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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 navrhované Změny č. 1 územního plánu Fulnek (dále jen Z1ÚPF) je prověření změn
navrhovaných fyzickými a právnickými osobami a občany a jejich případné zahrnutí do územního
plánu:
1. Z1/1 - pozemky parc. č. 20/2 – zahrada, o výměře 481 m2 v k. ú. Lukavec u Bílovce a parc.
č. 26/3 – trvalý travní porost, o výměře 995 m2 v k. ú. Lukavec u Bílovce, změna plochy
zahrady a sady v nezastavěném území na plochu bydlení.
2. Z1/2 - pozemek parc. č. 374/2 – zahrada, o výměře 983 m2 v k. ú. Stachovice, se zařazením
změna plochy zahrady a sady v nezastavěném území do plochy pro výstavbu rodinného
domu. Prověřit možnost podmínečně přípustného využití jako plochy bydlení v ochranném
pásmu dráhy.
3. Z1/3 - pozemek parc. č. 784/12 – orná půda, o výměře 12654 m2 v k. ú. Děrné, změna plochy
orná půda v nezastavěném území do plochy pro výstavbu rodinných domů. Navrhovatel
upřesnil požadavek změny a to pro část pozemku o výměře cca 3400 m2.
4. Z1/4 - pozemek parc. č. 406/10 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 3589 m2 v k. ú.
Pohořílky u Kujav, změna plochy zeleně krajinné, v nezastavěném území do plochy pro výrobu a skladování.
5. Z1/5 - pozemek parc. č. 1577/2 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 668 m2 v k. ú.
Fulnek a pozemek parc. č. 1577/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 v k. ú.
Fulnek, s přeřazením plochy rekreace v zastavěném území do plochy bydlení v rodinných
domech. Celkově se jedná o lokalitu o rozloze 0,0788 ha.
6. Z1/6 - pozemky parc. č. 1653/7 – trvalý travní porost, o výměře 998 m2, parc. č. 1653/2 –
trvalý travní porost, o výměře 1168 m2, parc. č. 1653/1 – trvalý travní porost, o výměře 1936
m2 vše v k. ú. Lukavec u Bílovce, změna zařazení pozemků z plochy orná půda a trvalý
travní porost v nezastavěném území do plochy umožňující výstavbu doplňkových staveb pro
bydlení. Celkově se jedná o lokalitu o rozloze 0,41 ha.
7. Z1/7 - pozemky parc. č. 100/2 – ostatní plocha, o výměře 150 m2 a parc. č. 100/4 – ostatní
plocha, o výměře 435 m2 v k. ú. Jerlochovice, změna plochy bydlení v bytových domech v
zastavěném území do plochy zahrad/bydlení v rodinných domech. Celkově se jedná o lokalitu o rozloze 0,0585 ha.
8. Z1/8 - pozemek parc. č. 827/1 – zahrada, o výměře 1079 m2 v k. ú. Jerlochovice, s požadovaným využitím – změna návrhové plochy veřejných prostranství, funkční plochy veřejné
(parkové) zeleně, v zastavěném území na plochu pro stavbu obytné zahradní chaty, popř.
jiné nemovitosti. Nebo sjednocení pozemku s plochou na sousedním pozemku – smíšená
obytná.
9. Z1/9 - pozemek parc. č. 572 – zahrada, o výměře 841 m2 v k. ú. Jerlochovice a pozemek
parc. č. 573 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2 v k. ú. Jerlochovice, změna
plochy bydlení v zastavěném území do plochy umožňující využití pro odstavné plochy, skladování materiálu, přístřešky na skladování stavebních materiálů, tj. se zařazením do plochy
pro výrobu a skladování.
10. Z1/10 - pozemky parc. č. 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6 – ostatní plocha/ jiná plocha v k.
ú. Jerlochovice o celkové výměře 7733 m2 změna plochy přírodní, v nezastavěném území,
která je součástí prvku územního systému ekologické stability - lokálního biocentra na plochu
s využitím pro odstavné plochy, krátkodobé skládkování stavebních materiálů. Prostory pro
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předvádění techniky a stavebních strojů pro širokou veřejnost v rámci společenských a zábavních aktivit, tj. se zařazením do plochy pro výrobu a skladování, popřípadě smíšené
obytné.
11. Z1/11 - pozemek parc. č. 616/2 – orná půda, o výměře 8747 m2 v k. ú. Slezské Vlkovice a
pozemek parc. č. 616/3 – trvalý travní porost, o výměře 7323 m2 v k. ú. Slezské Vlkovice,
změna plochy orná půda, trvalý travní porost a plochy lesní v nezastavěném území do plochy
občanské vybavenosti, funkční plochy OT plochy pro tělovýchovu a sport.
12. Z1/12 - pozemek parc. st.4/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1409 m2 v k. ú. Jílovec
(dle nákresu, který je součástí návrhu na pořízení změny územního plánu navrhovatel požaduje změnu pro část pozemku a to cca 125 m2), pozemek parc. st. 4/4 – zastavěná plocha
a nádvoří/společný dvůr o výměře 108 m2 v k. ú. Jílovec, pozemek parc. st. 4/5 – zastavěná
plocha a nádvoří/společný dvůr o výměře 139 m2 v k. ú. Jílovec, pozemek parc. st. 48 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 360 m2 v k. ú. Jílovec a pozemek parc. č. 385/6 –
trvalý travní porost o výměře 1827 m2 v k. ú. Jílovec, se změnou zařazení z plochy výroby a
skladování, funkční plocha VD plochy výroby drobné v zastavěném území na plochu výroby
a skladování, funkční plochy VS plochy výroby a skladování za účelem realizace stavby pro
zpracování dřeva a dřevovýrobu. Posoudit možnost doplnění specifické podmínky pro uvedenou plochu týkající se posouzení dopravní zátěže v navazujících stupních správních řízení, případně zohlednit uvedený požadavek v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití ploch výroby a skladování.
13. Z1/13 - pozemek parc. č. 1659/12 – orná půda o výměře 241 m2 v k. ú. Fulnek, pozemek
parc. č. 1659/15 – orná půda o výměře 239 m2 v k. ú. Fulnek a pozemek parc. č. 1659/27 –
orná půda o výměře 3415 m2 v k. ú. Fulnek, se zrušením vymezené veřejně prospěšné
stavby DT11 pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.
14. Z1/14 - pozemek parc. č. 1620/4 – zahrada, o výměře 3637 m2 v k. ú. Lukavec u Bílovce,
změna plochy zahrady a sady, v nezastavěném území na plochu pro výstavbu rodinného
domu.
15. Z1/15 - pozemek parc. č. 581 – trvalý travní porost, o výměře 2977 m2 v k. ú. Stachovice,
změna plochy trvalý travní porost, v nezastavěném území na plochu pro výstavbu rodinných
domů.
16. Z1/16 - pozemky parc. č. 808 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 1499 m2 v k. ú.
Jerlochovice, parc. č. 809 – trvalý travní porost, o výměře 2579 m2 v k. ú. Jerlochovice a
parc. č. 810/1 – zahrada, o výměře 3729 m2 v k. ú. Jerlochovice, změna plochy zeleně krajinné, trvalý travní porost v nezastavěném území a plochy veřejné (parkové) zeleně, v zastavěném území do plochy pro výstavbu rodinného domu.
17. Z1/17 - požadována pro pozemek parc. č. 1685/5 – trvalý travní porost, o výměře 7788 m2 v
k. ú. Lukavec u Bílovce, změna plochy trvalý travní porost, v nezastavěném území na plochu
pro výstavbu rodinných domů.
18. Z1/18/2 - část pozemku parc. č. 98/1 – orná půda, o výměře cca 2200 m2 v k. ú. Moravské
Vlkovice.
19. Z1/18/1 pozemek parc. č. 98/8 – trvalý travní porost o výměře 535 m2 v k. ú. Moravské
Vlkovice. Změna ploch trvalého travního porostu, v nezastavěném území na plochy pro výstavbu rodinných domů. Celkově se jedná o lokalitu cca 0,27 ha.
20. Z1/19/1 – pozemek parc. č. 170/1 – vodní plocha, o výměře 406 m2 v k. ú. Stachovice, pozemek parc. č. 170/5 - vodní plocha, plocha bydlení částečně v nezastavěném území o výměře 319 m2 v k. ú. Stachovice, pozemek parc. č. 170/4 - vodní plocha v nezastavěném
území o výměře 36 m2 v k. ú. Stachovice a pozemek parc. č. 170/3 1 – vodní plocha v
nezastavěném území o výměře 155 m2 v k. ú. Stachovice. Změna funkčního využití u pozemků parc. č. 170/5, 170/1, 170/4 a 170/3 v k. ú. Stachovice na plochu dopravy D nebude
posuzována, při možnost zanechání stávajícího využití dle platného územního plánu se prověří změna podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití plochy NV – a to změna
v přípustném využití – z veřejné dopravní a technická infrastruktura na dopravní a technická
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infrastruktura, nebo doplnění podmínečně přípustného využití pro dopravní a technickou infrastrukturu.
21. Z1/19/2 - pozemek parc. č. 669/21 – orná půda o výměře 3445 m2 v k. ú. Stachovice se
zařazením celého pozemku do plochy bydlení v rodinných domech, nyní je jen část pozemku
v zastavitelné ploše.
22. Z1/20 - pozemky parc. č. 757/12, 757/14, 757/15, 757/16, 757/17, 757/56 – orná půda v k.
ú. Jerlochovice o celkové výměře 188614 m2 změna plochy orná půda v nezastavěném
území na plochu s využitím pro výstavbu kompostárny, hnojiště, stavby pro uskladnění zemědělské techniky, sklad hnojiv, které souvisí s rozvojem farmy. Navrhovatel následně požadavek na provedení změny ještě upravil, a to pro části pozemků, jedná se o lokalitu o
celkové výměře cca 40000 m2.
23. Z1/21 - pozemek parc. 503/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 946 m2 v k. ú. Fulnek,
jehož součástí je stavba bez č. p./č., jiná stavba, pozemek parc. 503/2 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 1085 m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, jiná stavba,
pozemek parc. 504/1 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 4984 m2 v k. ú. Fulnek,
pozemek parc. 504/2 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4404 m2 v k. ú. Fulnek, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e, prům. obj., pozemek parc. 504/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 779 m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., prům. obj.,
pozemek parc. 504/4– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460 m2 v k. ú. Fulnek, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e, prům. obj., pozemek parc. 504/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 547 m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, prům. obj., pozemek parc. 504/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 602 m2 v k. ú. Fulnek, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e, prům. obj., pozemek parc. 504/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, tech. vyb, pozemek
parc. 504/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e, prům. obj., pozemek parc. 504/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1125m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, prům. obj., pozemek parc.
505/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba
Fulnek, č.p.181, obč. vyb, pozemek parc. 506 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155
m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba Fulnek, č.p. 182, jiná stavba, pozemek parc. 507
– zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Fulnek a objekt bez č.p./č.e., průmyslový objekt na pozemku parc. č. 504/11 v k. ú. Fulnek. Dále je změna ÚP požadována pro pozemky, které
nejsou ve vlastnictví navrhovatele, jedná se o pozemek parc. 504/8 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 170 m2 v k. ú. Fulnek, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e, prům. obj,
pozemek parc. 504/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Fulnek, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e, prům. obj., pozemek parc. č. 504/12 – ostatní plocha, o výměře 863 m2 v k. ú. Fulnek, se změnou zařazení z plochy smíšené obytné a veřejných prostranství v zastavěném území do plochy umožňující využití pro průmyslovou zónu, výrobu a
skladování, administrativu. Celkově se jedná o lokalitu o výměře 17090 m2.
24. Cílem je všechny výše uvedené plochy prověřit z hlediska adekvátnosti jejich rozlohy a umístění, ve vztahu k počtu obyvatel a rozloze území města.
25. Dále je obsahem koncepce respektovat podmínky pro územní plánování stanovené Politikou
územního rozvoje ČR, zejména:
• Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovávat
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
• Bránit úpadku venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
• Dávat přednost komplexnímu řešení.
• Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků nehodných lokalizací zastavitelných ploch.
• Zajistit podmínky pro vytváření pracovních příležitost.
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•

Vytvářet podmínky pro polyfunkční využití opuštěných areálů a ploch zemědělského
původu.
• Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
• Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod.
• Nevymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a neumisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu.
• Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a
rozvoji hodnot území
• Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy
• Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a
její rozvoj, a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
• Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů šetrné k životnímu prostředí.
• Úroveň technické infrastruktury, zejména zpracování odpadních vod, koncipovat
jako dostatečně kapacitní pro budoucí rozvoj.
• 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.
• Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 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 systémů
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 krajiny a vytvářet podmínky
pro využití přírodních zdrojů.
• Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury.
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem
na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
26. Obsahem Z1ÚPF je rovněž zajištění splnění priorit územního plánování stanovených Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR MSK), zejména:
• Zajistit zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje s krajským
městem, Olomouckým krajem a Polskem.
• Vytvořit podmínky pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou rozvoje sídelní, výrobní a obslužné funkce Vítkova.
• Regulovat extenzivní rozvoj sídel včetně podpory vzniku nových suburbánních zón,
efektivního využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných
ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině.
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Podporovat obytné a rekreační funkce sídel včetně odpovídající veřejné infrastruktury.
Podporovat rozvoj systém odvádění a čištění odpadních vod.
Podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu v území včetně vytváření podmínek
pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území.
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a
cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje, systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska.
Vytvářet podmínky preventivní ochrany území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje.
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.
V územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, 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.
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.)
Zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Respektovat zařazení správního území Města Fulnek ve zpřesněné rozvojové ose
republikového významu OS10 (Katowice-) hranice ČR - Ostrava - Lipník nad Bečvou
- Olomouc - Brno - Břeclav - hranice ČR (- Bratislava);
Respektovat další požadavky pro rozhodování o změnách v území, zejména:
- Nové plochy pro bydlení vymezovat současně s plochami a koridory odpovídající veřejné infrastruktury ve vazbě na zastavěná území sídel.
- Plochy pro nové ekonomické aktivity v rámci vymezené osy vyhledávat ve
vazbě na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Nový Jičín, Šenov u
Nového Jičína, Kunín, Odry, Fulnek, Suchdol n. Odrou) a na existující nebo
plánovanou vazbu na nadřazenou síť dopravní infrastruktury;
- preferovat pro zastavitelné plochy lokality dříve zastavěných nebo nevyužívaných území (brownfields) a prolukách stávající zástavby, lokality mimo stanovená záplavová území, a to při minimalizaci záborů nejkvalitnějšího ZPF (I. a
II. třída ochrany).
- Podporovat rozvoj integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu
a cyklodopravu, rozvoj turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezinárodního významu.
- Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby
k rodinné rekreaci, zejména na území CHKO Poodří a přírodního parku Podbeskydí. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy.
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27. Z1UPF obsahuje také prověření územních rezerv uvedených v platném ÚP a vyhodnocení
souladu s Politikou územního plánování ČR, se ZÚR MSK a s koncepčními dokumenty kraje.
Obsahem Změny č. 1 UPF je celkem 15 nových zastavitelných ploch a 4 plochy přestavby, z toho
v jednom případě se jedná o změnu využití plochy přestavby vymezené již v platném územním plánu
(původní plocha je rušena). Důvodem pro vymezení ploch a ploch jsou požadavky obce, občanů a
organizací na změny v území, změny v územním plánu.

1.2 Vztah k jiným koncepcím
Návrh Z1UPF 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 Bohumín
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 koncepce
vztah zejména:

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).
Město Fulnek není součástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy.
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 Z1UPF 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.
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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. Předpokládá se zachování současné vazby na hlavní ekonomická centra, do
nichž směřuje dojížďka za prací s únosnou dopravní vzdáleností, avšak často s poměrně komplikovanou a málo četnou dopravou.
- 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 dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
V Z1UPF 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.
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- 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
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistikou).
V Z1UPF 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.
Město je z velké části plynofikováno, kde je to možné a dosažitelné, je plynofikace řešena i pro
rozvojové plochy. Plochy potenciálně významně zhoršující kvalitu ovzduší nejsou územním plánem
navrhovány. Do území není zavlékána nadměrná 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 nenavrhuje konkrétní protipovodňová opatření, jejich realizace je ale v souladu s podmínkami
využití relevantních ploch možná. 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.
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- 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 města zasahuje záplavové území Husího potoka, do něhož nejsou navrhovány
nové zastavitelné plochy.
Město Fulnek / obec Fulnek patří z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č. 1 PÚR ČR do rozvojové osy OS10 Rozvojová osa (Katowice-) hranice Polsko / ČR –
Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc - Brno - Břeclav – hranice ČR / Slovensko (-Bratislava).
V aktualizované PÚR ČR nejsou uvedeny pro dané území žádné specifické úkoly územního plánování.
S požadavky PÚR ČR je návrh Z1UPF 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
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Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů: jsou respektovány cyklistické a pěší stezky s provázaností na okolní území
• Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje včetně napojení na Transevropské
sítě: v území je prostřednictvím sítě komunikací nižší třídy dostupná dálnice D1, silnice I/57 Opava-Fulnek-Valašské Meziříčí a silnice I/46 Opava-Šternberk-Olomouc.
• Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí: 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 respektována ochrana VKP ze zákona a vyhlášených
VKP, ÚSES je rámcově respektován, případně vhodným způsobem upraven
Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě: jsou respektovány a dále upřesněny koridory pro energetické rozvodné sítě včetně sítí nadmístního
významu
Vrátit lidem k užívání brownfields včetně nevyužívaných objektů: v území nejsou navrženy
změny ve funkčním využití ploch v současné době nevyužívaných, takové objekty nemohou být využity pro účely Z1UPF,
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: Z1UPF cíleně vede
k vyrovnání ekonomického, ekologického a sociálního pilíře
•

•
•
•
•
•

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 nejsou řešeným územím vedeny dopravní koridory
nadmístního významu, je k nim ale přístup prostřednictvím sítě silnic nižších tříd.
– Územím obce neprochází železniční trať.
– Významné změny v organizaci dopravy nejsou navrhovány.

Z1UPF není v rozporu s požadavky dokumentů krajské úrovně na vedení významných dopravních tras, koridorů nadmístního významu obsažených v ZÚR MSK a v Koncepci rozvoje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVK) s přihlédnutím k plánu, který se konkrétně dotýká ORP Odry
Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace
odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.
Koncepce zásobování vodou a odvádění odpadních vod zůstává beze změny a její soulad byl již
v rámci platného ÚP prověřen, jsou pouze doplněny nové zastavitelné plochy, které jsou napojeny
na stávající síť vodovodů a kanalizací města. Místní části Fulnek a Jerlochovice jsou odkanalizovány
na městskou ČOV Fulnek, ostatní části města zůstávají bez napojení na ČOV.
Návrh Z1UPF je s PRVK v souladu.
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Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Dle ZÚR Moravskoslezského kraje je nutno respektovat:
V ZÚR jsou na území Města Fulnek vymezeny následující veřejně prospěšná opatření:
- RBC 1526 Hubleska (VPO 206 Přílet); (k. ú. Děrné, Jílovec)
- RBC (VPO 270 Vršské) (k. ú. Jerlochovice)
- RBC 1561 Fulnek (VPO 122 Fulnecká Obora); (k. ú. Fulnek, Jestřábí u Fulneku, Stachovice)
- RK 943 (VPO 595); (k. ú. Děrné)
- RK 944 (VPO 596, 599); (k. ú. Jerlochovice, Děrné, Fulnek, Lukavec u Bílovce, Jestřábí u Fulneku)
- RK 1530 (VPO 600); (k. ú. Jestřábí u Fulneku, Stachovice, Fulnek)
- RK (VPO 597); (k. ú. Jílovec, Pohořílky u Kujav)
- RK (VPO 643); (k. ú. Jestřábí u Fulneku, Stachovice)
V ZÚR je na území Města Fulnek vymezena následující územní rezerva nadmístního významu:
- I/57 Březová Fulnek, přeložka dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy(k. ú. Jerlochovice,
Děrné, Fulnek).
Řešené území není součástí území určeného k prověření územní studií.
Území Města Fulnek je zařazeno do oblasti krajinného rázu Nízký Jeseník (k. ú. Fulnek, Jerlochovice, Slezské Vlkovice, Moravské Vlkovice, Dolejší Kunčice, Lukavec u Bílovce, Jestřábí u Fulneku,
Děrné, Stachovice, Pohořílky u Kujav, Jílovec) a okrajově do oblasti Oderská brána (k. ú. Děrné,
Stachovice, Pohořílky u Kujav). Typ krajiny je sídelní krajina (k. ú. Fulnek, Jerlochovice, Stachovice,
zemědělská harmonická (k. ú. Fulnek, Jerlochovice, Slezské Vlkovice, Moravské Vlkovice, Dolejší
Kunčice, Lukavec u Bílovce, Jestřábí u Fulneku, Děrné, Stachovice, Pohořílky u Kujav, Jílovec) a
okrajově leso – luční (k. ú. Slezské Vlkovice).
Záměry, které jsou obsaženy v ZÚR MSK, jsou znázorněny na následujícím obrázku:
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Zdroj: ZÚR MSK
Územním plánem jsou v potřebné míře výše uvedené koridory akceptovány a zpřesněny.
Lokální prvky ÚSES, lokální biocentra a biokoridory jsou již v ÚP stabilizovány a doplněny tak, aby
podporovaly průchodnost řešeným územím.
Návrh Z1UPF je se ZÚR MSK v souladu.

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.
14

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Fulnek na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

červen 2017

S výše uvedenými zásadami a podmínkami využití ploch je navrhovaná Z1UPF 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.
Předložená Z1UPF danou koncepci obecně respektuje a není s ní v rozporu, zejména z hlediska zajištění ochrany VKP, stanovení minimálního podílu zeleně v zastavitelných plochách, 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 spo-
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lečnosti“; 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.
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
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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,
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 z hlediska zajištění zákonného rozsahu sběru odpadů od obyvatelstva a jeho účelného
využití nebo odstranění neodporuje požadavkům uvedeného krajského dokumentu. Celé území
obce má zajištěn sběr komunálních odpadů v potřebném rozsahu. Plochy pro nakládání s odpady
nejsou navrhovány.
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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
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 Z1UPF neobsahuje návrhy záměrů, které by a priori významně negativně ovlivnily kvalitu
ovzduší, jsou zde ale navrhovány plochy pro podnikání, u nichž nelze vznik zdrojů emisí vyloučit.
V roce 2016 byl MŽP vyhlášen Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko CZ08Z, který zahrnuje také území města Fulnek. V něm jsou stanoveny mimo jiné cíle a požadavky,
které mají vést ke snížení hlavních polutantů znečišťujících ovzduší, především PM10, PM2,5 a
18
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benzo(a)pyrenu, včetně sekcí AB2, AB3, AB6 (úpravy dopravních systémů), AB13-AB14 (podpora
pěší a cyklistické dopravy), ED1 (Územní plánování). Nakolik je to v rámci předložené koncepce
možné, jsou požadavky Programu v Z1UPF akceptovány a zohledněny.
Z výše uvedeného vyplývá, že 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
Dále uvedené údaje již byly komentovány a vyhodnoceny v rámci předchozího vyhodnocení SEA, je zde tedy uváděn pouze jejich stručný výčet se zaměřením na případné změny
nebo odchylky.
Vymezení území
Údaje jsou částečně převzaty z Profilu města Fulnek (www.fulnek.cz).
Město Fulnek leží v jižní části Moravskoslezského kraje. V rámci územního plánu je řešeno celé
správní území města tvořené místními částmi Fulnek, Děrné Dolejší Kunčice, Jerlochovice, Jestřabí,
Jílovec, Kostelec, Lukavec, Pohořílky, Stachovice a Vlkovice. Fulnek sousedí s katastrálními územími Odry, Tošovice, Heřmanice u Oder, Véska u Oder, Kamenka, Nové Vrbno, Větřkovice u Vítkova, Jančí, Vrchy, Gručovice, Leskovec u Vítkova, Skřípov, Stará Ves u Bílovce, Bravinné, Bílov,
Kujavy, Hladké Životice, Kletné, Pohoř.
.

Fulnek bývá často nazýván barokní perlou Moravského Kravařska, pro své bohaté kulturní a historické památky. Město leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, která v minulosti spojovala
Středozemí s Pobaltím.
Město s plochou území 6 848,42 ha měla k 31.12.2016 5 740 obyvatel v průměrném věku 42 let.
Počet obyvatel venkovských sídel kulminoval zpravidla v období 1850-1900 a jen výjimečně v pozdějších letech (Slezské Vlkovice). Největší relativní propad počtu obyvatel zaznamenaly Děrné, Lukavec a Dolejší Kunčice. Silný pokles počtu obyvatel Děrného, které leží v blízkosti Fulneku, je dosti
překvapující, stejně jako poválečný růst počtu obyvatel ve Slezských Vlkovicích. Při prognózování
dalšího vývoje počtu obyvatel v řešeném městě se vychází z výše uvedeného dosavadního demografického vývoje, ale především z územně technických podmínek sídla a urbanistických sídelních
vazeb. Přihlíží se i k současným rostoucím problémům se získáváním bytu či jiného druhu bydlení
ve městech, což zbrzdí trend stěhování do měst a vylidňování venkova. Naopak lze očekávat růst
zájmu o bydlení v příměstských oblastech, zejména v obcích s dobrým dopravním spojením do
města, kvalitním životním prostředím a v těch obcích, které mohou nabídnout obyvatelům komfort
bydlení srovnatelný s městem. Na základě všech uvedených skutečností a s ohledem na předpokládaný vývoj obyvatelstva (Projekce obyvatelstva ČR do roku 2020, ČSÚ 2003) lze očekávat, že
počet trvale bydlících obyvatel města bude stagnovat nebo mírně růst na cca 6300-6500 obyvatel.
Obytná zástavba centrální části je z velké části soustředěna podél vodotečí Husí potok a Gručovka,
které tvoří osy území.
Městem prochází silnice I/47 třídy, napojená na dálnici D1 (D47) a silnici I/57, a regionální železnice
Suchdol nad Odrou – Fulnek. Napojení na silniční síť zahrnuje:
- I/47 Vyškov – Přerov - Ostrava
- I/57 St.hr.PR/ČR – Bartultovice – Opava – Nový Jičín – Vsetín – st.hr. ČR/SR
- III/04738 Fulnek – Kletné – Suchdol nad Odrou
- III/04740 Kujavy - Jílovec
- III/46211 Větřkovice – Vlkovice - Fulnek
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III/46213 Vlkovice - Vítovka
III/4624 Véska - Vlkovice
III/4631 Fulnek – Skřipov - Jakubčovice
III/4639 Stará Ves – Lukavec – Fulnek

Území centrální části má z hlediska veřejné dopravy dobrou dopravní obslužnost a je napojeno na
nadřazené silniční systémy, napojení okrajových částí je zčásti problematické především v zimním
období.
Po stránce kvality životního prostředí se jedná o území málo stabilní - intenzivně využívaná kulturní
krajina s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků s koeficientem ekologické stability 0,73,
s přírodě blízkými společenstvy soustředěnými v širokém pásu podél vodotečí a v okrajových partiích správního území.
Území je z hlediska reliéfu členité s diferenciací 100 m (v úzkém pásu podél Husího potoka), ale i
200 m v širším krajinném celku.
Z hlediska využití půdy dává přehled o území následující tabulka:

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
Zdroj údajů o území: www.czsu.cz

31. 12.
2015
6 848,42
4 503,03
3 433,65
0,08
163,00
906,31
2 345,39
1 756,52
47,50
87,89
453,48

31. 12.
2016
6 848,42
4 496,99
3 411,24
0,08
163,49
922,19
2 351,43
1 756,60
48,02
88,12
458,68

Město je z velké části plynofikováno (kromě okrajových malých městských částí), zásobování vodou
je řešeno různě – skupinovým vodovodem Stachovice – Hl. Životice, napojením na Ostravský oblastní vodovod nebo soukromými studnami (Jílovec, Lukavec, Vlkovice). Výhledově se předpokládá
sjednocení zásobování vodou napojením na OOV.
Klimatické poměry
Řešené území patří do oblasti s relativně dobrou kvalitou ovzduší, což je dáno absencí významných
průmyslových zdrojů znečištění ovzduší.
Dle Quittovy klasifikace leží zájmové území v mírně teplé oblasti MT 7, MT9 a MT10. Charakteristika
uvedených oblastí je uvedena v následující tabulce:
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Mezoklimatické poměry
Řešené území náleží do oblastí s občasným výskytem místních inverzí teploty vzduchu, zejména
podél místních větších vodotečí.
Relativní četnosti směru větru

Imisní situace území je ovlivněna především lokálním vytápěním (především v zimních měsících), a
omezeně dálkovým přenosem znečištění (průmyslové zdroje v ostravské aglomeraci a Polsku).
Pro znázornění stávající imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek dle
ČHMÚ, viz následující obrázky.
Naměřené koncentrace znečišťujících látek – průměr 2011-2015

21

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Fulnek na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

červen 2017

PM10 roční, µg/m3, limit 50 µg/m3

PM10 denní, 36. kvantil, µg/m3, limit 40 µg/m3
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PM2,5, denní, µg/m3, limit 25 µg/m3

Benzo(a)pyren, roční, ng/m3, limit 1 ng/m3
Zdroj: www.chmi.cz

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dochází v území obce k překračování ročního imisního limitu
pro benzo(a)pyren a denního imisního limitu pro PM10.
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Voda
Hydrologie
Celé zájmové území přísluší do povodí Husího potoka (č. hydrolog. pořadí 2-01-01-081 II.). Dále se
v území nachází Kamenný potok (č. hydrolog. pořadí 2-01-01-082 III.), Stříbrný potok, Salaš, Vršský
potok, Nadějovský potok, Gručovka, Kostelecký potok, Jestřabí potok, Děrenský potok, Bravinský
potok, Červenka a několik krátkých bezejmenných vodotečí.
Z hlediska hodnocených ploch jsou významnými vodními toky Husí potok, Kamenný potok, Gručovka a bezejmenný přítok Husího potoka SZ od Stachovic.
Husí potok (č. hydrolog. pořadí 2-01-01-081 II.) – pramení v obci Kamenka ve výšce 539 m n. m.,
ústí zleva do Odry u Pustějova v 238 m n. m., plocha povodí 142,2 km2, délka toku 21,5 km, prům.
průtok u ústí 0,82 m3/s, vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po celé délce toku; správce
Povodí Odry, s.p. Tok má vyhlášeno záplavové území:

Kamenný potok (č. hydrolog. pořadí 2-01-01-082 III.) – pramení JV od obce Jelenice ve výšce 508
m n. m., ústí zprava do Husího potoka ve Vlkovicích v 335 m n. m., plocha povodí 27,3 km2, délka
toku 11,3 km, prům. průtok u ústí 0,16 m3/s, pstruhová voda po celé délce toku; správce ZVHS, s.p.
Gručovka (č. hydrolog. pořadí 2-01-01-088 III.) – pramení Z od obce Březová ve výšce 517 m n. m.,
ústí zleva do Husího potoka ve Fulneku v 277 m n. m., plocha povodí 38,2 km2, délka toku 13,4 km,
prům. průtok u ústí 0,29 m3/s, pstruhová voda po celé délce toku; správce ZVHS, s.p.
Bezejmenný přítok Husího potoka SZ od Stachovic – pramení v lesním celku Obora SZ od Stachovic
ve výšce 371 m n.m., délka cca 1,2 km, na vodním toku se nachází obtočný rybník;
Bezejmenný přítok Husího potoka SZ od Stachovic – pravý bezejmenný přítok Husího potoka pramenící ve výšce cca 360 m n.m. ve svazích J od Jerlochovic, délka cca 1,4 km, spodní část toku o
délce cca 350 m zatrubněna.
Ve správním území obce Fulnek se dále nachází následující vodní plochy: Stříbrné jezírko (k. ú.
Jestřabí), rybník poblíž hřiště v Jerlochovicích na vodním toku č.150, rybník nad zahradnictvím Bartek v Jerlochovicích na Stříbrném potoku, soustava rybníků na Kamenném potoce ve Slezských
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Vlkovicích, rybník pod Panskou oborou ve Stachovicích, soustava rybníků na vodním toku Gručovka
jižně od Lukavce, rybník nad Lukavcem, vodní plochy (mokřady) jižně od obce Pohořílky.
Hydrogeologie lokality
Díky relativně homogenní geologické stavbě jsou i hydrogeologické poměry v území méně pestré.
V okolí vodních toků se nachází průlinový kolektor kvartérních fluviálních písčitých štěrků, písčitých
hlín a hlinitých písků údolních niv Husího a Gručovického potoka.
Převážnou část řešeného území zaujímá puklinový kolektor připovrchové zóny rozpukaných a rozvolněných zvrásněných hornin moravskoslezského spodního karbonu (kulmu) jemnozrnných drob,
prachovců, břidlic a slepenců hradecko-kyjovického souvrství. Prostor severně od Fulneku, jižně od
Děrného, podél Kosteleckého potoka a jižní poloviny Stachovic tvoří průlinový kolektor pleistocenních glacifluviálních písků, písčitých štěrků, písčitých tillů, bazální morény a proluviálních štěrků –
většinou krytý sprašovými hlínami.
Hodnocená oblast se nachází na pomezí dvou hydrogeologických rajónů základní vrstvy, a to 2212
Oderská brána a 6611 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry. Část území Stachovic pak dále náleží
do HG rajónu svrchní vrstvy – 1510 Kvartér Odry.
Vybrané charakteristiky uvedených HG rajónů jsou uvedeny v následující tabulce:

Řešené území se nenachází v CHOPAV.
Ochranná pásma vodních zdrojů

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
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Ve vztahu k hodnoceným plochám mají z hlediska své lokace podstatnější význam vodní zdroje
situované v k. ú. Stachovice a částečně též v k. ú. Jerlochovice. Další vodní zdroje včetně jejich
ochranných pásem (k. ú. Dolejší Kunčice a k. ú. Slezské Vlkovice) se od hodnocených ploch nachází
ve značné vzdálenosti.

Geofaktory životního prostředí
Geomorfologie a geologie
Hodnocené plochy se z větší části nachází v geomorfologických okrscích Fulnecká kotlina a Tošovická vrchovina. Výjimku představuje hodnocená plocha OV13, která se nachází v okrsku Heřmanická vrchovina a plocha BR13, která se nachází v geomorfologickém okrsku Klimkovická pahorkatina. První tři uvedené okrsky náleží do podcelku Vítkovská vrchovina24 (kód IVC-8F), poslední okrsek pak do podcelku Oderská brána (VIIIA-4B).
Fulnecká kotlina – kotlina o rozloze 17,2 km2, jejíž dno má ráz ploché pahorkatiny; jedná se o tektonicko-erozní kotlinu s členitějším a vyšším dnem na spodnokarbonských horninách v Z části a
plošším povrchem na miocenních a pleistocenních sedimentech ve V části.
Tošovická vrchovina – kerná vrchovina s plošinami holoroviny o rozloze 32,9 km2, s široce zaoblenými hřbety, s výraznými sedly u obce Tošovice a průlomovými úseky Kamenného potoka v S části.
Heřmanická vrchovina – navazuje na S část Fulnecké kotliny, členitá vrchovina o rozloze 263,2 km2;
erozně denudační povrch s rozsáhlými plošinami holoroviny a různou měrou zahloubenými údolími
vodních toků.
Klimkovická pahorkatina – plochá pahorkatina o rozloze o rozloze 144,6 km2 periglaciální povrch
tvořen hlavně plošinami, široce zaoblenými rozvodními hřbety a široce rozevřenými, často suchými
a asymetrickým údolími.
Geologické poměry v širším území jsou relativně homogenní. V okolí vodních toků převládá kvartérní
(holocén) nivní sediment (hlína, písek, štěrk, nezpevněný, inundovaný za vyšších vodních stavů),
případně smíšený sediment včetně výplavových kuželů stejného stáří.
Vrchovinné partie jsou tvořeny převážně drobami, v menší míře pak jílovitými břidlicemi a drobami
(paleozoiku – karbon; jednotka – jesenický kulm).
V nižších oblastech (zemědělské plochy) se nachází písčito-hlinité až hlinito písčité sedimenty (kvartér) a sprašová hlína (kvartér).
Ložiska nerostných surovin, poddolované oblasti a sesuvná území
V zájmovém území není evidován žádný dobývací prostor ani chráněné ložiskové území (CHLÚ).
Na k. ú. Slezských Vlkovic, Moravských Vlkovic a Jerlochovic se nachází zrušená plocha ložiska
Slezský kulm (č. ložiska 9066400, dosud netěženo, surovina polymetalické rudy – Ag-ruda, Pb-ruda
a Zn-ruda).
Na k. ú. Děrné se nachází zrušená plocha ložiska Děrné (č. ložiska 5094600, těžba dřívější povrchová, surovina cihlářská hlína – sprašová hlína).
Na k. ú. Stachovice se nachází plocha nebilancovaného ložiska Stachovice (č. ložiska 5245100,
těžba dřívější povrchová, surovina štěrkopísky – písek).
V řešeném území je evidován aktivní sesuv č. 6344 – Fulnek.
Dále se v zájmovém území nachází následující poddolovaná území:
- Slezské Vlkovice – č. 4482, těžba polymetalických rud (do 18.stol.), rozsah – ojedinělý
- Jerlochovice – č. 4484, těžba polymetalických rud (ještě i po roce 1945), rozsah – systém
- Jílovec – č. 4494, těžba kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (do 19. stol.),
rozsah - ojedinělý
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Žádné z uvedených poddolovaných území nekoliduje s hodnocenými plochami.
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.

Staré ekologické zátěže
V území jsou dle ÚAP ORP Odry evidovány staré ekologické zátěže:
-

Fulnek – Čechova skála,
Stará Valtéřovská,
Bílovecká ulice,
Romo – 2x,
skládka Děrné – 2x,
Fulnek obora.
Biogeografie

Dle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996; M.Culek, 2004) se zájmové území
nachází na hranici mezi hercynskou podprovincií a polonskou podprovincií.
Hercynská podprovincie, která zaujímá převážnou část řešeného území, je reprezentována Nízkojesenickým bioregionem (1.54), podprovincie polonská pak Ostravským bioregionem (2.3) s tím,
že tento bioregion je ze zájmových k. ú. významně zastoupen prakticky jen na k. ú. Stachovice.
Hranice mezi bioregiony je výrazná, a to hlavně po stránce geomorfologické a biocenologické.
Nízkojesenický bioregion se nachází na pomezí střední a severní Moravy a Slezska, zabírá geomorfologický celek Nízký Jeseník (kromě jeho severovýchodního a jihozápadního okraje) a jihovýchodní
okraj Zlatohorské vrchoviny. Jeho plocha je 2529 km2.
Bioregion je tvořen náhorními plošinami na kulmu se sítí údolí, zaříznutých do svahů na obvodu
pohoří. Bioregion je hercynského charakteru, se zřetelným pronikáním prvků společenstev karpatské i polonské podprovincie. Centrum rozšíření zde má autochtonní sudetský modřín. Převažuje
biota 4., bukového stupně, při okrajích s ostrůvky 3., dubobukového a v nejvyšších polohách 5.,
jedlovo-bukového stupně, s ochuzenými horskými společenstvy. Potenciální vegetace je řazena do
květnatých, na východě bikových bučin, v údolích se suťovými lesy. Nejvyšší polohy náleží do horských bučin a podmáčených smrčin.
Netypické části bioregionu představují přechodné zóny k okolním bioregionům. V lesích převažují
kulturní smrčiny, na svazích jsou četné rozsáhlejší bučiny a suťové lesy, místy jsou vlhké louky a
mezofilní pastviny.
Ostravský bioregion leží ve střední části našeho Slezska, zabírá geomorfologický celek Ostravská
pánev a část Moravské brány. Část bioregionu leží v Polsku, v ČR je tvořen čtyřmi částmi oddělenými nivami, a má zde plochu 599 km2.
Bioregion převážně budují kvartérní sedimenty - glacifluviální štěrky a písky, případně smíšený materiál morén, které jsou většinou kryty pláštěm nevápnitých, často pseudoglejových sprašových hlín.
Potenciální lesní vegetaci dominují dubové bučiny (Carici-Quercetum), které navazují podél vodních
toků na lužní lesy podsvazu Alnenion glutinosoincanae (snad Pruno-Fraxinetum, avšak kolem malých potůčků i Carici remotae-Fraxinetum). Pro podmáčená místa byly typické bažinné olšiny svazu
Alnion glutinosae (Carici elongatae-Alnetum, lokálně i Calamagrostio canescentis-Alnetum).
Správní území města Fulnek je tvořeno pestrou strukturou biochor s tím, že hodnocenými plochami
jsou přímo dotčené následující: 3BM (resp. 4BM) - Erodované plošiny na drobách, 3. v.s. (resp. 4.
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v.s.); 3BE - Erodované plošiny na spraších v suché oblasti, 3. v.s.; 3Nh – Užší převážně hlinité nivy,
3. v.s.; 3RE – Plošiny na spraších, 3. v.s.
Oblast spadá do fytogeografických okrsků Jesenické podhůří a Moravská brána vlastní:

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

Potenciální přirozenou vegetací v širším území je 1 Střemchová jasenina, 10 Ostřicová dubohabřina,
11 Lipová dubohabřina, 16 Strdivková bučina, 24 Biková bučina a 36 Biková a/nebo jedlová bučina.

.
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
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Řešené území spadá do migračně významných území pro velké savce a prochází jím dálkové migrační koridory.

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

Památné stromy
Ve správním území Fulneka se nachází několik památných stromů:
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Lesy
Lesnatost řešeného území činí 25,58%. Lesy v řešeném území spadají do PLO 29 – Nízký Jeseník.
Charakteristické pro tuto PLO, do které patří téměř celé území SO ORP Odry, jsou jednak špatně
zasakující srážky, oblast často trpí suchem, výrazný výskyt živných stanovišť, převažující podíl
smrku a vyšší produkční potenciál. Smrkové porosty ve 3. - 5. vegetačním stupni jsou silně ohroženy větrem, hnilobami a podkorním hmyzem. Je zde viditelný trend k zvyšování podílu listnatých
dřevin. Ve 3. a 4. vegetačním stupni smrk trpí stále václavkou, takže dochází k velkým úhynům.
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, také řada VKP registrovaných.
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. Výčet lokálních
prvků ÚSES je uveden v odůvodnění ÚP v kap. II.A.7.1.
Regionální ÚSES v řešeném území

Natura 2000, chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky, přírodní parky
V řešeném území se nenacházejí prvky soustavy Natura 2000, nejbližšími prvky Natury 2000 jsou
EVL a PO Poodří:
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Chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky se v řešeném území nevyskytují.
V území se nachází přírodní památka Stříbrné jezírko:

Téměř do celého řešeného území zasahuje Přírodní park Oderské vrchy:
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Převážná část řešeného území se nachází v přírodním parku Oderské vrchy (zřízeno vyhláškou č.
8/94 Okresního úřadu Nový Jičín). Výjimkou je pouze část k. ú. Děrné a Stachovic (plochy BR-Z13
a OT-Z63), které se v přírodním parku nenachází.
Posláním přírodního parku je:
- zachování krajinného rázu, který je typický pro danou část Jesenického podhůří a to jak v oblasti vytvořené náhorní paroviny, tak v hluboce zařezaných údolích toků, zejména údolí Odry
- ochrana zvlášť významných lokalit a biotopů, které mají zásadní význam pro zachování druhové pestrosti živých organizmů
- ochrana územních hodnot pro takové formy rekreace a pobytu v přírodě, které nepříznivě neovlivní jejich přirozenou podstatu
- diferencované a účelné čerpání přírodních zdrojů
- sledování a monitorování vývoje a změn krajinného prostředí v daném území.
Hospodaření a využívání území parku je diferencováno jeho rozdělením do čtyř zón:
I. zóna – nejcennější části přírodního parku (např. ZCHÚ, rozsáhlejší VKP, paleontologická naleziště, ...)
II. zóna – velmi cenné části PP (VKP „ze zákona“ či nezahrnuté do I. zóny, kulturněhistorická
místa, archeologická naleziště, části L-ÚSES nezařazené do I. zóny)
III. zóna – ostatní části PřP mající přírodní charakter IV. zóna – zastavěná území sídel a pozemky
určené k zastavění.
Nemovité kulturní památky
V řešeném území jsou evidovány nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

19474 / 8-1571

Fulnek

Fulnek

zvonice s opěrnou zdí

34651 / 8-1564

Fulnek

Fulnek

hřbitov s kostnicí, kaplí
a ohradní zdí

16662 / 8-1569

Fulnek

Fulnek

socha P. Marie

deponována v kostele
sv. Josefa

33517 / 8-1570

Fulnek

Fulnek

socha P. Marie Sněžné

Česká

16278 / 8-1568

Fulnek

Fulnek

socha sv. Jana Nepomuckého

nám. Komenského
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Fulnek

sousoší sv. Jana Nepou kostela Nejsv. Trojice
muckého
pův. Fulnek, sklep kapucíns. kl.; přemístěny
do lapidária Muzea Novojičínska

36944 / 8-1573

Fulnek

Fulnek

sochy P. Marie a sv.
Jana Evangelisty ze
skupiny Ukřižování

14192 / 8-1567

Fulnek

Fulnek

sloup se sousoším Nejnám. Komenského
světější Trojice

29897 / 8-1578

Fulnek

Fulnek

pomník Františka Palackého

Masarykova

27890 / 8-1577

Fulnek

Fulnek

pomník Jana Amose
Komenského

Česká

39382 / 8-1576

Fulnek

Fulnek

pomník Jana Amose
Komenského

Žákovský háj

42148 / 8-1579

Fulnek

Fulnek

pomník Petra Bezruče

Masarykova

33416 / 8-1580

Fulnek

Fulnek

pomník Rudé armády

Masarykova

40354 / 8-1566

Fulnek

Fulnek

kašna se sochou bl.
Jana Sarkandra

nám. Komenského

46684 / 8-1558

Fulnek

Fulnek

schodiště se sochařskou výzdobou

spojuje náměstí s kostelem Nejsvětější Trojice

20382 / 8-1561

Fulnek

Fulnek

čp.12

radnice, z toho jen:
věž

nám. Komenského

103709

Fulnek

Fulnek

čp.61

textilní továrna - býv.
továrna na sukno
Friedricha Pollaka, z
toho jen: sklady, česárna, úpravna, karbo- 1. máje
nizace a barevna na
pozemcích 503/1,
503/2, vyšívárna na
pozemku parc. č.503/3

11800 / 8-1556

Fulnek

Fulnek

čp.80

sbor bratrský

Sborová

29790 / 8-1562

Fulnek

Fulnek

čp.81

Knurrův palác

Sborová
Kostelní

21391 / 8-1557

Fulnek

Fulnek

čp.111

kostel Nejsvětější Trojice s farou (pův. děkanství)

101701

Fulnek

Fulnek

čp.112

městský dům

Kostelní

21867 / 8-1584

Fulnek

Fulnek

čp.169

městský dům

Fučíkova

27843 / 8-1585

Fulnek

Fulnek

čp.170

městský dům

Fučíkova

28311 / 8-1586

Fulnek

Fulnek

čp.172

městský dům

Fučíkova

100512

Fulnek

Fulnek

čp.179

vila

Fučíkova

34058 / 8-1565

Fulnek

Fulnek

čp.281

vila Loreta

Kapucínská

37082 / 8-1563

Fulnek

Fulnek

čp.288

klášter kapucínský

Kapucínská

21453 / 8-1581

Fulnek

Fulnek

čp.308

městský dům

Palackého

33500 / 8-1575

Fulnek

Fulnek

čp.311

městský dům

Palackého, Dělnická

101490

Fulnek

Fulnek

čp.338

vila

Dělnická

14516 / 8-1559

Fulnek

Fulnek

čp.378

zámek

Zámecký vrch

101699

Fulnek

Fulnek

čp.421

vila

Jelení
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Krajina
Řešené území je typické mozaikovitě uspořádanou kulturní krajinou vrchovinného charakteru se
zvýšeným působením urbanizovaného prostoru města Fulnek, jehož kulturně-historické dominanty
(zejména zámek Fulnek a sakrální stavby) umístěné na vyvýšených místech harmonicky doplňují
krajinnou matrici tvořenou rozsáhlými lesními komplexy, poli a loukami. Krajinná struktura je vedle
zmíněných dominantních prvků významně doplněna o rozptýlenou zeleň v podobě remízků či o liniovou zeleň podél vodních toků, cest a dopravních komunikací.
Krajina v řešeném území na severu typově mezi zemědělské krajiny širokých říčních niv, převážná
část řešeného území pak náleží do zemědělské krajiny plošin a pahorkatin.
Obec leží zčásti v krajinné oblasti Nízký Jeseník s charakteristikou:
Přírodní charakteristiky
Náhorní zarovnané plošiny na kulmských usazeninám (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 kamene
(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.
Druhá část obce leží v krajinné oblasti Oderská brána.
Přírodní charakteristiky
- Vněkarpatská sníženina charakteru brány, široká říční niva s místy meandrujícími toky, podloží
kvartérních zvodnělých štěrků, pseudoglejové fluvizemě, potenciálně převládají bažinné olšiny,
území zvýšené přírodní hodnoty (CHKO Poodří), na západě navazuje Oderská vrchovina.
Kulturní charakteristiky
- Oblast Moravského Kravařska, významný dopravní koridor v minulosti i současnosti, území středověké kolonizace s menšími městy, sakrální stavby a klášterní komplexy, ve využití území převládá
zemědělství a rybnikářství, území zvýšené kulturně historické a estetické hodnoty (Oderské vrchy,
Poodří), významný vliv rekreace.
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Vjemové charakteristiky
- Otevřená pohledově exponovaná krajinná scéna s atraktivními výhledy na Beskydy, výrazný
projev historických krajinných prvků (větrné mlýny, historická plužina, rozptýlená zeleň), specifická
atmosféra říční nivy, harmonická krajina.
Převládající typy krajin
- Krajina zemědělská harmonická, krajina polní, krajina s vyšším podílem vodních ploch.
Možná ohrožení
- Narušení vodního režimu.
- Extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace.
- Zástavba zemědělské krajiny.
- Změny krajinných horizontů.
Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz údolní nivy Odry a významných krajinných
horizontů (Oderské vrchy):
- nevytvářet nové pohledové bariéry;
- novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;
- v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst.
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3.2. Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací
dokumentace.
Bez uplatnění navrhované Změny č. 1 ÚP Fulnek by nedošlo k akceptování požadavků ze strany
obyvatelstva i právnických osob a tedy by zde hrozilo další snížení počtu obyvatel.
Neuplatnění Změny č. 1 územního plánu by také mohlo vést k neplnění požadavků krajských a republikových koncepčních materiálů a nezajištění návaznosti vedení komunikací, inženýrských sítí,
ale i ÚSES na okolní správní území.
Pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace, pak by vývoj území na straně jedné:

– 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 stá–
–
–
–
–
–

vající urbanizované části sídla,
mohl přinést nevhodnou lokalizaci nekoncepčních záměrů, které by mohly ztížit racionální
využití ZPF a jeho trvalé ztráty;
nebyl by zajištěn soulad 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.;
nebyla by zajištěna potřebná ochrana významných krajinných prvků a nemovitých kulturních památek,
nebyl by zajištěn dostatečný rozvoj bydlení i ploch pro podnikání podporující pozitivní vývoj
počtu obyvatel obce,
celkově by tedy nedošlo k posílení sociálního a ekonomického pilíře.

Na straně druhé:
– nedošlo by k záborům zemědělské půdy,
– nebyly by ovlivněny odtokové poměry v území,
– nedošlo by k navyšování hlukové a imisní zátěže a tedy ani k ovlivnění veřejného zdraví,
– nedošlo by ke změnám krajinného rázu,
– celkově by tedy nedošlo k mírnému oslabení environmentálního pilíře.
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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 7 – MT3 - mírně teplý,
vlhký, a klimatického regionu 6 - .
Pro dotčenou oblast platí charakteristiky:
Klimatický region zájmové oblasti:

6a7

Charakteristika klimatických regionů
------------------------------------------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------------------------------------6
MT 3
mírně teplý
(až teplý),
vlhký
2500 - 2700 7,5 - 8,5
700 - 900
0 - 10
> 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------7
MT 4
mírně teplý,
vlhký
2200 - 2400
6 - 7
650 - 750
5 - 15
> 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve správním území řešené obce se vyskytují zejména půdy s HPJ:
11 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry
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
26 Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry (v území naprosto převažují)
41 Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry
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
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
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71 Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně vlhčí při terasových částech úzkých niv
4.2 ÚSES a veřejné zeleně (konečný vliv realizace ÚP bude neutrální až mírně negativní, do lokálního ÚSES bude zasaženo v jeho nefunkčním místě, ale je zvoleno řešení neomezující průchodnost
ÚSES).
Ovlivnění je dáno realizací Z1/9 – VS plochy výroby a skladování. Plocha o velikosti 0,77 ha v k. ú.
Jerlochovice se nachází ve stávajících plochách přírodních, je součástí lokálního biocentra ÚSES.
Bylo zvoleno únosné zmenšení biocentra.
Popis ÚSES byl uveden v předchozí kapitole.
4.3 Krajina (předpokládá se 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 Oderská brána.
Jedná se o krajinu zahrnující náhorní zarovnané plošiny na kulmských usazeninám (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.
V území dojde k realizaci nových zastavitelných ploch, které jsou ale voleny tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění krajinného rázu.
ÚP respektuje požadavek na zvýšenou ochranu nelesní zeleně a hodnotných segmentů krajiny,
podporu vymezování a realizace prvků ÚSES a ochranu místních kulturně historických dominant.
4.4 Střední ekologická stabilita území (vliv realizace ÚP bude mírně negativní).
V řešeném území se vyskytuje středně vysoký podíl lesů (25,5% výměry území). Koeficient ekologické stability činí v současné době 0,73 (nestabilní území), jedná se o běžnou kulturní krajinu, v níž
převažují antropogenní prvky.
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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 Husího potoka – nově navrhované plochy jsou umístěny mimo záplavové
území,
zábory ZPF II. třídy ochrany,
velký podíl sklonité půdy, který je příčinou jejích splachů při nárazových a déletrvajících srážkách a vzniku „bleskových“ povodní,
znečištění povrchových vod nečištěnými splaškovými vodami,
riziko negativního ovlivnění vodních zdrojů geotermálními vrty,
zatížení ovzduší dálkovým přenosem emisí znečišťujících látek z průmyslových částí Ostravska, emisemi z vlastních výrobních aktivit a emisemi ze spalování pevných paliv v soukromých topeništích a postupnému návratu k pevným palivům z důvodu nárůstu ceny ekologičtějších paliv,
negativní socioekonomický vývoj území, který bude zčásti zmírněn nově navrhovanými plochami pro bydlení i podnikání, které podpoří setrvání obyvatelstva v území.

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).
6.1 Obecně
Návrh Z1UPF 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.
Navrhované plochy ve většině případů samy o sobě nemohou významně ovlivnit jednotlivé složky
životního prostředí nebo veřejné zdraví, převahu mají plochy pro bydlení, ale realizace těchto ploch
potenciálně ovlivní území z hlediska kumulativních a synergických vlivů.
Navrhované plochy 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
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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 nejsou v rámci Z1UPF navrhovány.
6.2 Hodnocení jednotlivých ploch (podle katastrálních území)
K. ú. Lukavec u Bílovce
Z1/1

BR - Plochy bydlení v rodinných domech - 0,15 ha

Z1/2

BR - Plochy bydlení v rodinných domech - 0,41 ha

Z1/3

BR - Plochy bydlení v rodinných domech – 1,14 ha

Tři plochy pro rodinné bydlení jsou navrženy ve sklonitém terénu, kde nelze vyloučit stékání
dešťových vod za přívalových srážek.
Plocha Z1/1 se nachází v pásmu 50 m od okraje pozemků s funkcí lesa, navazuje na stávající
zastavěné území, má předpoklady napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha
bude výhledově zpevněna jen částečně pro stavbu rodinného domu, zbytek bude zachován jako
zahrada.
Plocha Z1/2 se nachází v pásmu 50 m od PUPFL na plochách zemědělské půdy - travnaté plochy. Plocha je rozšířením stávajících ploch bydlení umožňujícím „výstavbu doplňkových staveb
pro bydlení“ dle požadavku zadání.
Plocha Z1/3 se nachází na stávajících travnatých plochách, navazuje na stávající zastavěné
území, má předpoklady pro dopravní a technickou obsluhu dotčeného území. Je zřejmé, že
v současné době tato plocha vybíhá za kontury zastavěného území do krajiny, ovšem jedná se
o plochu zakládající budoucí rozvoj území. Výhledově lze doporučit najít vhodné využití pro zbytkovou enklávu půdy ochranného pásma v linii vedení VN.
Zpevnění ploch bude mít za následek malou změnu odtokových poměrů v území, kterou lze
částečně kompenzovat vsakem na pozemcích vlastníků nemovitostí, pokud to hydrogeologická
stavba podloží umožní, nebo retencí vody.
Plochy jsou navrženy na půdách IV. a V. třídy ochrany.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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k. ú. Slezské Vlkovice
Z1/4

OT - Plochy pro tělovýchovu a sport
0,61 ha

Plocha se nachází na zemědělské půdě (bez evidence a uvedené BPEJ) a navazuje na stávající
zastavěné území – areál shodné funkce (objekt střelnice), má předpoklady pro dopravní a technickou obsluhu dotčeného území.
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U plochy pravděpodobně kromě záboru orné půdy nelze očekávat významnější negativní dopady –
plocha je situována mimo dosah obytné zástavby, neočekává se zde významně zpevňování povrchu
a tedy ani ovlivnění odtokových poměrů, také vlivy plochy na krajinný ráz budou zanedbatelné. Z hlediska zásahu do migračního potenciálu území s ohledem na okolní rozsáhlé volné plochy nenastanou významné negativní dopady.
Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

k. ú. Moravské Vlkovice
Z1/5
Z1/6

BR – Plochy bydlení v rodinných domech
0,05 ha
BR – Plochy bydlení v rodinných domech
0,24 ha

Plochy se nacházejí na trvalých travních porostech a orné půdě, vše ve IV. a V. třídě ochrany.
Negativní vlivy jednotlivých ploch jsou zanedbatelné - zpevnění ploch pro rodinné domy bude
mít za následek malou změnu odtokových poměrů v území, kterou lze částečně kompenzovat
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vsakem na pozemcích vlastníků nemovitostí, pokud to hydrogeologická stavba podloží umožní,
nebo retencí vody. Situování ploch v návaznosti na stávající zástavbu a na příjezdovou komunikaci je vhodné a nepůsobí z hlediska ochrany krajinného rázu rušivě.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
k. ú. Jerlochovice
Z1/7
Z1/8
Z1/9
Z1/10
Z1/11

VZ – Plochy výroby zemědělské
4,37 ha
BR – Plochy bydlení v rodinných domech
0,06 ha
VS – Plochy výroby a skladování
0,77 ha
BR – Plochy bydlení v rodinných domech
0,78 ha
SO – Plochy smíšené obytné,
0,11 ha

Plocha Z1/7 je určena pro vysoce rušivé aktivity - pro realizaci kompostárny, hnojiště, staveb pro
uskladnění zemědělské techniky, skladu hnojiv apod. – využití související s rozvojem zemědělské
farmy. Plocha má předpoklady pro zajištění dopravní a technické obsluhy dotčeného území. Plocha
se nachází v dostatečné vzdálenosti od ploch s přípustnou funkcí bydlení a občanského vybavení
(cca 500 m), což dává předpoklady minimalizace možných negativních dopadů projevů provozu
areálu na uvedené funkce.
Plocha vyžaduje zábor půdy III. třídy ochrany. Negativními vlivy plochy kromě záboru půdy bude
související dopravní obslužnost (přejezdy těžkých nákladních vozidel a traktorů), produkce znečištěných dešťových vod a produkce pachových látek. V případě umístění skladu umělých hnojiv bude
plocha zatížena rizikem úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
Plocha v malé míře naruší lokální krajinný ráz, což ovšem není možno eliminovat, má-li být obdobná
aktivita umístěna mimo dosah obytné zástavby.
Ve všech uvedených případech negativních vlivů a stanovení opatření pro jejich eliminaci náleží
stanovení dalšího postupu stavebnímu řízení, nikoliv územnímu rozhodování, proto pro danou plochu nejsou stanoveny podmínky nad rámec výrokové části ÚP.
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Plocha Z1/9 je součástí lokálního biocentra ÚSES. Přímo zasahuje do registrovaných VKP č. 33104
a 33105/4 (Valtéřovská stezka a Remíz) a má sloužit pro odstavné plochy, krátkodobé skládkování
stavebních materiálů, pro předvádění techniky a stavebních strojů „pro širokou veřejnost v rámci
společenských a zábavních aktivit“. Dle prověření ÚP je omezení rozlohy možné bez negativního
vlivu na jeho funkčnost.
Pro posouzení zásahu do tohoto biocentra bylo zpracováno samostatné hodnocení v roce 2015 firmou AR projekt, s.r.o., Brno pro umístění recyklačního střediska. V hodnocení bylo konstatováno,
že realizace plochy by znamenala zásah do krajinného rázu, který ale není s přihlédnutím k částečné
probíhající sukcesi markantní a je akceptovatelný při stanovení vhodných podmínek (podlažnosti,
koeficientu zastavění apod.). Současně je plocha vymezena tak, že zasahuje do lokálního biocentra
Na Vinicích, které bylo vymezeno v ploše bývalé skládky. Na ploše nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy fauny nebo flóry. Lze očekávat potřebu kácení pro umístění jakýchkoliv objektů v ploše.
Dále lze očekávat změny odtokových poměrů v ploše, nárůst emisní a hlukové zátěže (bez dosahu
nebo jen s velmi omezeným dosahem k obytné zástavbě) a zátěže dopravní.
V případě ozelenění plochy po obvodu (co by v tomto případě bylo nahrazeno ponechání části plochy jako biocentra) lze plochu akceptovat.
Zpracovatelka SEA se s výše uvedeným hodnocením ztotožňuje včetně doporučení plochu biocentra rozšířit západním směrem, byť po stránce formální je zbytková plocha biocentra vyhovující. V
tomto případě je ale nutno přihlédnout také k tomu, že po severním okraji biocentra prochází územní
rezerva dopravního koridoru, jehož realizace by funkčnost biocentra minimálně rušivými vlivy dále
ovlivnila.
Z tohoto důvodu považuje zpracovatelka SEA danou plochu za akceptovatelnou a doporučuje ji
k realizaci s podmínkou, že v případě převedení územní rezervy pro dopravní koridor do
návrhových ploch bude plocha biocentra rozšířena tak, aby byla v plné míře zachována jeho
funkčnost a estetická funkce.
Plocha Z1/8,10 a 11 jsou svými vlivy zanedbatelné. Ve všech případech se jedná o plochy navržené
v návaznosti na stávající zástavbu nebo přímo do proluk zástavby, které buď nevyžadují zábor půdy,
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nebo jsou navrženy na půdách V. třídy ochrany. U plochy Z1/10 se jedná o území sledované jako
území vhodné pro realizaci protierozních opatření s ohledem na jeho sklonitost.
Plochy jsou doporučeny ke schválení bez podmínek nad výrokovou část ÚP.

k. ú. Děrné
Z1/12

BR – Plochy bydlení v rodinných domech
0,27 ha

Plocha je navržena na půdách V. třídy ochrany, v návaznosti na stávající zástavbu stejného způsobu
využití. Vlivy realizace plochy jsou zanedbatelné a obdobné jako u ostatních ploch pro bydlení; jsou
zahrnuty v kumulativních vlivech Z1UPF jako celku.
Plocha je doporučena ke schválení bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

K. ú. Stachovice
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BR – Plochy bydlení v rodinných domech
0,30 ha
BR – Plochy bydlení v rodinných domech
0,10 ha

Plochy mají jen malé negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Relativně největším negativním vlivem je zábor půdy II. třídy ochrany, ostatní negativní vlivy jsou zanedbatelné.
U plochy Z1/14 je nutno upozornit na možný hlukový vliv železnice – plochu je nutno prověřit měřením hluku nebo hlukovou studií (jedná se o zákonnou podmínku, která není prezentována jako podmínka SEA).
Plochy jsou doporučeny ke schválení bez podmínek nad výrokovou část ÚP.
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Přestavbové plochy
P1/1

SM - Plochy smíšené městské
k. ú. Fulnek, v rozsahu původní plochy P03

P1/2

BR - Plochy bydlení v rodinných domech
k. ú. Fulnek, 0,08 ha
VS – Plochy výroby a skladování
k. ú. Jerlochovice, 0,15 ha
VS.1 – Plochy výroby a skladování
k. ú. Jílovec, 0,55 ha

P1/3
P1/4

Plochy P1/1 a P1/2 jsou svými vlivy zanedbatelné.
Plochy P1/3 a P1/4 pro výrobu a skladování jsou svým rozsahem malé, avšak související dopravou
a pohybem nákladních vozidel v ploše mohou působit rušivým vlivem. Plocha P1/4 je přitom již pro
daný účel využívána.
Dalšími negativními vlivy realizace těchto ploch může být produkce emisí, riziko havárií ze skladování závadných látek, hlukové vlivy, zvýšené odběry energií a vody, produkce odpadních vod, případně sekundárně i vlivy na veřejné zdraví.
Pro plochy nejsou stanoveny podmínky nad rámec výrokové části ÚP, jsou doporučeny ke
schválení.
Plochy zeleně nebo jiné nezastavitelné plochy nejsou v rámci Z1UPF navrhovány, jsou respektovány plochy tohoto charakteru uvedené v platném ÚP.

6.3 Hodnocení koncepce jako celku včetně kumulativních a synergických vlivů navrhovaných
ploch
6.1 Vlivy na půdu
Celkový předpokládaný zábor půdy pro území řešené územním plánem je 8,26 ha, z toho 0,4
ha tvoří půdy II. třídy ochrany, a předpokládá se zábor 0,41 ha zemědělských pozemků s realizovanými investicemi do půdy.
Jak vyplývá z dále uvedené tabulky, největší zábor půdy vyžadují plochy pro bydlení a plochy
zemědělské.
Zábor půdy podle funkčního členění ploch
označení plochy
funkce

celkem

BR
OT
VZ
VS
SO
Z

celková
výměra
půdy
ha
3,49
0,61
4,37
0,11
9,71

z toho pozemky
nezemědělské
ha
0,20
0,12
1,13
1,45

lesní
ha
-

zemědělské
ha
3,29
0,61
4,25
0,11
8,26

z celkového odnětí zemědělských
pozemků
orná
zahrady
TTP
ha
ha
ha
0,81
1,29
1,19
0,61
4,25
0,11
5,67
1,40
1,19

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou navrženy jen v nevýznamné míře v druhé nejlepší
kvalitě ve třídě ochrany II, naopak naprostou převahu mají zábory půd v V: a IV. třídě ochrany.
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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.
Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
Zábor PUPFL není pro Z1UPF vyžadován.
Celkově je kumulativní vliv na půdu považován za středně významný negativní vliv předložené
Z1UPF. Sekundární kumulativní vlivy zastavění nebo zpevnění půdy spolu s obdobnými vlivy stávajících ploch povedou k malému snížení koeficientu ekologické stability území, ke snížení sorpční
kapacity území a k negativnímu ovlivnění fauny a flóry vázané na zabírané plochy.
6.2 Vlivy na dopravní zátěž území
Návrh Z1UPF obsahuje řadu výměrou i využitím nevýznamných ploch, u nichž postupné zastavění
navrhovaných ploch povede časem k mírnému zahuštění dopravy v území. Nejvýznamnější vliv
v tomto ohledu budou mít plochy pro výrobu a skladování, resp. doprava související s jejich využitím.
S ohledem na dostatečnou kapacitu silnic a návaznost na silniční síť vyššího řádu nebude s největší
pravděpodobností nárůst intenzity dopravy v obci způsobovat dopravní problémy.
Obecně lze očekávat, že souhrnný vliv realizace Z1UPF na dopravní zátěž v území bude mírně
negativní z hlediska postupného navyšování dopravy spojené s obsluhou území.
6.3 Vlivy na ovzduší a klima
Vliv realizace Z1UPF souvisí zejména s již zmíněným předpokládaným růstem dopravy spojené s
plochami pro výrobu a sklady a plochami pro bydlení. Lze také očekávat, že minimálně část navrhované obytné zástavby nebude využívat napojení na zemní plyn, nýbrž vytápění pevnými palivy.
Emisně významná může být i činnost, která bude umístěna v ploše po výrobu a skladování. To vše
s sebou potenciálně 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 Z1UPF bude z hlediska ovlivnění ovzduší pravděpodobně mírně negativní.
Vlivy realizace Z1UPF na klima se neprojeví.
6.4. Vlivy na hlukovou zátěž
Pro hlukovou zátěž platí totéž, co platí pro bod 6.3 – hlukové vlivy jsou v území spojeny zejména s
dopravou na komunikacích nadmístního významu.
Jako mírně problematická se z hlediska hlukové zátěže pro blízké okolí mohou jevit plochy pro výrobu a skladování. U těchto ploch je doporučeno prověřit před jejich uplatněním konkrétní hlukové
dopady.
Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými, způsobujícími při významném
působení sekundárně poškození zdraví. V řešeném území se nadlimitní působení hluku nepředpokládá.
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6.5. Vliv produkce odpadních vod a odběru pitné nebo užitkové vody
Návrh Z1UPF s ohledem na předpokládaný vznik nových ploch pro bydlení a podnikání přináší mírné
zvýšení produkce odpadních vod úměrné odběru vody. Odpadní vody budou z velké části splaškového charakteru. S odváděním a čištěním technologických odpadních vod na městské ČOV se nepočítá, tyto vody musí být předčištěny v místě vzniku.
Nově navrhovaná Z1UPF přebírá z platného ÚP způsob nakládání s komunálními vodami – jejich
odvedení a čištění zčásti na městské ČOV, zčásti v malých ČOV nebo akumulace v jímkách na
vyvážení.
Dešťové vody z potenciálně znečištěných manipulačních ploch v plochách pro podnikání musí být
předčištěny v odlučovačích ropných látek.
Vlivy realizace Z1UPF v této oblasti jsou považovány za neutrální až mírně negativní.
Zvýšení rizika havárií
V území jsou navrhovány nové aktivity (plochy pro výrobu a skladování), které by mohly mít významný vliv na zvýšení rizika havárií proti současnému stavu. Zabezpečení takových ploch a objektů
bude předmětem projektové přípravy a nejsou pro ně stanoveny podmínky z procesu SEA.
6.6. 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., 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 jsou vyžadována protierozní a protipovodňová opatření týkající
se zatravnění ochranných pásem vodotečí.
Vliv na odtokové poměry území bude při splnění výše uvedených zásad (vsakování, retence) neutrální.
6.7. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Předkládaný návrh Z1UPF obsahuje změny podmínek pro umisťování staveb v území z hlediska
jejich možného významného dopadu na pohledově ovlivnitelné prvky krajiny.
Z pozitivních prvků krajinného rázu se v řešeném území vyskytuje řada VKP obecných i registrovaných, zejména liniové a lesní porosty a vodoteče, jejichž ochrana je součástí limitů území. V tomto
směru se vliv Z1UPF významným způsobem neprojeví.
Mírně negativně se projeví také zmenšení lokálního biocentra Na Vinici, a také lokální mírně negativní kumulativní vlivy se projeví při realizaci navrhovaných ploch a koridorů na okrajích stávajícího
zastavěného území.
6.8. 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 Z1UPF nepřináší jejich významnou změnu.
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V území nejsou v průmyslové míře v současné době využívány obnovitelné zdroje energií. Podmínky využití ploch částečné využití obnovitelných zdrojů umožňují, avšak nikoliv na volných plochách, nebo s využitím větrných elektráren.
Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů energie bude mírně negativní – předpokládá se zvýšení čerpání neobnovitelný Z1UPF nebude blokováno nebo omezeno využití žádného ložiska nerostných
surovin.

6.9. Vlivy na veřejné zdraví
Obsahem návrhu ÚP nejsou a priori takové záměry, které by mohly přinášet významné negativní
vlivy na zdraví obyvatelstva. ÚP jak po stránce imisní, tak po stránce hlukové přináší změny proti
současnému stavu mírně negativní, spojené zejména s postupným nárůstem dopravy v území,
avšak příspěvkové hodnoty těchto vlivů se předpokládají nízké.
Umisťování a změny záměrů, zejména ploch pro výrobu a skladování podléhá před realizací konkrétních aktivit posouzení vlivů na životní prostředí včetně zvažování možných dopadů na veřejné
zdraví. Současně je nutno u ploch pro průmysl a skladování vyžadovat prověření emise hluku
včetně dopravy na okolní obytnou zástavbu (zákonný požadavek).
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví a pobytovou pohodu se při uplatnění navrhované Z1UPF neočekávají významné negativní dopady na obyvatelstvo v porovnání se stávajícím stavem.
6.10. Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES, VKP a zvláště chráněná
území
Významné negativní vlivy realizace posuzovaného návrhu Z1UPF na biologickou rozmanitost, faunu
a flóru se neprojeví. Zvláště chráněná území a Natura 2000 se zde nevyskytují, nebudou budována
nová dopravní napojení nebo jiné liniové stavby, které by mohly narušit migrační potenciál území
nebo přinést jeho fragmentaci.
Nové plochy určené k zástavbě jsou navrhovány v návaznosti na stávající zástavbu a v místech, kde
se neočekává významný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Vliv realizace ÚP na ÚSES je mírně negativní z důvodu nutnosti zmenšení lokálního biocentra. Návrh Z1UPF akceptuje v ostatních případech trasování a výměry prvků ÚSES regionální i lokální
úrovně.
Významné přímé nebo nepřímé vlivy hodnocených návrhových ploch na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a na zvláště chráněná území nenastanou – byly vyloučeny i
stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k zadání ÚP.
6.11 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Nemovité kulturní památky, stejně jako místní kulturní památky budou mít i nadále prostřednictvím
ÚP zajištěnu potřebnou ochranu.
Negativní vlivy na hmotné statky a kulturní a architektonické památky se nepředpokládají.
6.12. 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 Z1UPF nebo ji výrazně omezovaly.
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Vliv návrhu Z1UPF jako celkové koncepce vyznívá mírně negativně, avšak v akceptovatelné míře.
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.
Závěr hodnocení
Návrh Z1UPF doporučuji ke schválení a realizaci při splnění podmínek daných výrokovou
částí Z1UPF a kapitolou 8 a 11 SEA.

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 Z1UPF je předkládán v jedné variantě, která byla v předchozí kapitole vyhodnocena hodnocena jako celková koncepce včetně kumulativních vlivů navrhovaných ploch.
V průběhu hodnocení bylo použito slovního hodnocení bez modelování a výpočtů.

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 je koncepcí navrženo:
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 územ-

ního 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.
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8.4. Odpady a odpadní vody, zvýšení rizika havárií

– Bude vyžadováno čištění potenciálně znečištěných dešťových vod z ploch pro výrobu a
skladování v odlučovačích ropných látek.

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.
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, ge-

otermální energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích, bioplynové stanice)
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 Z1UPF je zpracován invariantně.
Při zpracování návrhu Z1UPF byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako požadavky platných předpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly zpracovatelem Z1UPF
zhodnoceny a promítly se do konečného řešení předkládaného návrhu Z1UPF.
Vzhledem k tomu, že se významně nemění koncepce ÚP jako celek, zůstává i promítnutí a zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí beze změn.
Do výrokové části Z1UPF byly zapracovány požadavky na ochranu ovzduší, nakládání s vodami,
ochranu přírody, ochranu před povodněmi, ochranu před haváriemi.
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Výsledek zapracování cíle do Z1UPF

Realizace Z1UPF významně přispívá k naplnění relevantního cíle (jsou navrženy plochy pro přímé naplnění cíle)
Realizace Z1UPF mírně přispívá k naplnění relevantního cíle (jsou stanoveny podmínky využití ploch nebo obecné zásady k dosažení cíle)
Realizace Z1UPF nemá na naplnění daného cíle vliv, nebo je nositelem nevýznamných kladných i záporných vlivů
Realizace Z1UPF je v mírném střetu s daným cílem (jsou navrženy plochy
přinášející mírné negativní vlivy z hlediska daného cíle)
Realizace Z1UPF 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)

Obecné cíle ochrany životního prostředí
Cíl/priorita

Zapracování
cíle do Z1UPF

Omezit emise látek ohrožujících lidské zdraví

1

Minimalizovat míru zasažení území nadměrným hlukem

1

Ochrana zvláště chráněných území

0

Ochrana biologické rozmanitosti

0

Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesních porostů

0

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

1

Snížení erozního ohrožení půd

1

Podporovat mimoprodukční funkci lesa

0

Snížit znečištění podzemních vod

0

Snížit znečištění povrchových vod

0

Zvýšit retenční schopnost krajiny

0

Ochrana krajinného rázu

1

Zachování prostupnosti krajiny, minimalizace fragmentace

1

Ochrana kulturního, archeologického a architektonického dědictví

0
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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,

Zapracování
cíle do Z1UPF
0
0
1
0

Snížení úrovně znečištění ovzduší;
Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny;

-1
0

Zachování přírodních a krajinných hodnot;
Zlepšení kvality prostředí v sídlech

1

0

0

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 Z1UPF
0
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
0
0
1
1
0
0
1
0
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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 Z1UPF
0
0

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;

Vztah k Z1UPF
1

Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny;

1

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;

1

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;

0

Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho
další fragmentaci;

0

0

Zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírod-1
ního zdroje;
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
Cíl/priorita
Vztah k Z1UPF
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).

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 Z1UPF
0
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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.
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.

Hodnocení zapracování
Z1UPF
0

1

0
0
0
0
0
0
0
-1
0

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
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⇒ 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 Odry

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH
A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
V rámci tohoto vyhodnocení jsou navrženy podmínky pro uplatnění pro plochu Z1/9: v případě
převedení územní rezervy pro dopravní koridor do návrhových ploch bude plocha biocentra
rozšířena tak, aby byla v plné míře zachována jeho funkčnost a estetická funkce.
Všechny navrhované plochy a Z1UPF jako celek jsou doporučeny ke schválení.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.
Hlavním účelem předkládaného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Fulnek je potřeba doplnění
několika nových zastavitelných ploch do stávajícího platného územního plánu, a to na základě požadavků vznesených ze strany obyvatelstva a právnických osob podnikajících v území.
Součástí tohoto procesu je nutnost prozkoumat oprávněnost a využitelnost návrhových ploch platného územního plánu a jejich případné rozšíření o výše uvedené plochy a koridory odrážející potřebu rozvoje obce.
V neposlední řadě je nutno zajistit návaznost nových ploch i územního plánu jako celku na požadavky a podmínky uvedené ve významných krajských a celostátních koncepcích, aby byla zajištěna
možnost výhledové realizace záměrů promítajících se do správních území více obcí.
Území města Fulnek tvoří jedenáct městských částí: Fulnek, Děrné Dolejší Kunčice, Jerlochovice,
Jestřabí, Jílovec, Kostelec, Lukavec, Pohořílky, Stachovice a Vlkovice; pouze v části z nich byly navrhovány nové zastavitelné plochy.
Hlavním problémem v řešeném území je nedořešené nakládání se splaškovými vodami s rizikem
znečišťování povrchových a podzemních vod v malých okrajových městských částech, nedořešené
zásobování pitnou vodou, ale zejména postupně klesající počet obyvatel města. Pro zastavení nepříznivého demografického vývoje byly zvoleny návrhové plochy pro bydlení a podnikání, což by
mělo komplexně působit jako podpora zdravého sociodemografického vývoje.
Návrh územního plánu zahrnuje jak nové plochy, tak plochy přestavbové. Všechny plochy jsou umístěny v území tak, aby měly přístupnou technickou a dopravní infrastrukturu (zejména vedení el.
energie, plynovody, kanalizace, vodovody a obslužné komunikace). Všechny podmínky uvedené
v platném územním plánu v oblasti ochrany krajinného rázu, významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, ÚSES apod. Změna č. 1 ÚP Fulnek akceptuje a respektuje.
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Celkově je navrhováno
- 10 ploch pro bydlení v rodinných domech,
- 2 nové plochy pro výrobu a skladování,
- 1 plocha zemědělská,
- 1 plocha pro sport,
- 4 plochy přestavbové pro bydlení, smíšené bydlení a pro výrobu a skladování.
Předložený návrh ÚP je z hlediska dopadů na životní prostředí u některých složek neutrální, většinou
ale mírně negativní.
Relativně největší negativní vlivy se projeví zejména u záboru 8 ha zemědělské půdy (včetně 0,4 ha
půd II. tříd ochrany). Mírně negativně se uplatnění ÚP projeví také u ovzduší a hlukové zátěže.
Územní plán slouží pro jednotné koncepční a koordinované řízení rozvoje města 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.
Realizace Změny č. 1 ÚP Fulnek nebude mít žádný vliv na chráněná území, zdroje nerostných surovin a architektonické památky, a jen omezený negativní vliv na faunu a flóru daný záborem zemědělské půdy.
Celkově je možno konstatovat, že návrh Změny č. 1 ÚP Fulnek 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 že tímto je doporučeno jeho schválení při splnění podmínek uvedených v kapitole 8 a 11
SEA.
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Seznam nejdůležitějších zkratek používaných v textu
EVL
PRVK
PÚR ČR
RBK
ÚP
ÚSES
VKP
SEA
ZÚR MSK

evropsky významná lokalita
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Politika územního rozvoje České republiky
regionální 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:

23.6.2017

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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