znečištění podzemních vod

0

Snížit znečištění povrchových vod

0

Zvýšit retenční schopnost krajiny

1

Ochrana krajinného rázu

0

Zachování prostupnosti krajiny, minimalizace fragmentace

-1

Ochrana kulturního, archeologického a architektonického dědictví

0

Konkrétní cíle a priority stanovené v jednotlivých relevantních řídících dokumentech
v oblasti životního prostředí
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020
Cíl/priorita
Ochrana a udržitelné využívání zdrojů - zajištění ochrany povrchových a
podzemních vod a zlepšování jejich stavu;
Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní
prostředí;
Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí
Snižování emisí skleníkových plynů,
Snížení úrovně znečištění ovzduší;

Zapracování cíle
do ÚP Branka u
Opavy
0
0
0
0
-1/1
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Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny;

0

Zachování přírodních a krajinných hodnot;
Zlepšení kvality prostředí v sídlech

0

1

1

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010
Cíl/priorita
Zlepšování podmínek pro zdravý život
Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace
Upevňování územní soudržnosti
Zvyšování kvality života obyvatel území
Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity
Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví
Adaptace na změny klimatu

Zapracování cíle
do ÚP Branka u
Opavy
1
1
0

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
Ochrana a udržitelné využívání zdrojů
Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě nerostných surovin
Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálního využití
Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě
na místní podmínky
Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a
krajinu
Udržitelné využívání vodních zdrojů
Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život
Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot
Posílení preventivních opatření proti vzniku živelných pohrom

0
1
0
1
1
0
0
0/1
1

Plán hlavních povodí České republiky
Cíl/priorita
Ochrana vod jako složky životního prostředí - chránit povrchové a podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních zdrojů, udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti původních druhů
Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.

Vztah k ÚP Branka
u Opavy
0
1

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
Cíl/priorita
Udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny s mozaikou vzájemně propojených biologicky funkčních prvků a částí, schopných odolávat vnějším
negativním vlivům;
Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny;

Vztah k ÚP Branka
u Opavy
1
0
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Zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě
na ně;

0

Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený
ÚSES;

1

Obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám;
Zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku;
Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho
další fragmentaci;

1
0
0

Zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného pří-2
rodního zdroje;
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
Cíl/priorita
Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku 2020 a současně
udržování a zlepšování kvality ovzduší tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.
Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanovených scénářem
NPSEWaM.
Postupné vytváření podmínek pro splnění národních závazků snížení
emisí k roku 2025 a 2030.
Dobudování kapacit systému posuzování kvality ovzduší (technická a znalostní základna, lidské zdroje).

Vztah k ÚP Branka
u Opavy
0

0
0
0

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
Cíl/priorita
Pro efektivní ochranu před povodněmi vycházet z kombinace opatření v
krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a
technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků

Vztah k ÚP Branka
u Opavy
1

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti
Cíl/priorita
Podpora obnovy a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů
(meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty - zvláště pak nivní louky atd.).
Zachování nebo zvýšení současné výměry lesů jako minimálního základu
pro uplatňování potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech
ostatních funkcí lesa.
Zlepšení retenční funkce krajiny diverzifikací využívání krajiny a krajinných
prvků a odstraněním melioračních úprav v zemědělsky neperspektivních
částech krajiny.

Hodnocení zapracování do ÚP
Branka u Opavy
0

-1

0
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Prosazování účinných protipovodňových opatření s využitím přirozených
hydroekologických funkcí.
Podpora významu zvláště chráněných území a ÚSES pro zajištění prostupnosti krajiny
Dokončení systému účinného čištění odpadních vod na území České republiky.
Snížit rizika znečištění podzemních a povrchových vod ze starých ekologických zátěží a ekologických havárií.
Zachování pestrých hydromorfologické útvarů, umožnit jejich vznik, existenci a ošetřit jejich ochranu
Posílení nástroje podporujícího opětovné využití starých průmyslových
zón (brownfields).
Realizace chybějících skladebných částí ÚSES.
Omezování fragmentace krajiny způsobené migračními bariérami.

červenec 2016

0
1
0
0
1
1
1
-1

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Základní monitorovací ukazatele pro danou koncepci jsou navrženy následovně:
A. Výskyt oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, překračování imisních limitů
⇒ Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí
ČR
B. Míra znečištění povrchových a podzemních vod
⇒ Zdroj: CENIA, Výzkumný ústav vodohospodářský – Hydroekologický informační
systém
C. Změna výměry zemědělské půdy a PUPFL
⇒ Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad
D. Podíl území s překročenými mezními hodnotami (případně počet osob zasažených
překročenými mezními hodnotami) hlukové expozice
⇒ Zdroj: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
E. Fragmentace území dopravou a dalšími liniovými systémy
⇒ Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Český statistický úřad
F. Mira realizace a funkčnosti územního systému ekologické stability území;
⇒ Zdroj: Stavební úřady, územní plánování
G. Koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch k plochám ekolo-

gicky nestabilních ploch);
⇒ Zdroj: ÚAP ORP Opava
H. Území nadlimitně zatížené hlukem.
⇒ Zdroj: hlukové mapy, krajská hygienická stanice
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH
A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
V rámci tohoto vyhodnocení zpracovatelka SEA navrhuje podmínky pro realizaci následujících
ploch a koridorů obsažených v posuzované koncepci:
BI-Z1
V dalším stupni projednávání ÚP zvážit převedení severní části plochy BI-Z1 do územních rezerv.
BI-Z2
V dalším stupni projednávání ÚP zvážit omezení výměry plochy BI-Z2 na úroveň platného ÚP ve
znění změny č. 1.
SO-P1
Při realizaci plochy v případě zřizování pohostinských služeb a veřejného WC zajistit vhodný způsob nakládání se splaškovými vodami.
V-Z1, V-Z2
Realizaci obou ploch podmínit zřízením vhodného dopravního napojení na I/57 bez průjezdu obytnou zástavbou, např. předchozí realizací koridorů P-Z1,KD-O5, KD-O6 a KD-O7. V dalším stupni
projednávání ÚP zvážit převedení plochy V-Z1 do územních rezerv.
VZ-Z2, OS-Z1, SO-P1
Při umisťování nových staveb v uvedených plochách volit s ohledem na vymezené záplavové
území Moravice takovou dispozici a technické provedení, aby nedošlo ke zhoršení průchodu případné povodňové vlny a k ohrožení majetku a života osob.
Ostatní zde neuvedené plochy a koridory jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.
Hlavním účelem předkládaného návrhu ÚP Branka u Opavy je potřeba zajistit převedení stávajícího platného územního plánu do formy, která je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou.
Součástí tohoto procesu je také prozkoumání oprávněnosti a využitelnosti návrhových ploch
schválených v platném územním plánu a jejich případné rozšíření o plochy a koridory odrážející
potřebu rozvoje obce.
Územní plán rovněž musí splnit požadavky krajských a celostátních koncepcí, aby mohla být zajištěna kontinuita realizace koridorů nadmístního významu, v tomto případě vedení regionálního koridoru podél Moravice, trasa přeložky silnice I/57 pro vyvedení tranzitní dopravy mimo plochy bydlení a trasa koridoru pro úpravy (rozšíření) silnice I/57 ve stávající stopě.
Hlavním problémem obce je doprava po veřejných komunikacích, a to jak po silnici I/57, tak doprava z průmyslových ploch v okolí ulice Cihelní, která je předmětem stížností obyvatelstva.
Návrh územního plánu zahrnuje kromě nově navrhovaných ploch a koridorů i plochy a koridory
převzaté z platného ÚP, které byly zpracovatelem ÚP prověřeny, a plochy územních rezerv sloužící pro ochranu území z hlediska jejich využití ve vzdálenějším časovém horizontu.
Celkově je navrhováno
- 8 ploch BI - plochy individuálního bydlení,
- 2 plochy SO – smíšené obytné,
- 1 plocha OK – plocha komerčních zařízení,
- 4 plochy OS – plochy pro sport,
- 6 ploch P - plochy veřejných prostranství,
- 3 plochy V- plochy výroby a skladování,
- 2 plochy VZ – plochy zemědělské a lesnické výroby,
- 8 koridorů KD - pro dopravní infrastrukturu,
- 6 koridorů KT - pro technickou infrastrukturu,
- dále jsou navrhovány plochy pro veřejnou zeleň a plochy nezastavitelné pro ÚSES.
Předložený návrh ÚP je z hlediska dopadů na životní prostředí u některých složek mírně pozitivní,
zejména z důvodu úpravy, doplnění a stabilizace územního systému ekologické stability nebo
z hlediska návrhu koridoru přeložky silnice I/57. Negativní vlivy se projeví zejména u záboru zemědělské a lesní půdy (která je v území převážně I. a II. třídy ochrany). Realizace navrhovaných
ploch pro bydlení i ploch pro podnikání přinese výhledově zvýšení intenzity osobní i nákladní dopravy v řešeném území a s tím i mírné zvýšení hlukové a imisní zátěže území. Naopak realizace
dopravních koridorů povede k lepší organizaci dopravy a tím ke snížení jejích negativních dopadů
na obyvatelstvo.
Územní plán slouží pro jednotné koncepční a koordinované řízení rozvoje obce a musí zajistit, že
přírodní zdroje včetně zemědělské půdy v území budou uvážlivě využívány a že produkované znečištění (odpadní vody, odpady, emise i hluk) bude minimalizováno tak, aby nepřinášelo nepřijatelné negativní dopady a nevedlo k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví a pobytové pohody obyvatelstva. Pořízení nového územního plánu má vést rovněž k zajištění ochrany přírodních, krajinných, kulturních, architektonických a historických hodnot. Pro naplnění cílů týkajících se především
ochrany zemědělské půdy vysoké bonity navrhla zpracovatelka SEA omezení výměry některých
ploch, resp. převedení jejich částí do územních rezerv.
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Realizace ÚP nebude mít žádný vliv na chráněná území a zdroje nerostných surovin nebo architektonické památky, a jen omezený negativní vliv na faunu a flóru daný záborem zemědělské a
v malé výměře i lesní půdy.
Celkově zpracovatelka SEA konstatuje, že návrh ÚP Branka u Opavy v předložené podobě splňuje
nároky kladené právními předpisy i požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technického
zabezpečení, na rozvoj podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, a doporučuje jeho schválení.
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Seznam nejdůležitějších zkratek používaných v textu
EVL
PRVK
PÚR ČR
RK
NRK
ÚP
ÚSES
VKP
SEA
ZÚR MSK

evropsky významná lokalita
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biokoridor
nadregionální biokoridor
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
posuzování vlivů koncepce nebo územního plánu na životní prostředí
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

5.7.2016

Zpracovatelka vyhodnocení:
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, tel. 777 807 191,
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16.

Podpis zpracovatele vyhodnocení:
……………………………………………..
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