Územ
mní pllán síd
delního útva
aru Su
uchdoll
nad
d Odro
ou - zm
měna č.
č 7

Vyho
odnocen
ní vlivů územně
ě pláno
ovací
do
okumen
ntace na
a životn
ní prostřředí dle
e zákona
a
č.. 100/20
001 Sb. v rozsahu přílo
ohy č. 1 zákona
a
č. 183/200
06 Sb., v platné
ém zněn
ní
Zhotovitel:
Ekogrooup Czech s..r.o., č.p. 52,, 783 16 Dolaany (okr. Olo
omouc)
Odpovvědný řešiteel:
RNDr.. Marek Ban
naš Ph.D., P
Polívkova 10
026/15, 779 00 Olomoucc - držitel
autorizzace dle zák. č. 100/20011 Sb., v platn
ném znění, č.jj.: 42028/EN
NV/14
Ing. Pavla Žídková, Polní 2933, 747 62 Mokré Lazce - držitelkaa autorizace
dle zákk. č. 100/200
01 Sb., v plattném znění, č.j.:
č
34671/E
ENV/11
Řešiteelský tým:
RNDr.. Marek Banaš Ph.D.
Mgr. Eva
E Jiráskováá
Ing. Paavla Žídkováá
Zdeněkk Polášek

http://w
www.ekogroup
p.cz, tel. 605- 567905, 583-034674, email: banas@ekoogroup.cz

Září 2015

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

Obsah:
Seznam pooužitých zkraatek ...........................................................................................................5
Úvod..............................................................................................................................................6
1
Stručnné shrnutí ob
bsahu a hlavvních cílů úzzemně pláno
ovací dokum
mentace, vztaah k
jiným konccepcím. .........................................................................................................................7
1.1 Struučné shrnutí obsahu a hlaavních cílů územně
ú
pláno
ovací dokum
mentace .....................7
1.2 Vzttah územního
o plánu k jinýým koncepcíím.....................................................................9
1.22.1
Soulaad s Politikouu územního rozvoje
r
ČR ...................................................... 9
1.22.2
Soulaad s územněě plánovací dokumentaací vydanouu Moravskoslezským
kraajem 9
1.22.3
Soulaad s dalšími kkoncepčními rozvojovým
mi materiály ............................... 11
2
Zhodnnocení vztah
hu územně pplánovací do
okumentace k cílům ochhrany životn
ního
prostředí přřijatým na vn
nitrostátní úrrovni ..................................................................................13
3
Údajee o součassném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho
j
předpokláddaném vývojii, pokud by nnebyla územ
mně plánovacíí dokumentaace uplatněnaa..........14
3.1 Zákkladní charak
kteristika zájm
mového územ
mí...................................................................14
3.11.1
Záklaadní charakteeristika územ
mí obce ............................................................ 14
3.11.2
Geolo
ogické a geom
morfologickéé poměry ....................................................... 15
3.11.3
Klimaatické a hydrrologické pom
měry .............................................................. 15
3.11.4
Pedollogické poměěry ..................................................................................... 16
3.11.5
Biogeeografické pooměry ................................................................................ 16
3.11.6
Fytog
geografická kklasifikace a potenciální přirozená
p
veggetace ................... 19
3.11.7
Radon
nový index ggeologického
o podloží ........................................................ 19
3.11.8
Archeeologická nalleziště, histo
orické památk
ky .............................................. 20
3.11.9
Staré ekologické zzátěže ................................................................................ 21
3.2 Ochhrana přírody
y a krajiny ..............................................................................................21
3.22.1
Velko
oplošná zvlášště chráněná území ........................................................... 21
3.22.2
Malop
plošná zvlášttě chráněná území
ú
............................................................. 22
3.22.3
Územ
mí soustavy N
Natura 2000 ....................................................................... 23
3.22.4
Památtné stromy ............................................................................................. 26
3.22.5
Územ
mní systém ekkologické staability............................................................. 26
3.22.6
Význaamné krajinnné prvky ............................................................................ 27
3.22.7
Přírod
dní parky ............................................................................................... 28
3.22.8
Migraační prostupnnost krajiny ....................................................................... 28
3.3 Kraajinný ráz ...................................................................................................................30
3.4 Předpokládaný vývoj složekk ŽP bez reallizace územn
ně plánovací dokumentacce ........31
4
Charaakteristiky žiivotního pro středí v oblaastech, kteréé by mohly být provedeením
koncepce významně
v
zaasaženy....................................................................................................32
4.1 Půdda a horninov
vé prostředí ............................................................................................33
4.11.1
Záborry ZPF ................................................................................................... 33
4.11.2
Záborry PUPFL .............................................................................................. 33
4.11.3
Erozn
ní situace a sttabilita svahů
ů .................................................................... 33
4.11.4
Využíívání hornin a nerostných
h zdrojů ......................................................... 34
4.2 Vodda ...............................................................................................................................34
4.22.1
Jakostt a vydatnostt povrchovýcch a podzemních vod, oddtokové poměry .... 34
4.3 Ovzzduší a klimaa .............................................................................................................34
4.4 Přírroda a krajina .............................................................................................................35
4.44.1
Stávajjící přírodní a přírodě blíízké biotopy....................
.
.............................. 35
____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
2
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

Faunaa a flóra.................................................................................................. 35
4.44.2
4.44.3
Chrán
něná území a předměty jeejich ochrany
y ................................................ 35
4.44.4
Význaamné krajinnné prvky (VK
KP), památnéé stromy .................................... 35
4.44.5
Krajin
nný ráz................................................................................................... 35
4.44.6
Prostu
upnost krajinny, ÚSES ........................................................................... 36
4.5 Veřřejné zdraví obyvatelstva
o
a vč. sociálněě ekonomický
ých jevů .....................................36
4.55.1
Vliv kvality
k
ovzduuší ..................................................................................... 36
4.55.2
Vliv hluku
h
a vibraací...................................................................................... 36
4.55.3
Sociální a ekonom
mická situacee obyvatelstv
va ............................................... 37
4.6 Hm
motný majetek
k a kulturní a archeologické památky
y..................................................37
5
Součaasné problém
my a jevy žiivotního pro
ostředí, kteréé by mohly být uplatněěním
politiky úzzemního rozv
voje nebo úzzemně plánov
vací dokumeentace význaamně ovlivněny,
zejména s ohledem
o
na zvláště
z
chránněná území a lokality Nattura 2000 ...................................37
6
Zhodnnocení stávajjících a předdpokládaných
h vlivů navrrhovaných vaariant územn
ního
plánu na žiivotní prostřeedí...........................................................................................................39
6.1 Souuhrnné zhod
dnocení vlivvu územníh
ho plánu na
n životní prostředí z hlediska
kumulativvních a syn
nergických vvlivů, včetněě zhodnocen
ní dlouhodobbých, středn
nědobých,
krátkodobbých, trvalý
ých, přechoodných, klad
dných a zááporných, vvčetně vztahů mezi
uvedeným
mi oblastmi hodnocení
h
...............................................................................................39
6.11.1
Vlivy
y na půdu ................................................................................................ 40
6.11.2
Dopraavní zátěž úzzemí................................................................................... 41
6.11.3
Hluko
ová a imisní zátěž, veřejn
né zdraví ........................................................ 41
6.11.4
Zvýšeení produkcee odpadů a od
dpadních vod
d, zvýšení rizzika havárií........... 41
6.11.5
Změn
ny odtokovýcch poměrů ......................................................................... 41
6.11.6
Vlivy
y na čerpání vvod .................................................................................... 41
6.11.7
Vlivy
y na hmotné sstatky, kulturrní dědictví včetně
v
dědicctví architekttonického
a archeologické
a
ého ........................................................................................................ 42
6.11.8
Vlivy
y na ovzduší ........................................................................................... 42
6.11.9
Vliv na krajinný ráz, na bio
ologickou ro
ozmanitost, faunu, flóru
u, zvláště
chrráněná území, ÚSES a ekkosystémy ......................................................................... 42
6.11.10 Závěrr ............................................................................................................. 45
6.2 Dettailní zhodno
ocení vlivu úúzemního pláánu na životn
ní prostředí..................................46
7
Porovvnání zjištěný
ých nebo přředpokládaný
ých kladnýcch a zápornýých vlivů po
odle
jednotlivýcch variant řeešení a jejichh zhodnocen
ní. Srozumiteelný popis ppoužitých meetod
vyhodnoceení včetně jejich omezení ..........................................................................................64
8
Popis navrhovaný
ých opatření pro předch
házení, snížeení nebo kom
mpenzaci vššech
zjištěných nebo
n
předpokládaných záávažných záp
porných vliv
vů na životníí prostředí...............65
9
Zhodnnocení způso
obu zapracoování cílů occhrany živottního prostřeedí přijatých
h na
mezinárodnní nebo kom
munitární úrovvni do politik
ky územního
o rozvoje a jeejich zohledn
nění
při výběruu řešení. Zhodnocení zzpůsobu zaapracování vnitrostátních
v
h cílů ochrrany
životního prostředí
p
do územně pláánovací doku
umentace a jejich zohleddnění při výb
běru
variant řešeení ..............................................................................................................................66
10 Návrhh ukazatelů pro sledovvání vlivu politiky
p
úzeemního rozvvoje a územ
mně
plánovací dokumentace
d
e na životní pprostředí .............................................................................67
11 Návrhh požadavků
ů na rozhoodování ve vymezenýcch plocháchh a koridorrech
z hlediska minimalizac
m
e negativníchh vlivů na žiivotní prostřeedí ..............................................68
12 Netechhnické shrnu
utí výše uveddených údajů
ů ......................................................................70
Doporučenní stanoviska ke koncepcii ..........................................................................................71
Seznam pooužitých podk
kladů ......................................................................................................72
Přílohy .........................................................................................................................................73
____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
3
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

Seznam
m obrázků
ů:
Obr. 1: Sittuační mapa polohy zájm
mového územ
mí městyse Suchdol nadd Odrou (podkladová
data: ČÚZK).
Č
..................................................................................................................... 14
Obr. 2: Situuační znázorrnění svahovýých nestabiliit v zájmovém
m území. ................................... 15
Obr. 3: Maapa radonovéého indexu + legenda (ww
ww.geology.cz) ............................................ 20
Obr. 4: Zákres
Z
SEZ
Z na územ
mí Suchdolaa nad Odrrou dle Náárodní inveentarizace
kontam
minovaných míst (vlevo)) a dle ÚAP ORP
O Nový Jičín
J
(vpravoo). .......................... 21
Obr. 5: Záákres překryv
vu správníhoo území obce a CHKO Poodří (podk
dkladová dataa: AOPK
ČR, ČÚZK).
Č
...................................................................................................................... 22
Obr. 6: Zoobrazení aktuálně platnéé zonace CH
HKO Poodříí (vlevo) a nnávrh změny
y zonace
CHKO
O Poodří (vp
pravo) (podklladová data: AOPK ČR, ČÚZK). .................................... 22
Obr. 7: Polloha řešenéh
ho správního území městy
yse Suchdol nad Odrou vve vztahu k MZCHÚ
(zdroj: geoportal.ccenia.cz)................................................................................................. 23
Obr. 8: Pooloha lokalitt soustavy N
Natura 2000
0 ve vztahu k hranicím zájmového území –
správnní území měsstyse Suchdool nad Odrou
u (podkladová data ČÚZK
K). ........................ 24
Obr. 9: Schhematická mapa EVL Po odří (zdroj: AOPK
A
ČR).....................
.
.............................. 25
Obr. 10: Zoobrazení reg
gistrovaných významných
h krajinných
h prvků v k.úú. Suchdol naad Odrou
a k.ú. Kletné (zdro
oj: ÚAP ORP
P Nový Jičín
n). ................................................................... 28
Obr. 11: Situační
S
map
pa polohy záájmového úzzemí městyse Suchdol nnad Odrou ve
v vztahu
k dálkkovým migraačním koridoorům a migraačně význam
mným územím
m (zdroj: AO
OPK ČR,
ČÚZK
K). ............................................................................................................................. 29
Obr. 12: Obblasti krajinn
ného rázu dlee ZÚR Moraavskoslezského kraje (zdrroj: Moravsk
koslezský
kraj). ....................
.
.............................................................................................................. 30
Obr. 13: Vymezené
V
díílčí vegetačnní segmenty v prostoru navrženého
n
rrozšíření prů
ůmyslové
výrobyy a plochy zeleně
z
(Z 7.001, Z 7.02, Z 7.03 a ZK 7.04)
7
a navazzující okolí – hranice
vegetaačních segm
mentů jsou ozznačeny žluttou linií a čííselnými kóddy (podklado
ová data:
ČÚZK
K). ............................................................................................................................. 49
Obr. 14: Pllochy Z 7.01, 7.02, 7.03 a ZK 7.04 na
n hlavním vý
ýkresu změnny ÚP (zdroj: Palacký
a kol. 2015). ...................................................................................................................... 59
Obr. 15: Pllochy Z 7.01, 7.02, 7.03 a ZK 7.04 naa leteckém snímku (podkkladová data: Palacký
a kol. 2015, ČÚZK
K) se zobrazeeným územím
m EVL a PO
O Poodří..................................... 60
Obr. 16: Koridor
K
tech
hnické infraastruktury PZ
Z1 na hlavn
ním výkresuu změny ÚP
P (zdroj:
Palackký a kol. 201
15). ......................................................................................................... 63

Seznam
m tabulek:
Tab. 1: Charakteristiky
y životního pprostředí poteenciálně ovliivnitelné reallizací Změny
y č. 7 ÚP
sídelnního útvaru Suchdol nad O
Odrou. ............................................................................... 32
Tab. 2: Skladba po
ozemků v záájmovém území
ú
(zdro
oj: webový portál ČS
SÚ, data
k 31.112.2014). ................................................................................................................... 33
Tab. 3: Přeevládající sm
měry větrů v úúzemí. ............................................................................... 34
Tab. 4: Zábbor půdy pod
dle funkčníhoo členění plo
och. ................................................................ 40
Tab. 5: Přeedpokládaný zábor ZPF ddle kultur a v jednotlivých
h třídách ochhrany půd.............. 40
Tab. 6: Pottenciálně kollizní plochy z pohledu occhrany přírod
dy a krajiny. ............................. 45
Tab. 7: Stuupnice hodno
ocení předpookládaných vlivů
v
jednotllivých plochh na životní prostředí.
p
........................................................................................................................................... 46
Tab. 8: Hodnocení
H
vý
ýznamnosti vlivu realizzace ploch změny
z
ÚP na složky životního
ž
prostředí. ........................................................................................................................... 48
Tab. 9: Poopis opatření pro předchházení snížeení nebo kom
mpenzaci zjjištěných negativních
vlivů pro
p jednotliv
vé rozvojovéé plochy. ............................................................................ 68
____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
4
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

Sezna
am pou
užitých
h zkrattek
BPEJ
CO
ČHMÚ
č.h.p.
ČIŽP
ČOV
ČSN
DN
EVL
HPJ
CHKO
CHOPAV
KES
KÚ
k. ú.
LBC
LBK
MěÚ
MZCHÚ
MZe ČR
MŽP ČR
NL
NN
NOx
NPP
OA
KHS
OkÚ
OP
parc. č.
PO
RŽP
ř. km.
SE aspektyy
SO2
TUV
TZL
ÚPD
ÚSES
VN
VVN
ZCHÚ
ZPF
ZÚR

– bonitovaaná půdně ekkologická jed
dnotka
– oxid uheelnatý
– Český hy
ydrometeoroologický ústaav
– číslo hyd
drologickéhoo pořadí
– Česká in
nspekce živottního prostřeedí
– čistírna odpadních
o
vood
– česká stáátní norma
– průměr potrubí
p
– evropsky
y významná lokalita
– hlavní pů
ůdní jednotkka
– chráněnáá krajinná obblast
– chráněnáá oblast přiroozené akumu
ulace vod
– koeficien
nt ekologické
ké stability
– krajský úřad
ú
– katastrállní území
– lokální biocentrum
b
– lokální biokoridor
b
– městský úřad
– maloploššné zvláště cchráněné úzeemí
– Ministerrstvo zeměděělství České republiky
r
– Ministerrstvo životníhho prostředí České repub
bliky
– nerozpušštěné látky
– nízké naapětí
– oxidy du
usíku
– národní přírodní
p
pam
mátka
– osobní automobily
a
– krajská hygienická
h
sttanice
– okresní úřad
ú
– ochrannéé pásmo
– parcelní číslo
– ptačí obllast
– referát žiivotního pro středí
– říční kilo
ometr
– socio-ek
konomické asspekty
– oxid siřičitý
– teplá užiitková voda
– tuhé znečišťující látkky
– územně plánovací dookumentace
– územní systém
s
ekoloogické stabiliity
– vysoké napětí
n
– velmi vy
ysoké napětí
– zvláště chráněné
c
úzeemí
– zemědělský půdní foond
– zásady územního
ú
rozzvoje

____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
5
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

Úvod
Posuzovvaná územněě plánovací ddokumentacee „Územní plán
p sídelníhoo útvaru Succhdol nad
Odrou - zm
měna č. 7“ (textová
(
+ grrafická část)) byla zpraco
ována Ing. aarch. Palacký
ým a kol.
v srpnu 2015. Pořizovaatelem ÚP jee Úřad městy
yse Suchdol nad Odrou, který ve spo
olupráci s
Ing. Martinnou Miklendo
ovou zpracovval a projedn
nal zadání no
ového územnního plánu.
Předkládané Vyhod
dnocení vlivůů územně pllánovací dok
kumentace naa životní pro
ostředí je
zpracovánoo na základ
dě § 10i zákkona č. 100
0/2001 Sb., o posuzováání vlivů naa životní
prostředí, ve
v znění pozd
dějších předppisů. Rámco
ový obsah Vy
yhodnocení vvlivů územníího plánu
na udržitelnný rozvoj úzzemí stanovíí příloha zák
kona č. 183/2
2006 Sb. o úúzemním pláánování a
stavebním řádu. Posou
uzení vlivů úúzemního plánu na životní prostředíí, zpracované osobou
u součástí náv
ávrhu řešení Změny
Z
č.
oprávněnouu podle § 19 zákona č. 1 00/2001 Sb., je nedílnou
7 ÚP sídelnního útvaru Suchdol
S
nad Odrou.
Nutnostt posouzení ve
v smyslu výýše citovanéh
ho zákona a jeho
j
rozsah vvychází ze sttanoviska
KÚ Moravvskoslezskéh
ho kraje č.j.. MSK 757
727/2013 ze dne 20.6.22013. Při zp
pracování
posouzení byla respek
ktována také stanoviska dalších dotččených orgáánů veřejné správy a
dalších subbjektů ke zv
veřejněnémuu Návrhu zadání Změny
y č. 7 územn
mního plánu sídelního
útvaru Suchhdol nad Odrou.
Základnními materiály pro zppracování Vyhodnocení
V
jsou textoová a grafická část
dokumentuu „Územní plán sídelníhoo útvaru Succhdol nad Od
drou - změnaa č. 7“. Vyu
užity byly
také další koncepční podklady a informacee, poskytnu
uté zpracovaatelům Vyh
hodnocení
předkladateelem koncep
pce, dále konnzultace s orrgány veřejnéé správy (Spprávě CHKO
O Poodří),
konzultace s místními přírodovědcci (zejména ornitology) a literární a mapové podklady.
p
Nezbytným
m podkladem
m pro zpracoování Vyhod
dnocení byl také
t
opakovvaný terénní průzkum
návrhovýchh ploch a jeejích okolí v k.ú. Suchd
dol nad Odrrou a k.ú. K
Kletné v srpn
nu 2015.
Veškeré použité
p
mateeriály jsou uvedeny v závěru Vyhodnocení v kapitole „Seznam
použitých podkladů“.
p

____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
6
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

1 Str učné shrnutí
s
í obsah
hu a h lavníc h cílů
emně plánov
p
vací do
okumen
ntace, vztah k
úze
jinýým kon
ncepcí m.
1.1 Strručné sh
hrnutí ob
bsahu a hlavních cílů úzzemně
plá
ánovací dokume
entace
Územníí plán sídeln
ního útvaruu Suchdol nad
n
Odrou - změna č. 7 je zpracován dle
stavebního zákona (zák
kon č. 183/20006 Sb., o úzzemním plán
nování a stavvebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů) a v souladuu s požadav
vky vyhlášky
y č. 500/20006 Sb., o územně
analytickýcch podkladeech, územněě plánovací dokumentacci a způsobbu evidence územně
plánovací činnosti, vee znění vyhllášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/200
06 Sb., o
obecných požadavcích
p
na využívánní území, vee znění pozděějších předpiisů. Zastavěné území
bylo vymezzeno podle § 58 stavebníího zákona.
Městys Suchdol nad
d Odrou máá platnou úzeemně plánov
vací dokumeentaci – Úzeemní plán
sídelního útvaru
ú
Suchd
dol nad Odrrou, včetně jeho změn č. 1 až 6A
A. Dokumenttace byla
schválena obecně
o
závaaznou vyhlášškou o závazzných částecch územníhoo plánu obcee Suchdol
nad Odrouu a byla sch
hválená dne 30. 3. 1998
8 na zasedání Obecníhoo zastupitelsstva obce
Suchdol naad Odrou (O
OZV 1/98), zzměnou č. 5 schválenou zastupitelstvvem městysee Suchdol
nad Odrouu dne 13. 12. 2006 usnessením č. 2/17 došlo ke změně
z
názvuu územního plánu na
Územní pláán sídelního útvaru Suchhdol nad Od
drou. Vzhledem k tomu, že schválený
ý územní
plán již v řadě aspekttů neodpovíddá potřebám
m a požadav
vkům rozvojje městyse a není v
souladu se Zásadami územního
ú
roozvoje Moraavskoslezskéh
ho kraje, rozzhodlo zastu
upitelstvo
městyse o zpracování této změněě územního plánu. Zadání změny č. 7 bylo schváleno
s
Zastupitelsstvem městyssu Suchdol nnad Odrou dn
ne 23. 9. 2013.
Urbanisstická koncep
pce definovaaná Územním
m plánem síd
delního útvaru
ru Suchdol nad Odrou
ve znění změn
z
č. 1 ažž 6A se Změěnou č. 7 v zásadě nem
mění. Změnaa č. 7 řeší po
ožadavky
vyplývajícíí ze zadávacíího dokumenntu. Vymezuj
uje nové plocchy s rozdílnýým způsobem
m využití
VP – plochhy výroby průmyslové,
p
pro které vy
ymezuje nov
vé zastavitelnné plochy a do nichž
zařazuje pllochy výroby
y průmyslovvé stabilizovaané v území dotčeném zzměnou, plocchu DS –
plochu doppravy silničn
ní a plochu Z
ZK – plochu zeleně krajinné. Změna č. 7 vymezu
uje prvky
ÚSES, zařaazuje je do ploch
p
s rozdíílným způsob
bem využití přírodních (PP) a stanovu
uje pro ně
podmínky využití.
v
Změěna č. 7 vym
mezuje korido
ory a koridory
y rezerv pro záměry vyplývající z
nadřazené územně pláánovací dokuumentace taak, aby územ
mní plán byyl v souladu
u s touto
dokumentaací a aby by
yly zajištěnyy územní přředpoklady pro
p budoucíí realizaci dotčených
d
záměrů. Zm
měna č. 7 dop
plňuje a upraavuje textovo
ou část.
Změna č. 7 vymezzuje tři novéé zastaviteln
né plochy. Důvodem
D
prro vymezení nových
zastavitelnýých ploch jsou strategickké záměry po
odporující ro
ozvoj výrobnních aktivit v lokalitě,
aktivit veddoucích k vyšší
v
zaměsstnanosti, k eliminaci sociálně paatologických jevů, k
ekonomickkému přínosu
u a k zajištěnní udržitelnéh
ho rozvoje lo
okality.
V návazznosti na zaastavitelné p lochy Z7.01
1, Z7.02 a Z7.03
Z
hodnoccená změna ÚP dále
vymezuje plochu
p
zeleně krajinné, jaako plochu neurbanizova
n
aného území ZK 7.04.
Součásttí Změny č. 7 je aktualizzace zastavěn
ného území, která vycháází z aktuálního stavu
využití úzeemí. V rámci Změny č. 7 byly tedy mj. prověřené také stabbilizované a návrhové
plochy výýroby v dotčeném úzeemí a ploch
hy již využžité byly ppřevedeny do
d ploch
____________________
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stabilizovanných - jednáá se celkem o 3,97 ha plo
och. Plně a beeze zbytku bbyly využity návrhové
plochy 65--V a 66-V, částečně byyla využita plocha 67-V
V. Veškeré stabilizovan
né plochy
výroby a zbývající
z
čásst návrhovýcch ploch výrroby jsou Zm
měnou č. 7 zařazeny do
o ploch s
rozdílným způsobem využití
v
VP – plochy výrroby průmyslové. Tím do
dochází ke sjjednocení
podmínek využití
v
ploch
h vytvářejícíích jeden úzeemně ucelený
ý komplex. JJsou tím elim
minovány
případné roozdílné výklaady přípustnéého využití souvisejících
s
h ploch.
Změna č. 7 doplňu
uje koncepcii dopravní infrastruktury
i
y o koridor územní rezzervy pro
záměr vypplývající z naadřazené úzzemně plánov
vací dokumeentace (ZÚR
R MSK) – vymezuje
v
koridor prro vysokorychlostní traťť (VRT), záměr
z
sledov
vaný v ZÚR
R MSK jak
ko D507
„vysokorycchlostní trať (VRT) Bělootín-Ostrava, nová stavba“ (obce Hladdké Životice,, Suchdol
nad Odrouu). Pro tento záměr se vyymezuje koriidor o šířce 100 m od oosy železničn
ní trati na
obě strany, což je v sou
uladu s požaddavkem obsaaženým v ZÚ
ÚR MSK.
Změna č. 7 doplňujee koncepci teechnické infr
frastruktury o koridory prro záměry vy
yplývající
z nadřazenéé územně pláánovací dokuumentace (ZÚR MSK):
– vymezuje korido
or technickéé infrastruktu
ury pro zdv
vojení VVTL
L plynovodu
u DN700
PN63 sledoovaný ZÚR MSK jako vveřejně prosp
pěšná stavby PZ1 Zdvojeeni VVTL pllynovodu
DN 700 PN
N63 (Hrušky
y) – Příbor-L
Libhošť /Such
hdol nad Odrrou. Pro tentto záměr se vymezuje
v
koridor o celkové
c
šířce 400 m, což jje v souladu s požadavkeem obsaženýým v ZÚR MSK.
M
– vymeezuje koridorry územní rrezervy pro záměr E501 Lokalita prro velký energetický
zdroj (VEZ
Z) Blahutovicce včetně kooridoru pro vyvedení
v
výk
konu do sítě 400 kV v traase VEZstávající veedení č. 459 Horní Živottice – Nošov
vice, kde se v případě úzzemí městysu
u jedná o
vymezení koridoru
k
úzeemní rezervyy pro vyveden
ní výkonu do
o sítě 400 kV
V o celkové šířce 400
m, což je v souladu s po
ožadavkem oobsaženým v ZÚR MSK.
– vymezzuje koridory
y územní rezzervy pro zám
měr V502 Vodovodní
V
ppřivaděč MaankoviceJičín, posíllení SV Nový
ý Jičín z přivvaděče OOV
V Fulnek-Hraanice“ (obcee Nový Jičín,, Suchdol
nad Odrouu, Šenov u Nového
N
Jičínaa). Pro tento
o záměr se vymezuje
v
kooridor o celk
kové šířce
400 m, cožž je v souladu
u s požadavkkem obsažený
ým v ZÚR MSK.
M
V rámci Změny č. 7 byla prověěřena i konccepce ÚSES obsažená v ZÚR MSK s tím, že
Změna č. 7 řeší požaadavek na sooulad územn
ního plánu s nadřazenoou územně plánovací
p
dokumentaací a s územ
mními plányy okolních obcí
o
novým vymezením prvků ÚSE
ES, jejich
zařazením do ploch přírodních – ÚSES (P), včetně nového stanoveení podmínek
k využití
těchto plocch s rozdílným
m způsobem
m využití.
Podmínky pro využiití ploch a poodmínky pro
ostorového usspořádání jeddnotlivých ploch
p
jsou
uvedeny v odůvodnění Změny ÚP v kap. D.6.
V prostooru městysee Suchdol nnad Odrou jsou
j
v návrh
hu změny úúzemního pllánu (viz
Palacký a kol.
k 2015) vy
ymezeny nássledující plocchy s rozdílný
ým způsobem
m využití:
VP – plochhy výroby prů
ůmyslové
DS – plochhy dopravy siilniční
ZK – plochhy zeleně kraajinné
P – plochy přírodní (ÚS
SES)
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1.2 Vzttah územ
mního p
plánu k jiným koncepcím
m
1.2.1 Sooulad s Pollitikou úzeemního ro
ozvoje ČR
Pro hoddnocení širšícch vztahů obbce Suchdol nad
n Odrou jee výchozím ppodkladem vymezení
v
a definice rozvojových
r
oblastí, rozvvojových os a specifický
ých oblastí naa úrovni jedn
notlivých
regionů, jakk je proveden
no v Politicee územního rozvoje
r
ČR 2008
2
(PÚR Č
ČR).
Z PÚR
R ČR 2008 je patrné zákkladní vymezzení rozvojov
vých oblastí národního významu.
v
Řešené úzeemí je s ohleedem na jehho polohu a funkce
f
ve struktuře osíddlení zařazen
no v PÚR
ČR do rozzvojové osy OS10 (Kaatowice -) hranice
h
Polsk
ko/ČR/ – O
Ostrava – Lipník nad
Bečvou – Olomouc
O
– Brno
B
– Břeclaav – hranice ČR/Slovensk
ko (– Bratisllava).
Osa je vymezena z důvodů ovlivnění území dáln
nicemi D1 a D2, rych
hlostními
komunikaccemi R35 a R46,
R
připravvovanou rych
hlostní komu
unikací R48, železničním
mi tratěmi
č. 270, 2500 a spolupůssobení centeer Kopřivnice, Nový Jičíín, Hranice, Prostějov, Vyškov
V
a
Břeclav. Řešené
Ř
územ
mí městyse Suchdol naad Odrou jee přímo ovvlivněno dállnicí D1,
železniční tratí
t
č. 270 a centry Novvý Jičín, Hran
nice, v menšší míře Kopřřivnice. Část záměrů /
jevů se úzeemně nacházíí mimo územ
mí s možným
m dotčením.
městyse Succhdol nad
Změna č. 7 respektu
uje uvedené záměry s vaazbou na sprrávní území m
Odrou.
Navrhovvané změny nejsou v roozporu s Politikou územního rozvojee ČR 2008, ve znění
Aktualizace č. 1.

1.2.2 Sooulad
s územně
pláno
ovací
M oravskosleezským krrajem

dokumenttací

vy
ydanou

V Zásaddách územníího rozvoje M
Moravskosleezského kraje je Suchdool nad Odrou
u zařazen
do rozvojoové osy OS10
0 (Katowicee –) hranice ČR/Polsko
Č
– Ostrava – L
Lipník nad Bečvou
B
–
Olomouc – Brno – Břřeclav – hrannice ČR/Slov
vensko (–Brratislava) a ddo krajinnýcch oblastí
Oderská brrána a Nízký
ý Jeseník. Z uvedeného vyplývají prro územní pllánování úko
oly, které
jsou naplněěny následujíícím způsobeem:
 Zpřeesnit vymezeení ploch a kkoridorů dop
pravní a tech
hnické infrasstruktury nad
dmístního
význnamu a vym
mezení skladdebných částí ÚSES při zohledněnní územních vazeb a
souvvislostí s přiilehlým úzeemím Olomo
ouckého a Zlínského
Z
kkraje. - Změěna č. 7
vym
mezuje korid
dory dopravvní a techniické infrastrruktury naddmístního významu.
v
Vym
mezuje korid
dor pro zám
měr PZ1 Zdvojení
Z
VV
VTL plynovvodu DN 70
00 PN63
(Hru
ušky) – Příb
bor-Libhošťť /Suchdol nad Odrou
u, který vym
mezuje jako
o veřejně
prosspěšnou stav
vbu. Dále vyymezuje ko
oridory územ
mních rezerrv pro záměěry D507
vysookorychlostn
ní trať (V
VRT) Bělotíín-Ostrava, nová stavvba“ (obce Hladké
Živootice, Suchdol nad Odroou), E501 – vyvedení výkonu
v
do síítě 400 kV a V502 –
vodoovodní přivaděč Mank
kovice – Nov
vý Jičín. Nově
N
jsou vvymezené sk
kladebné
částii ÚSES, a to
o jako veřejn
ně prospěšná opatření.
 Novéé rozvojové plochy vymeezovat:
- přřednostně v lokalitách
l
dřříve zastavěn
ných nebo deevastovanýchh území (brow
wnfields)
a v prolukách
h stávající zásstavby;
- výhradně
v
see zajištěním
m dopravního
o napojení na existujíccí nebo pláánovanou
n
nadřazenou
sííť silniční, reesp. železničn
ní infrastrukttury;
- mimo
m
stanoveená záplavovvá území (v záplavových
h územích ppouze výjimeečně a ve
zvvláště odůvo
odněných příp
ípadech).
____________________
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Změna č. 7 vymezuje třři nové zasttavitelné plo
ochy Z7.01 (VP), Z7.02
2 (VP) a
-Z
Z
Z7.03
(DS), a to v návvaznosti na stávající zastavěné
z
a zastaviteln
né území
s plochami stejného vvyužití. Nov
vě vymezené zastavit
itelné ploch
hy mají
zajištěnou dopravní
d
a technickou
u obsluhu, a to z plooch stabilizo
ovaných,
zp
působem vymezeným
v
již v předchozí územ
mně plánovaací dokumentaci a
z ploch okoln
ních, na nich
hž se přísluššná infrastru
uktura nachhází.
ní a techniccké infrastruuktury vym
mezovat s
 Rozvvojové plochy a koridoory dopravn
ohleddem na miniimalizaci neggativních vliivů na přírod
dní, kulturní a civilizačníí hodnoty
územ
mí, zejména na CHKO Poodří. - Rozvojové
R
plochy
p
a kooridory dop
pravní a
technické infra
astruktury n
nadmístního
o významu v maximállní míře reespektují
požaadavek na minimalizaaci negativn
ních vlivů, a to zejm
ména přizpů
ůsobením
způssobu vymezeení konkrétn
ní situaci v území.
ú
 Koorrdinovat opaatření na ochhranu územ
mí před povo
odněmi a vym
ymezit pro teento účel
nezbbytné plochy
y. - Nové zasstavitelné plochy jsou vymezeny
v
m
mimo územíí dotčené
těmiito záměry.
 V ráámci ÚP obccí vymezit v odpovídajíccím rozsahu
u plochy veře
řejných prosttranství a
veřejjné zeleně. - V rámcii nově vym
mezených plloch výrobyy průmyslo
ové nebo
dotččených stabiilizovaných okolních plloch nejsou vymezovánny plochy veřejných
prosstranství an
ni plochy vveřejné zeleně. V plo
ochách výrooby průmy
yslové je
příp
pustná zeleň
ň ochranná,, případně realizace vý
ýsadbových ploch, a to
o jak za
oploocením, tak mimo
m
oploceené pozemk
ky
Městys Suchdol nad
d Odrou spaddá do krajinn
né oblasti Od
derská bránaa a Nízký Jesseník, pro
které jsou stanoveny
s
záásady pro rozzhodování o změnách v území (mim
mo zásad plattných pro
typy krajinn):
Krajinná obblast Odersk
ká brána
 Chránnit harmoniccké měřítkoo krajiny a pohledový
ý obraz úddolní Nivy Odry a
význam
mných krajin
nných horizoontů (Odersk
ké vrchy):
- nevytvářet nové
n
pohledoové bariéry
- novou zástav
vbu umisťovvat přednostn
ně mimo poh
hledově expoonovaná územ
mí;
- v případě nových
n
linioových staveb energetick
ké infrastrukktury riziko narušení
m
minimalizova
at v závisloosti na kon
nkrétních teerénních poodmínkách vhodným
v
v
vymezením
koridoru
k
trasyy a lokalizací stožárových
h míst.
 Ochraana místních
h kulturně hhistorických dominant, zejména saakrálních a ostatních
historiických staveb
b (Fulnek).
 Chránnit přírodní a přírodě blízkké ekosystém
my vázané naa říční nivu O
Odry.
 Chránnit historické krajinné struuktury.
u
požžadavky, krritéria a podmínky jso
ou v Územnním plánu v zásadě
Výše uvedené
respektováány. Změna
a č. 7 vymezzuje nové za
astavitelné plochy
p
v návvaznosti na stávající
zastavěné a zastaviteln
né území, přři jejich vym
mezení se sn
naží respektoovat okolní přírodní
hodnoty, zejména
z
nav
vazující poroosty a prvky
y údolní niv
vy Odry. Zm
měna č. 7 nen
narušuje
historické krajinné sttruktury, koonkrétní po
ožadavek vztahující se k Fulneku není pro
území releevantní. U územních rezerv pro koridory VRT
V
a E5001 nelze po
orovnání
s požadavk
ky krajinné oblasti Od erská brána
a provést z důvodu nezznalosti kon
nkrétního
řešení a vzzhledu těchto záměrů.
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J
Krajinná obblast Nízký Jeseník
 Chhránit harmo
onické měříttko krajiny a pohledov
vý obraz úúdolní Nivy Odry a
výzznamných krajinných
k
hhorizontů (U
Uhlířský vrch
h u Bruntáluu, Mariánské Pole u
Krnnova):
- novou zástav
vbu umisťovvat přednostn
ně mimo poh
hledově expoonovaná územ
mí;
- v případě nových
n
linioových staveb energetick
ké infrastrukktury riziko narušení
m
minimalizova
at v závisloosti na kon
nkrétních teerénních poodmínkách vhodným
v
v
vymezením
koridoru
k
trasyy a lokalizací stožárových
h míst.
 Chhránit historiccké architekttonické a urb
banistické zn
naky památkkově chráněn
ných sídel
včeetně jejich vn
nějšího obrazzu.
 Chhránit historiccké krajinné struktury (pllužina, kameenice, kamennné zídky).
 Occhrana místn
ních kulturněě historickýcch dominant, zejména saakrálních a ostatních
hisstorických staaveb.
 Dlee možností korigovat
k
nevvhodné změěny vnějšího obrazu sídell vzniklé zásstavbou z
druuhé poloviny
y 20. století (n
(např. Bruntáál, Staré Město, Horní Beenešov).
ntní požada
avky, kritériia a podmín
nky jsou v Územním pplánu respektovány.
Relevan
Změna č. 7 nevymezujje nové zasttavitelné plo
ochy v této oblasti.
kladě výše uvedených
u
sskutečností lze konstato
ovat, že Úzeemní plán sídelního
s
Na zák
útvaru Suchdol nad Odrou
O
ve zn
nění změny č. 7 je kon
ncepčně v soouladu se Zásadami
Z
územního rozvoje Moravskoslezsk
kého kraje.

1.2.3 Sooulad s dallšími konccepčními rozvojovým
r
mi materiáály
Územníí plán dále
d
respekktuje násleedující kon
ncepční roozvojové materiály
m
Moravskosslezského kraaje:
 Územněě analytickéé podklady S
SO ORP Nový Jičín – ak
ktualizace 20012;
 Akční hlukový plán proo hlavní pozemní komunikacce ve vllastnictví
Moravsskoslezského
o kraje - pořřídil KÚ MS
S kraje, zpraccovala EKOL
LA group, sp
pol. s r.o.,
září 20008;
 Akční hlukový
h
plá
án aglomeraace Ostrava - pořídil KÚ
Ú MS kraje,, zpracovala EKOLA
group, spol.
s
s r.o., září 2008;
 Analýzaa socioekonomického vvývoje Mora
avskoslezskéého kraje a odhad potřeby bytů
- podklad pro Územ
mně analyticcké podklady
y Moravskoslezského krraje - KÚ MS
M kraje,
odbor územního
ú
plánování,
p
sstavebního řádu
ř
a kulttury, zpracoovatel RND
Dr. Milan
Polednik, červen 2013;
 Bílá kniha
k
- seeznam inveestičních sttaveb na silniční sítti II. a III.
I
tříd
Moravsskoslezského
o kraje - aktualizacce listopad 2010, scchválena usnesením
Zastupittelstva Moraavskoslezskéhho kraje;
 Koncep
pce rozvoje cyklistické dopravy na
a území Mo
oravskoslezsského kraje - pořídil
KÚ MS
M kraje, odbor
o
dopraavy a silniičního hosp
podářství, scchválena usnesením
Zastupittelstva Moraavskoslezskéhho kraje č. 17/1486 dne 26.
2 dubna 20007;
 Koncep
pce rozvojee dopravní infrastruk
ktury Mora
avskoslezskéého kraje - pořídil
Krajskýý úřad Moraavskoslezskéého kraje (K
KÚ MS krajje), odbor ddopravy a silničního
s
hospodáářství, schváálena usnesenním Zastupiitelstva Moravskoslezskéého kraje č. 24/2096
dne 26. června 2008
8;
 Koncep
pce rozvoje zemědělstvíí a venkova Moravskoslezského krraje - pořídill KÚ MS
kraje, zppracovala EK
KOTOXA s.rr.o., 2008;
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pce strategiee ochrany přřírody a kra
ajiny Morav
vskoslezskéhho kraje - po
ořídil KÚ
 Koncep
MS krajje, odbor živ
votního prosstředí a zeměědělství (dle § 77a zákonna č. 114/1992 Sb., o
ochraněě přírody a krajiny,
k
v plaatném znění)), schválena usnesením zzastupitelstvaa kraje č.
5/298/1 dne 23. 6. 2005;
 Krajskýý program ke zlepšení kvality ovzzduší Morav
vskoslezskéhho kraje – vydal
v
KÚ
MS kraaje, Rada kraaje formou N
Nařízení Mo
oravskoslezsského kraje 1/2009, ze dne
d 4. 3.
2009;
 Krajskýý program snižování eemisí Morav
vskoslezskéh
ho kraje - ppořídil KÚ MS
M kraje
odbor životního
ž
pro
ostředí a zem
mědělství (dlee § 48 odst. 1 písm. f) záákona č. 86/2
2002 Sb.,
o ochraaně ovzduší,, v platném
m znění), vy
ydán nařízen
ním Moravskkoslezského kraje č.
1/2004, včetně Aktu
ualizace proggramu snižov
vání emisí Moravskoslezs
M
ského kraje (2010);
(
 Markettingová strategie rozvojje cestovního ruchu v Moravskoslez
M
zském krajii pro léta
2009 – 2013
2
(Agenttura pro regioonální rozvojj, a.s., Ostrav
va);
 Plán ob
blasti povod
dí Odry, schvválený Zastu
upitelstvem Moravskosle
M
ezského krajee dne 14.
10. 20099, závazná část vydána nnařízením MS
SK č. 1/2010
0 ze dne 2. 6.. 2010;
 Plán od
dpadového hospodářstvví Moravsk
koslezského kraje - pořřídil KÚ MS
S kraje –
odbor životního
ž
pro
ostředí a zem
mědělství (po
ovinnost dle § 43 zákonna č. 185/200
01 Sb., o
odpadecch a o změněě některých ddalších zákonů, v platném
m znění), schhválilo Zastu
upitelstvo
Moravskoslezského kraje usnessením č. 25/1120/1 ze dne 30. 9. 22004, včetně Změny
Plánu odpadového
o
hospodářství
h
í Moravskoslezského kraaje (OZV č. 3/2010 ze dne
d 23. 6.
2010);
 Plán roozvoje vodov
vodů a kanaalizací Mora
avskoslezskéého kraje - pořídil KÚ MS
M kraje
odbor životního
ž
pro
ostředí a zem
mědělství ve spolupráci se
s správcem
m povodí, tj. Povodím
Odry, s.p.
s
(povinn
nost dle § 4 odst. 1 zákona
z
č. 274/2001
2
Sbb., o vodov
vodech a
kanalizaacích, v pllatném zněnní), schválillo Zastupiteelstvo Moraavskoslezskéh
ho kraje
usnesenním č. 25/11
121/1 ze dn e 30. 9. 2004, včetně Aktualizací
A
rozvoje vod
dovodů a
kanalizaací území Moravskosleezského kraaje (2008, 2009, 20100). Zpracov
váno dle
Metodicckého pokyn
nu pro zpraccování plánu
u rozvoje vo
odovodů a ka
kanalizací kraaje, MZe
ČR, č.j. 10 534/2002
2-6000;
 Program
m rozvoje Moravskosllezského krraje na obd
dobí 2010-22012 - Agen
ntura pro
regionállní rozvoj, a..s., Ostrava, 22010;
 Strateggie rozvoje kraje na lléta 2009—
—2016 - schválená usneesením zastu
upitelstva
c.11/1019 ze dne 21. 4. 2010.;
 Středněědobý plán rozvoje
r
sociiálních služeeb v Moravsskoslezském
m kraji na léta 2010 schválenný usnesením
m zastupitelsstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010;;
 Studie sídelní stru
uktury Morravskoslezsk
kého kraje - pořídil K
KÚ MS krajje, odbor
územníhho plánován
ní, stavebníhho řádu a ku
ultury, zpraccovatel PRO
OCES – Cen
ntrum pro
rozvoj obcí
o a region
nů, s.r.o., 20112;
 Studie „Vyhodno
ocení možžností umíístění větrných elekt
ktráren na území
Moravsskoslezského
o kraje z hlediska věětrného pottenciálu a ochrany přřírody a
krajinyy“ - pořídil KÚ
K MS kraje , zpracovalo Regionální centrum EIA
A, s.r.o., 2007
7;
 Územníí energetick
ká koncepce Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS kraaje, odbor
životníhho prostředí a zemědělstvví (povinnosst - § 4 zákon
na č. 406/20000 Sb. o hosspodaření
energií, v platném znění),
z
vydanná opatřením
m č.j.: ŽPZ/77
727/04 ze dnne 24. 8. 200
04, včetně
Vyhodnnocení naplňo
ování Územnní energetick
ké koncepce (říjen 2009);;
 Územníí studie Cílo
ové charakteeristiky kra
ajiny Morav
vskoslezskéhho kraje - po
ořídil KÚ
MS kraj
aje, odbor úzzemního plánnování, staveebního řádu a kultury, zppracovatel Atelier
A
TPlan, s.rr.o., květen 2013;
2
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 Územníí studie Vyhodnocení
V
í posouzen
ní umístění záměrů vvelkých výškových,
plošnýcch a prostorrových rozm
měrů v krajjině Moravsskoslezskéhoo kraje - po
ořídil KÚ
MS kraaje, odbor úzzemního pláánování, stav
vebního řádu
u a kultury, zpracovatel LÖW &
spol., s.r.o., 2013;
 Genereel cykloturisstiky pro rregion Seveerní Moravy
y a Slezskaa - ÚDIM
MO, s.r.o.
Ostravaa, 05/1995;
Při hodnocení Změny č.
č 7 ÚP byly dále použity
y následující podklady:
 Mapy ložiskové
l
ochrany – Kraaj Moravsk
koslezský - MŽP
M – Českáá geologickáá služba –
Geofondd, Praha (pod
dklady čerpaané z http://w
www.geofond
d.cz);
 Odvozeená mapa radonového
r
o rizika - Ústřední
Ú
ústtav geologiccký Praha, Uranový
průmysll Liberec, Geeofyzika Prah
aha, Přírodov
vědecká fakulta UK Prahaa - 1990;
 Podmín
nky ochrany
y ložisek čerrného uhlí v chráněném
m ložiskovém
m území české části
Hornosslezské pánv
ve v okrese K
Karviná, Frýdek – Místtek, Nový Jiččín, Vsetín, Opava a
jižní čáást okresu Ostrava – město (OK
KD a.s. IMG
GE, o. z., úúnor 1998, ve znění
rozhodnnutí Ministerrstva životníhho prostředí ČR č. j. 838
8/580/13,374462/ENV ze dne 5. 6.
2013 vee věci změny
y chráněnéhoo ložiskového
o území česk
ké části Hornnoslezské pán
nve, které
nabylo právní
p
moci dne 25. 6. 20013);
 Sděleníí odboru occhrany ovz duší MŽP o hodnocen
ní kvality oovzduší - vymezení
v
oblastí se zhoršenou kvalitou oovzduší
- na základě datt za rok 20044 - č. 38/200
05 z Věstníku
u MŽP částkka 12/2005;
- na základě datt za rok 20066 - č. 9/2008
8 z Věstníku MŽP částkka 4/2008;
a
ký seznam Č
ČR - podklad
dy čerpané z http://monum
mnet.npu.cz;;
 Státní archeologick
 Územníí plány soussedních obcíí;
 Výpis údajů
ú
z kata
astru nemovvitostí - staatistické údajje o katastráálním území Stonava,
podkladdy čerpané z http://www. cuzk.cz;
 Výpis z ústředního
o seznamu n
nemovitých kulturních památek
p
ČR
R - podklady
y čerpané
z http:///monumnet.n
npu.cz;
 Výsledk
ky sčítání dopravy
d
na dálniční a silniční síti v roce 20000, 2005 - ŘSD
Ř
ČR,
Praha;
 Zprávaa o jakosti vo
ody v tocích
h za rok 2010
0 - Povodí Odry,
O
s.p., čeerven 2011.

2 Zho
odnoce
ení vzttahu ú zemně
ě pláno
ovací
dokkumen tace k cílům ochra
any živvotního
o
pro
ostředí přijatýým na vnitrostátní úrovnii
Hlavní cíle ochrany
y životního pprostředí přiijaté na vnitrrostátní úrovvni jsou obsaženy ve
Státní polittice životníh
ho prostředí České repub
bliky 2012 - 2020 (SPŽPP 2012) a v platných
obecně závvazných před
dpisech, a proomítají se rov
vněž do výšee uvedených krajských ko
oncepcí.
Lze konnstatovat, žee návrh Změěny č. 7 Úzzemního plán
nu sídelního útvaru Succhdol nad
Odrou je s relevantním
mi cíli ochranny životního prostředí v souladu.
Změna č. 7 ÚP sídeelního útvaruu Suchdol naad Odrou dálle respektujee limity využžití území
ve zvláště chráněných územích, vy
vycházející z ustanovení § 14 zákonaa č. 114/199
92 Sb., o
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ura 2000,
ochraně přírody a krajiiny, ve zněníí pozdějších předpisů a v územích sooustavy Natu
ona č. 114/19992 Sb., v plaatném znění.
vycházejícíí z § 45 záko

3 Úda
aje o součas
s
sném stavu
s
životní
ž
ho
pro
ostředí v řeše
eném území
ú
a jeho
o
pře
edpoklá
ádaném
m vývo
oji, pok
kud byy nebylla
úze
emně plánov
p
vací do
okumen
ntace u
uplatn ěna
3.1 Základní charakte
c
eristika zájmové
z
ho územ
mí
3.1.1 Záákladní ch
harakteristtika územ í obce
Obec Suchdol
S
nad
d Odrou leeží cca 10 km severozápadně odd Nového Jičína
J
ve
stejnojmennném okrese v Moravsko slezském kraaji. Příslušno
ou obcí s rozzšířenou půso
obností je
také městoo Nový Jičín
n. Městys S
Suchdol nad Odrou soussedí s obcem
mi Mankovicce, Odry,
Fulnek, Hlaadké Životicce, Kunín a B
Bernartice naad Odrou. Kaatastr obce m
má rozlohu 22
2,79 km2.
K roku 20114 měla obecc 2 585 stálýých obyvatell. Správní úzzemí městysee Suchdol naad Odrou
je tvořeno dvěma kattastrálními úúzemími( k.ú
ú.) Suchdol nad Odrouu (759163) a Kletné
(666190). Městys
M
leží v průměrné nnadmořské vý
ýšce 272 m.
Intraviláánem městyse prochází silnice III. třídy
t
č. 0473
38 Kunín – Suchdol nad Odrou,
západní čásstí katastru pak
p dálnice D
D1.
Obr. 1: Siituační mapaa polohy zájm
mového území městyse Suchdol nadd Odrou (po
odkladová
data: ČÚZK
K).

zájmové úzeemí
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3.1.2 Geeologické a geomorffologické poměry
p
Většina řešeného úzzemí leží v ggeomorfolog
gické provinccii Západní K
Karpaty, sub
bprovincii
Vnější Záápadní Karp
paty. Přísluušnou geom
morfologicko
ou oblastí je oblast Západní
vněkarpatskké sníženin
ny, celek M
Moravská brrána a podccelek Odersská brána a okrsky
Klimkovickká pahorkatina a Oderskáá niva.
Severozzápadní část území (zápaadně od dáln
nice D1) spadá do provinncie Česká Vysočina,
V
subprovinccie Krkono
ošsko-jeseniccké soustaavy a oblasti Jeseenické. Přříslušným
geomorfoloogickým cellkem je Níízký Jeseník
k, podcelek Vítkovská vrchovina a okrsek
Tošovická vrchovina (g
geoportal.cennia.cz).
Geologiicky se jedn
ná převážně o horniny třetihorního
t
stáří (jíly, vvápnité jíly, štěrky a
řasové váppence), překrryté kvartérnními říčními sedimenty a sprašemi. V severozápaadní části
katastru přeevažují břidllice a droby pprvohorního stáří (Geologická mapa Č
ČR 1 : 500 000).
0
Do jižnní části zájm
mového územ
mí zasahuje hranice dob
bývacího prrostoru a vý
ýhradního
ložiska štěrrkopísků. Do
o jihozápadnní části k.ú. Kletné zasah
huje poddoloované územíí Pohoř 2
(ÚAP ORP
P Nový Jičín)).
V řešenném správníím území j sou plochy vykazující vysokou nááchylnost k sesuvům
evidovány pouze malo
oplošně. V úzzemí převažžují plochy se
s střední nááchylností k sesuvům.
V západní části katastrru se nacházzí velkoploššný přírodní dočasně ukklidněný sesu
uv. Další
menší sesuuvy se nacházzí v intraviláánu obce a vý
ýchodně od dálnice D1. Všechny sessuvy jsou
dočasně ukklidněné.
Obr. 2: Sittuační znázorrnění svahovvých nestabillit v zájmovéém území.

3.1.3 Kllimatické a hydrologgické pom
měry
Většina zájmového území ležíí v mírně tep
plé klimaticcké oblasti M
MT10. Pro oblast je
typická průůměrná teplo
ota v lednu -22 až -3 °C a v červenci 17
7 až 18 °C. SSrážky ve veegetačním
období činíí 400 až 450 mm a v zim
mním období 200 až 250 mm.
m Počet dnní v roce se sněhovou
s
pokrývkou se pohybujee od 50 do 600 a počet dn
ní s mrazem se
s pohybuje od 110 do 130 (Quitt
1971).
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matické oblassti MT9. Pro
o oblast je
Severozzápadní část katastru zasaahuje do mírrně teplé klim
typická průůměrná teplo
ota v lednu -33 až -4 °C a v červenci 17
7 až 18 °C. SSrážky ve veegetačním
období činíí 400 až 450 mm a v zim
mním období 250 až 300 mm.
m Počet dnní v roce se sněhovou
s
pokrývkou se pohybujee od 60 do 800 a počet dn
ní s mrazem se
s pohybuje od 110 do 130 (Quitt
1971).
Intraviláán městyse je
j odvodňovván Suchdollským potok
kem, který sse východně od obce
vlévá do řeeky Odry, ktterá protéká východní hrranice katasttru. Zájmovýým územím protéká i
řada menšíích toků – např.
n
Křivý, Kletenský a Jestřábský potok a dalšší menší bezzejmenné
toky. Ve výýchodní části katastru byyl vybudován
n Mlýnský nááhon napájenný Odrou.
V západdní části řešeeného území v místní částti Kletné se nachází
n
přehhrada Kletná..
Zájmovvé území neezasahuje ddo žádné Chráněné
C
ob
blasti přirozeené akumullace vod
(CHOPAV
V).

3.1.4 Peedologickéé poměry
Podle taaxonomickéh
ho klasifikaččního systém
mu půd Česk
ké republikyy (TKSP) se zájmová
oblast dělí na 3 oblasti. Většina úzzemí leží naa oglejené lu
uvizemi, v seeverozápadn
ní části se
vyskytují modální a kyselé kkambizemě, v okolí Odry
O
pak glejové fluvizemě
f
(geoportal.cenia.cz).

3.1.5 Bi ogeograficcké poměrry
Podle Culka
C
(1996
6) se zájm
mové území Suchdola nad
n
Odrou nachází v provincii
středoevroppských listn
natých lesů,, na pomezzí podproviincie polonsské (bioregiion 2.3b
Ostravský a 2.4 Pooderrský) a hercyynské (bioreg
gion 1.54 Nízzkojesenickýý).
Řešené území se nachází vee čtverci zoologického
z
o síťového mapování č. 6373
(http://www
w.biolib.cz/ccz/toolKFME
E/).
KÝ BIOREGIION
OSTRAVSK
Bioregioon leží ve sttřední části S
Slezska, zabíírá geomorfo
ologický celeek Ostravskáá pánev a
část Moravvské brány. V České repuublice je tvo
ořen čtyřmi oddělenými
o
nivami a máá rozlohu
599 km2. Vegetační
V
stu
upně (Skalickký): suprakollinní.
Potenciáální vegetaci dominují ddubové bučiiny (Carici-Q
Quecetum), které navazují podél
vodních tokků na lužní lesy
l
podsvazzu Alnenion glutinoso-inc
g
canae. Pro ppodmáčená místa
m
byly
typické baažinné olšiny
y svazu Sallicion triand
drae a podél Ostravice pak Salicio
on albae.
Přirozeně se v severo
ovýchodní a severní části
č
vyskytují zbytky vlhkých lu
uk svazu
Magnocariicion elataee, na něž nnavazují rák
kosiny Phra
agmition com
mmunis a mokřadní
m
společenstvva svazu Ciccution virosaae a Oenantthion aqutica
ae. Ve vodnní vegetaci převládají
p
zejména svvazy Lemnion
ns minoris a Nymphaeion albae (v minulosti
m
Sallvinio-Spirod
delletum).
V současnoosti jsou velk
koplošně vyvvinuty různé typy antropo
ogenní vegettace.
bažinných a lužních
Flóra jee uniformní, spíše chudáá s převahou
u vodních, mokřadních,
m
druhů. Vlivv karpatských pohoří je m
málo zřetelný
ý, reprezentu
uje jej např. ppryšec mand
dloňolistý
(Tithymaluus amygdaloiides), zapalicce žluťuchovitá (Isopyru
um thaliotrooides), šalvějj lepkavá
(Salvia gluutinosa) aj. Mezní výskkyt zde dosaahuje kaprattský subendeemit kozlík celolistý
(Valeriana simplicifollia). Pouze na vyvýšeená místa (haldy) se šíří méně náročné
subtermofyyty, např. pupava
p
obeccná (Carlina
a vulgaris) a hvozdík svazčitý (Dianthus
(
armeria). Do
D zaříznutý
ých údolí prronikají oreo
ofyty – např.. žebrovice rrůznolistá (B
Blechnum
spicant) a kýchavice
k
zeelenokvětá (V
Veratrum lob
belianum).
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r
je záásadně determ
minována an
ntropogenním
m vlivem osttravské aglomerace a
Fauna regionu
industrializzací celého území.
ú
Vlivy
vy polonské podprovinciie se projevuují např. příítomností
myšice tem
mnopásé nebo
o havrana poolního. Moraavskou brano
ou do regionuu významně zasahuje
z Hornomooravského úvalu
ú
teplom
milný prvek
k (např. vřřetenuška ZZygaena carrniolica).
Charakterisstickým prosstředím jsou rybníky a mokřady na po
oddolovanýcch plochách s bohatou
ptačí faunoou. Vodní toky
t
náleží převážně do
o pstruhovéh
ho pásma, O
Ostravice a Olše do
lipanovéhoo až parmovéého pásma. K významným
m druhům živočichů biooregionu patřří - savci:
ježek výchhodní (Erina
aceus concollor), myšicee temnopásá (Apodemuss agrarius), vrápenec
malý (Rhinnolophus hipp
posideros). P
Ptáci: vodouš rudonohý (Tringa
(
totannus), slavík modráček
m
(Luscinia svecica),
s
sýk
kořice vousaatá (Panuruss biamicus), břehule říčční (Riparia riparia),
moudivláčeek lužní (Reemiz penduliinus) a dalšíí. Obojživeln
níci: mlok sskvrnitý (Sallamandra
salamandraa), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Měkkýši: sítovka Aeg
gopinella
epipedostoma, vřetenattka nadmutá (Vestia turg
gida). Hmyz: vřetenuškaa Zygaena ca
arniolica,
okáč Lasiommata petro
opolitana.
NÍZKOJESSENICKÝ BIIOREGION
Bioregioon se nacházzí na pomezí střední a sev
verní Moravy
y a Slezska. Z
Zabírá téměřř celý
geomorfoloogický celek Nízký Jesenník a jihovýcchodní okraj Zlatohorské vrchoviny. Plocha
P
bioregionu činí 2529 km
m2.
Bioregioon je tvořen náhorními pplošinami na usazeninách
h kulmu se síttí údolí, zařízznutých
do svahů na obvodu pohoří. Bioregiion je hercyn
nského charaakteru, se zřeetelným pron
nikáním
prvků karpatské i polon
nské podprovvincie. Centrrum rozšířeníí zde má autoochtonní sud
detský
modřín. Přeevažuje biotaa 4. bukovéhho stupně, při okrajích s ostrůvky
o
3. ddubovo-buko
ového a
v nejvyššícch polohách 5.
5 jedlo-bukoového stupněě s ochuzený
ými horskými
mi společenstv
vy.
Potenciáálně převlád
dají květnaté bučiny (Mellico-Fagetum
m, Dentario enneaphylli--Fagetum
a v minuloosti patrně více rozšířeené Festuco
o-Fagetum). K velmi poozoruhodným
m jevům
náležejí i porosty
p
s praavděpodobněě autochtonn
ním modříneem (Larix deecidua). Na chudších
půdách, zejjména v severní části biooregionu, see nacházejí ostrůvky
o
aciddofilních buččin svazu
Luzulo-Faggion. Vzhled
dem k hospoodářským záásahům je v současnostii minimální kontrast
mezi pohorskými (Luzzulo-Fagion)) a horskýmii acidofilním
mi typy (Callamagrostio villosaeFagetum). V okolí Slunečné se maloplošně vyskytují potenciálně
podmáčené smrčiny
p
odpovídajíccí asociaci MastigobryoM
-Piceetum. Na
N strmých svazích jsou vyvinuty suťťové lesy
(Tilio-Acerrion). Do ok
krajových čáástí bioregio
onu pronikajíí dubohabroové háje (Meelampyro
nemorosi-C
Carpinetum),, místy se vyskytují i acidofilní doubravy
d
a údolní luhy
y (Carici
remotae-Frraxinetum, Arunco
A
sylvesstris-Alnetum
m glutinosae)).
Flóra jee poměrně bohatá,
b
s čettnými oreofy
yty sestupujícími od sevverozápadu do údolí
vodních tokků. Patří k niim např. plavvuň pučivá (L
Lycopodium annotinum) , kamzičník rakouský
(Doronicum
m austriacum
m), vranec jeedlový (Husp
perzia selago
o), růže alpsská (Rosa peendulina).
Na severovvýchod proniikají některéé subtermofytty ze Slezskéé nížiny, nappř. hvozdík kartouzek
k
(Dianthus carthusianorrum) a dobroomysl obecn
ná (Origanum
m vulgare). N
Na východním okraji
bioregionu je zaznam
menán výskyyt karpatský
ých migrantů
ů, k nimž ppatří např. kyčelnice
k
žláznatá (D
Dentaria gla
andulosa) a ostřice chlu
upatá (Carexx pilosa). M
Mezi zajímav
vé zde se
vyskytujícíí druhy mů
ůžeme zařaddit i pcháčč bělohlavý (Cirsium eriophorum) a lilii
cibulkonossnou (Lilium
m bulbiferum
m). Mezi bo
oreokontinentální druhy náleží napřř. ďáblík
bahenní (C
Calla palustriis) a sedmikvvítek evropsk
ký (Trientaliss europea).
Bioregioon představu
uje nejvýchoodnější výspu
u hercynské podhorské fa
fauny, do nížž zasahují
vlivy souseedních provin
ncií. Z polonnské je to nap
př. myšice teemnopásá, z kkarpastké naapř. čolek
karpastký. Tekoucí vo
ody patří doo pstruhovéého pásma, na Moravicci pod vodn
ní nádrží
Kružberk jee vyvinuto seekundární psstruhové a lip
panové pásm
mo.
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dní (Erinaceuus concolor)), netopýr
Mezi významné druhy bioregionu ppatří např. jeežek východ
natus), vrápeenec malý (R
Rhinolophus hipposideross), myšice teemnopásá
brvitý (Myootis emargin
(Apodemuss agrarius), plch
p lesní (D
Dryomys nitedula), z pták
ků tetřívek obbecný (Tetra
ao tetrix),
sýc rousnýý (Aegolius funereus),
fu
lej sek malý (F
Ficedula parvva), ořešník kkropenatý (N
Nucifraga
caryocatacctes). Z dalšíích živočichhů pak mlok
k skvrnitý (S
Salamandra salamandra
a), kuňka
žlutobřicháá (Bombina variegata), čolek karpatský (Tritu
urus montanndoni), zmijee obecná
(Vipera berrus) a vřeten
natka nadmuttá (Vestia turrgida).
GION
POODERSSKÝ BIOREG
Bioregioon se nacháází ve středdní části Sleezska, zabíráá část geom
morfologického celku
Ostravská pánev
p
a částt Moravské bbrány. V Česské republicee má rozlohuu 192 km2. Bioregion
B
je tvořen niivou Odry a nivami jejíchh přítoků. Přřevažuje zde polonská vlh
lhkomilná a mokřadní
m
biota, částeečně ovlivněná splaveným
mi karpatský
ými, méně hercynskými prvky. V sou
učasnosti
jsou zde hojně
h
zastoup
peny vlhké louky, rybniční soustavy a menší llužní lesy. Vegetační
V
stupně (Skaalický): suprrakolinní.
Potenciáální vegetacci dominujíí úvalové luhy
l
(Ficario-Ulmetum)), na pravo
obřežních
terasách fragmenty
fr
lipových dubbohabřin (Ti
Tilio cordatee-Carpinetum
m), do seveerní části
zasahují duubové bučin
ny (Carici-Q
Quercetum). V terénních depresích nna glejových
h půdách
jsou přítom
mny bažinnéé olšiny (Alnnion glutinosae), v nejniižších polohhách nivy Odry
O
a na
podmáčenýých místech vrbiny (Sallicion albae)), podél men
nších toků ččastěji bažinn
né olšiny
svazu Saliicion triandrrae. Typickky je vyvinu
uta náhradníí přirozená vegetace vodních a
pobřežníchh společenstev rybníků a slepých ramen. Charakteristickká jsou společenstva
vodních a ponořenýcch rostlin (Lemnions minoris a Nymphaeioon albae, SalvinioSpirodellettum, Trapettum natansiis, ‚Potamio
o lucentis). V pobřežníí vegetaci dominují
rákosiny Phhragmition communis
c
am
mokřadní společenstva sv
vazu Oenantthion aqutica
ae.
Flóra jee uniformní,, s výraznouu převahou vodních
v
a bažinných
b
sttanovišť a ovlivněna
o
četnými kaarpatskými migranty,
m
nappř. hvězdnattcem čemeřicolistým (Ha
Hacquetia epiipactis) a
zapalicí žluuťuchovitou (Isopyrum thaliotroidees). Exklávníí výskyt zdee mají napřř. kotvice
plovoucí (T
Trapa natan
ns) a nepukaalka plovouccí (Salvinia natans). Oreeofyty téměřř chybějí,
zastoupenaa je např. ký
ýchavice zeleenokvětá (Ve
Veratrum lobeelianum), obbdobně vzácné jsou i
termofyty.
Relativní bohatost
b
faun
ny je důsleddkem polohy
y bioregionu
u mezi hercyynskou, polo
onskou a
západokarppatskou pod
dprovincií. Dále je množství
m
dru
uhů zachovváno díky poměrně
přírodnímuu prostředí oderské nivvy s četným
mi rybníky, mokřady a přirozeným
m říčním
korytem. Tekoucí vo
ody náleží do pásma parmového
o, Odra doo pásma ceejnového.
K významnným druhům
m živočichůů bioregionu
u patří - sav
vci: ježek vvýchodní (E
Erinaceus
concolor), myšice teemnopásá ((Apodemus agrarius), vrápenec malý (Rhiinolophus
hipposideroos). Ptáci: hohol seveerní (Buceph
hala clangu
ula), vodoušš rudonohý (Tringa
totanus), břřehouš černo
oocasý (Limoosa limosa), sýkořice vou
usatá (Panuru
rus biamicus)), břehule
říční (Ripaaria riparia),, moudivláčeek lužní (Reemiz pendulin
nus) a další.. Obojživelníci: mlok
(Bombina vvariegata). Měkkýši:
skvrnitý (SSalamandra salamandraa), kuňka žlutobřichá
ž
M
sítovka Aeggopinella epiipedostoma, sklovatka ru
udá (Daudebardia rufa).
BIOCHORY
Podle Culka a kol. (2005) se městys Such
hdol nad Od
drou nacházíí ve čtyřech
h různých
biochoráchh. Konkrétně se jedná o bbiochory:
3Nh – Užší převážn
ně hlinité nivvy 3. vegetaččního stupně
3RE – Plošiny na spraších 3. v. s.
3BM – Rozřezané plošiny
p
na drrobách v sucché oblasti 3. v.s.

3SM – Svahy na drobách
d
3. vv.s.
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3.1.6 Fyytogeograffická klasiifikace a potenciální
p
í přirozenná vegetacee
Z fytogeeografického
o hlediska úúzemí náleží do oblasti mezofytika, obvodu karrpatského
mezofytikaa a fytogeogrrafického okrresu 76a Moravská bránaa vlastní (geooportal.ceniaa.cz).
Potenciáální přirozeenou vegetaací na větššině území je lipová dubohabřinaa (TilioCarpinetum
m). Jsou pro ni typické třřípatrové až čtyřpatrové
č
porosty
p
duboohabřiny s přřirozenou
příměsí sm
mrku (Picea abies), osikky (Populuss tremula) a jeřábu (Soorbus aucup
paria) ve
stromovém
m a často i hustěm keřoovém patru. V něm se dále objevuj
ují četné hyg
grofilní a
mezofilní druhy listnaatých lesů. T
Ty jsou častté také v drruhově pestrrém bylinnéém patru,
v němž zppravidla přev
vládá ptačinnec velkokv
větý (Stellaria holostea)), ostřice třřeslitovitá
(Carex brizzoides), pitullník žlutý (G
Galeobdolon luteum), lipn
nice hajní (Po
Poa nemoraliss), šťavel
kyselý (Oxxalis acetoseella) aj. Pokkryvnost zříídka vyvinuttého mechovvého patra zpravidla
nepřesahuje 10 % (Neu
uhäuslová et al. 1998).
V pásu podél řeky Odry přirozzeně dominu
ují střemcho
ové jaseniny (Pruno-Fra
axinetum)
v komplexuu s mokřadn
ními olšinam
mi (Alnion gllutinosae). Jsou pro ně typické třípaatrové až
čtyřpatrovéé druhově bo
ohaté porosty
ty s dominan
ntním jasanem
m ztepilým (Fraxinus exxcelsior),
řidčeji s ollší lepkavou
u (Alnus gluutinosa) neb
bo lípou srdčitou (Tilia cordata) a s častou
příměsí střeemchy (Pad
dus avium) neebo dubu lettního (Querccus robur). K
Keřové patro
o je velmi
pestré a místy
m
i velm
mi husté. N
Nejčastěji v něm domin
nuje brslen evropský (Eonymus
(
europaea), jasan ztepilý
ý (Fraxinus eexcelsior) a střemcha obeecná (Prunuss padus). V bylinném
b
patře převvažují hygro
ofyty a mezzohygrofyty – např. bršlice
b
kozí noha (Aeg
gopodium
podagrariaa), vrbina obeecná (Lysimaachia vulgarris) aj. (Neuh
häuslová et al
al. 1998).
Do sevverozápadníh
ho okraje kkatastru zassahuje oblasst strdivkovvých bučin (MelicoFagetum). Porosty jso
ou většinou tvořeny jen
n stromovým
m a bylinným
m patrem. V porostu
převažuje buk
b lesní (F
Fagus sylvattica), s nízko
ou pokryvno
ostí se vyskyytuje ještě jaavor klen
(Acer pseuudoplatanus) a habr (Carrpinus betullus), řidčeji jedle
j
(Abies alba) a jilm
m (Ulmus
glabra). Byylinné patro tvoří předevvším druhy řáádu Fagataliia, druhy svaazu Fagion jssou méně
početné. Pro
P strdivkovou bučinu je typická malá druhová pestrosst bylinného
o patra a
dominancí strdivky jedn
nokvěté (Meelica uniflora
a) (Neuhäuslová et al. 19 98).

3.1.7 Raadonový in
ndex geoloogického podloží
p
Zvýšenéé koncentracce radonu v ppodloží moh
hou následně ovlivnit i kooncentrace radonu
r
ve
stavebních materiálech
h přírodního původu a ve
v vodě, dod
dávané do obbjektů z pod
dzemních
zdrojů. Raddon z podložží proto nejvííce ovlivňujee výslednou koncentraci
k
rradonu v objektech.
Hlavním
m cílem mapování radonoového rizika z geologickéého podloží jje vymezení území, v
objemovou aktivitou
nichž lze předpokládat
p
vyšší frekveenci výskytu
u objektů s ekvivalentní
e
radonu přeevyšující sm
měrnou hodnnotu 200 Bq
q.m-3. Posou
uzení efektivvity vyhledáávání lze
provést sroovnáním předpokládané kategorie raadonového rizika z podlloží a odpov
vídajícího
počtu objekktů nad 200 Bq.m
B -3.
Radonoový index geologického ppodloží urču
uje míru prav
vděpodobnossti, s jakou je
j možno
očekávat úrroveň objem
mové aktivity radonu v daané geologick
ké jednotce.
Mapa slledované obllasti je prezeentována na Obrázku 3. Převažující
P
kkategorie rad
donového
indexu ve správním území
ú
městyyse Suchdol nad Odrou je nízká, v severozápaadní části
řešeného území
ú
pak střední.
s
V záájmovém úzzemí bylo provedeno
p
ddvojí bodovéé měření
radonovéhoo indexu s výsledky 13,8 Bq.m
m-3 v blízkosti dálnice D1 a 1,6
6 Bq.m-3
v jihovýchoodní části úzzemí, která ppotvrzují nízzkou kategorrii radonovéhho indexu na
n většině
území.
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Obr. 3: Maapa radonovéého indexu + legenda (www.geology.cz)

3.1.8 Arrcheologiccká nalezišště, historiické pamá
átky
Celé úzzemí katastru
u je obecně vve smyslu záákona č. 20/1987 Sb., o sttátní památk
kové péči,
ve znění pozdějších
p
přředpisů, úzeemím s archeeologickými nálezy. Střředověké a novověké
n
jádro Suchhdola a novo
ověké jádro místní části Kletné je označeno jaako území s vysokou
pravděpodoobností archeeologických nálezů.
Na území obce jsou
u evidovány čtyři nemov
vité kulturní památky pam
mátkového fondu
f
ČR
(dle Monum
mNet na stráánkách Národdního památk
kového ústav
vu):
- evanggelický kosteel (číslo rejstřříku 100644)) - památkou
u od 30.10.20003
- kostell nejsvětější trojice (čísloo rejstříku 20
0232/8-1686
6) – památkouu od 3.5.195
58
- fara (ččíslo rejstříku
u 24780/8-16687) – pamáátkou od 3.5.1958
- železn
niční stanice - výpravní budova (číslo rejstříku 49798/8-3979
4
9) – od 8.12..1998
____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
20
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

namu kulturních památeek České rep
publiky a
Památkky jsou evidovány v Ústtředním sezn
podléhají leegislativní ochraně dle zzákona č. 20//1987 Sb., o státní památtkové péči, v platném
znění. Na území
ú
obce Suchdol
S
nad Odrou se dále nacházejí památky mísstního význaamu.

3.1.9 St aré ekolog
gické zátěžže
Dle Nárrodní inventarizace konttaminovanýcch míst (listo
opad 2010) jee na území Suchdola
nad Odrouu evidována lokalita s ekkologickou zátěží
z
(sklád
dka TDO). D
Dle ÚAP OR
RP Nový
Jičín se na území městy
yse nachází ččtyři staré ek
kologické zátěže území.
Obr. 4: Zákres SEZ
Z na územ
mí Suchdola nad Odrrou dle Náárodní inveentarizace
kontaminovvaných míst (vlevo) a dlee ÚAP ORP Nový Jičín (vpravo).
(

3.2 Occhrana přírody
p
a krajiny
3.2.1 Veelkoplošná
á zvláště c hráněná území
ú
Jihovýcchodní část zájmového úzzemí se nach
hází v CHKO
O Poodří, hraanice je vedeena podél
železniční tratě Přerov – Bohumínn. V současnosti se všech
hny navržené
né zastaviteln
né plochy
(Z 7.01, Z7.02,
Z
Z 7.03
3) a plocha krajinné zeeleně (ZK 7.04) nacházíí na území IV. zóny
CHKO. Akktuálně je přřipravován zzáměr novéh
ho vyhlášení CHKO Pooodří, který obsahuje i
změnu zonnace odstup
pňované ochhrany tak, aby byla léépe zajištěnna skutečná ochrana
využití pozeemků.
přírodních hodnot Pood
dří a zároveňň zohledněno
o udržitelné hospodářské
h
Na obrrázcích níže je zobrazeena aktuálníí situace a nově navržžená situacee v rámci
přehlášení CHKO. Z obrázků je paatrné, že by se navržené plochy (Z 77.01, Z 7.02, Z7.03 a
ZK 7.04) nacházely
n
na území III. zóóny CHKO.
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yvu správníhoo území obcce a CHKO Poodří (poddkladová dataa: AOPK
Obr. 5: Záákres překry
ČR, ČÚZK
K).

Obr. 6: Zobrazení akttuálně platnéé zonace CH
HKO Poodříí (vlevo) a nnávrh změny zonace
CHKO Pooodří (vpravo)) (podkladovvá data: AOP
PK ČR, ČÚZK).

3.2.2 M aloplošná zvláště ch
hráněná ú zemí
Ve spráávním územíí městyse Suuchdol nad Odrou
O
se nen
nachází žádnné maloplošn
né zvláště
chráněné území
ú
(MZCH
HÚ).
V souseedním katasttru obce Berrnartice nad Odrou, ccaa 1,2 km jihhovýchodně od místa
navrženýchh zastaviteln
ných ploch s e nachází přřírodní rezervace (PR) B
Bařiny. Tato PR byla
vyhlášena 30.11.2009 na
n ploše 42,22 ha pro och
hranu území soustředěnýých přírodnícch hodnot
se zastoupeením ekosysstémů typickkých a význaamných pro Pooderský bbioregion, jim
miž jsou:
část pravobbřežní říční terasy
t
Odry s porosty du
ubohabřin naa svazích, s četnými prameništi a
pod patou svahů lesn
ními porostyy střemchov
vých jasanin, obohacenýých prvky karpatské
k
květeny. Rovinná
R
částt území je pprotkána řad
dou potůčků
ů, drobných mokřadů s vodními
plochami, na prosvětleených místecch i s rákossinami. V seeverní části nna jaseniny navazují
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bažinné olššiny se stálo
ou vodní hlaadinou nad úrovní
ú
terénu
u, v okrajíchh s porosty vysokých
v
ostřic. Jednotlivé ekossystémy tvooří harmoniccký a funkčně propojenný krajinný celek se
zachovalým
m režimem přirozených
p
povrchovýcch rozlivů vod a bohatýým výskytem
m zvláště
chráněnýchh druhů živo
očichů i rosstlin. Rezerv
vace je součáástí nadregioonálního bio
okoridoru
Poodří – jih a rovněž mokřadů m
mezinárodníh
ho významu v rámci Úm
mluvy o mo
okřadech,
majících mezinárodní
m
význam
v
(Ram
msarská úmlu
uva).
Obr. 7: Pooloha řešenéh
ho správníhoo území městtyse Suchdoll nad Odrou ve vztahu k MZCHÚ
(zdroj: geoportal.cenia.cz).
hrannice katastru

PR Bartošovický
B
luh
l
PR Bařiiny

PP Meanddry Staré Odry
y

3.2.3 Úzzemí sousttavy Naturra 2000
Celý jihhovýchodní okraj správvního územíí městyse Suchdol nad Odrou zasahuje do
prostoru evvropsky význ
namné lokaliity (EVL) Po
oodří (CZ081
14092) a ptaččí oblasti (PO
O) Poodří
(CZ08110220). Prostorové detaily polohy hrranice katasttru obce vee vztahu k hranicím
uvedených lokalit sousttavy Natura 22000 jsou k dispozici na Obr. 8.
Na územ
mí PO Poodřří a v blízkoosti EVL Poo
odří se nacháází čtyři plocchy navrženéé v rámci
změny ÚP (viz výše v kap. 3.1). Z tohoto dův
vodu byla podrobná pozzornost před
dloženého
vyhodnoceení vlivu na ŽP a zejménna souvisejíccího naturov
vého hodnoceení (viz Ban
naš 2015)
věnována vyhodnocení
v
í vlivu návrhhu změny ÚPD
Ú
na předm
měty ochranny a celistvosst EVL a
PO Poodří..
Vzhledeem k dostatečné vzdálenoosti ostatních
h lokalit soustavy Naturaa 2000 od naavržených
změn využžití území v rámci
r
návrhuu změny ÚPD
D městyse Su
uchdol nad O
Odrou lze ko
onstatovat
jejich nuloové ovlivněn
ní a nejsou ttudíž dále v textu řešeny
y. V textu to
tohoto vyhod
dnocení i
naturovéhoo hodnocení (viz Banaš 22015) je dálee řešen pouzee případný vlliv návrhu zm
měny ÚP
na předmětty ochrany a celistvost EV
VL a PO Poo
odří.
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Natura 2000
0 ve vztahu k hranicím zájmového území –
Obr. 8: Poloha lokaliit soustavy N
dkladová dataa ČÚZK).
správní úzeemí městyse Suchdol nadd Odrou (pod

hranicce správního úúzemí

EVL Pood
dří: (kód: CZ0814092)
C
byla vyhlášeena Nařízením vlády ČR
R č.132/200
05 Sb. na
ploše 5 2355 ha. Jedná se
s o údolní nnivu řeky Odrry jihovýcho
odně od Ostraavy v úseku Jistebník
- Studénka - Mankovicee, včetně jejíích říčních teeras.
Předmětem ochrany
y EVL jsou nnásledující přřírodní stanov
viště:
3130
- Oligo
otrofní až meezotrofní stoj
ojaté vody níížinného až ssubalpínskéh
ho stupně
kontin
nentální a aalpínské obllasti a horských poloh a jiných oblastí,
o
s
vegettací tříd Littoorelletea unifflorae nebo Isoëto-Nanoj
I
juncetea
3140
- Tvrdéé oligo-mezootrofní vody s bentickou vegetací
v
paroožnatek
3150
- Přirozzené eutrofnní vodní nád
drže s vegeetací typu M
Magnopotamion nebo
Hydro
ocharition
6510
- Exten
nzivní sečenéé louky nížin až podhůřří (Arrhenathherion, BracchypodioCenta
aureion nemooralis)
9170
- Dubo
ohabřiny asocciace Galio-C
Carpinetum
91E0* - Smíšeené jasanovoo-olšové lužžní lesy temp
perátní a borreální Evrop
py (AlnoPadio
on, Alnion inncanae, Saliccion albae)
91F0
- Smíšeené lužní lesyy s dubem leetním (Querccus robur), jiilmem vazem
m (Ulmus
laeviss), j. habroliistým (U. miinor), jasaneem ztepilým (Fraxinus excelsior)
e
nebo j. úzkolisttým (F. an
ngustifolia) podél
p
velkýých řek atlantské a
středo
oevropské prrovincie (Ulm
menion minoris)
Poznámka: symbol
s
* ozna
ačuje prioritníí typy přírodn
ních stanovišť
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EVL Poodří patří násled
dující evropssky významné druhy
Mezi daalší předmětty ochrany E
živočichů:
svinutec tenký
t
(Anisu
us vorticulus))
kuňka ohnivá (Bombina bombina))
ohniváčekk černočárý (Lycaena disspar)
modrásekk bahenní (M
Maculinea nauusithous)
piskoř pruuhovaný (Miisgurnus fosssilis)
páchník hnědý
h
(Osmo
oderma erem
mita *)
čolek velkký (Triturus cristatus)
velevrub tupý (Unio crassus)
c
Poznámkaa: symbol * ozznačuje priorittní typy přírod
dních stanoviššť

Obr. 9: Schematická mapa
m
EVL Pooodří (zdroj: AOPK ČR)..

PO Poodříí: (kód: CZ0
0811020) bylla vyhlášena nařízením Vlády
V
ČR č. 25/2005 Sb. na ploše
8042 ha.
Území se nachází mezi
m
obcemii Ostrava-jih
h a Jeseník nad
n Odrou. Hranice ptaččí oblasti
jsou totožnné s hranicem
mi CHKO Pooodří, území tvoří úzký pruh
p
podél řeeky Odry, ktterý je 32
km dlouhý a 4 km širok
ký.
Předmětem ochrany
y ptačí obllasti jsou populace
p
těcchto druhů ptáků: bukaač velký
(Botaurus stellaris),
s
ko
opřivka obecnná (Anas streeperaa), ledň
ňáček říční (A
Alcedo atthiss), moták
pochop (Ciircus aerugin
nosus ) a jejiich biotop (§1 nařízení Vlády ČR).
Tři z noově navržených zastavittelných ploch
h a jedna pllocha krajinnné zeleně naavržená v
rámci předdložené Změn
ně č. 7 ÚP sse nachází na
n území PO Poodří a v blízkosti úzeemí EVL
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7
určené pro
p rozšířeníí průmyslovéé výroby,
Poodří. Koonkrétně se jeedná plochyy: Z 7.01, Z 7.02
plochu Z7.03 navrženo
ou pro jejich dopravní naapojení a plo
ochu ZK 7.044 pro krajinn
nou zeleň
v návaznossti na výše uvedené
u
plocchy. Dále do
d území PO
O Poodří a E
EVL Poodří zasahuje
koridor technické infrasstruktury (PZ
Z1) pro zdvo
ojení VVTL plynovodu.
p
Správa CHKO Po
oodří, jako příslušný orgán
o
ochraany přírodyy, nevyloučiila svým
stanoviskem
m (č.j. 0971/PO/2013/A
AOPK ze dnee 12.6.2013)) dle §45i Z
ZOPK možný
ý vliv na
lokality souustavy Naturra 2000. Ve stanovisku je upozorněno na lokaliizaci části záájmového
území v ptaačí oblasti Po
oodří, jejímižž předměty ochrany
o
jsou
u bukač velkýý (Botaurus stellaris),
s
moták pochhop (Circus aeruginosuss), ledňáček říční (Alcedo
o athis) a koopřivka obeccná (Anas
strepera) a jejich biotop
py. Významnný vliv na přříznivý stav předmětů
p
occhrany nebo celistvost
c
PO Poodříí nebyl vylo
oučen z důvoodu lokalizaace rozvojov
vých ploch výroby na plochách
krajinné zeeleně a na zemědělsky
z
obhospodařřovaných plo
ochách volnéé krajiny, které
k
jsou
potenciálněě vhodným biotopem
b
proo motáka po
ochopa – přeedmět ochranny PO Pood
dří. Tento
předmět ochrany využžívá luční a polní plocchy mimo záplavové
z
úzzemí Odry jako své
potravní biotopy.
b
Ve stanoviskuu je dále konstatováno
k
o, že schváálením Změěny č. 7
v navrhovaané podobě by došlo k výraznému úbytku potrravní základdny motáka pochopa.
Upozorněnno je i na vzznik tzv. prá
rázdné potrav
vní zóny, kd
de dravec nneuplatní svéé lovecké
taktiky (jeddná se o plo
ochy navazuující volné krajiny
k
s vizu
uálním a akkustickým pů
ůsobením
nových výrrobních objek
ktů).
V samoostatně zpraccovaném poosouzení vliv
vu návrhu Změny
Z
č. 7 ÚP sídelníh
ho útvaru
Suchdol naad Odrou na
n evropsky významné lokality a ptačí
p
oblasti dle §45i zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S o ochran
ně přírody a krajiny, v platném
p
zněn
ní (viz Banašš 2015) byl vyloučen
významný negativní vliv na předměěty ochrany a celistvost lokalit Naturra 2000. V uvedeném
u
naturovém hodnocení byl
b konstatovván nulový či
č mírně negaativní vliv naa konkrétní předměty
p
ochrany. Zároveň bylo konstatovánno, že je žádo
oucí respekto
ovat vznesenná zmírňujícíí opatření
(viz Banaš 2015).

3.2.4 Paamátné strromy
Ve sprrávním územ
mí městyse S
Suchdol nad
d Odrou se nachází
n
tři paamátné strom
my – dva
Duby v Suuchdole nad Odrou
O
a jedeen Červenoliistý dub v Su
uchdole. Tytto památné stromy
s
se
nachází v intravilánu
i
městyse
m
v doostatečné vzd
dálenosti od nově navržžených zastavitelných
ploch.

3.2.5 Úzzemní systtém ekologgické stab ility
Územníí systém ek
kologické sttability (ÚSE
ES) je obeccně tvořen soustavou biocenter
b
vzájemně propojených
p
h biokoridoryy. Principiállně je rozlišován územnní systém ek
kologické
stability vee třech úrovních – nadreggionální, regionální a místní ÚSES.
V řešenném území se
s vyskytují prvky nadreegionální, reegionální i m
místní úrovn
ně ÚSES.
V rámci zppracování úzeemního plánuu byly u něk
kterých prvků
ů zpřesněny hhranice.
Nadregionáální ÚSES:
Do zájm
mového územ
mí zasahuje (Poodří – jiih).

část naadregionálníh
ho biocentraa 92a Oderrská niva

Regionálníí ÚSES:
V zájmoovém území se nachází tyyto prvky reg
gionální úrov
vně ÚSES:
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o biokoridoruu 529 – jedno
oduchý regio
onální biokorridor R1,
- část regionálního
o biocentra 1147 Kletensk
ký les, v ÚP jako
j
R2;
- část regionálního
- část regionálního
o biokoridorru 600 - tvořřený jednodu
uchými regioonálními bio
okoridory
R3, R4,
R R6 a vlo
oženými lokáálními biocen
ntry R5, R7,
- část regionálního
o biokoridorru 601 - tvořřený jednodu
uchými regioonálními bio
okoridory
R8, R10, R12, R14,
R
R16, R
R18 a vložený
ými lokálním
mi biocentryy R9, R11, R13,
R
R15,
R17..
- část regionálního
o biokoridorru 634 - tvořřený jednodu
uchými regioonálními bio
okoridory
R19,, R21, R23 a vloženými llokálními bio
ocentry R20,, R22.
Místní ÚSE
ES:
Ve spráávním území městyse Suuchdol nad Odrou
O
jsou vymezeny
v
náásledující traasy ÚSES
skládající se
s z lokálních
h biocenter ((LBC) a lokáálních biokorridorů (LBK)):
- trasaa L1 až L3 z regionálníhoo biokoridoru
u 601 (R15) do území hlaadkých Živottic
- trasaa L4 a L5 possilující část rregionálního biokoridoru
u R601 (mezii R2 a R13)
- trasaa L5 až L10 – západně od zástavby
y Suchdola s napojením na území Mankovic
M
L11,, podél Such
hého potoka, až L12 trassa od regionáálního biokooridoru 529 do
d území
Mannkovic.
Dle akttuálních graffických podkkladů návrhu
u Změny č. 7 územníhoo plánu Succhdol nad
Odrou dochhází v přípaadě vymezenéého koridoru
u PZ1k prosttorové kolizii se skladebn
nými části
ÚSES. Vlivv na prvky ÚSES
Ú
je podrrobněji hodnocen v kap. 6.
6

3.2.6 Výýznamné krajinné
k
p
prvky
Význam
mnými krajin
nnými prvkyy (VKP) jso
ou dle ustan
novení § 3 písm. b) zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S v platnéém znění: le sy, rašeliniště, vodní tok
ky, rybníky,, jezera, údo
olní nivy,
resp. jiné části krajiny zaregistrovan
z
né podle § 6 výše citovan
ného zákona..
Na územ
mí městyse Suchdol nnad Odrou se nachází oba typy VKP, tj. jak VKP
vyjmenovaané dle zákona, tak i reggistrované VKP.
V
Registrrované VKPP představují zejména
krajinářskyy hodnotné porosty
p
nelessní zeleně. Navržené
N
zasttavitelné plocchy přímo nezasahují
do význam
mných krajin
nných prvků.. Jedinou vý
ýjimkou v tomto směru jje vymezený
ý koridor
technické infrastrukturry PZ1 proo zdvojení VVTL
V
plynovodu, kterrý potenciáln
ně může
negativně ovlivnit výzznamné kraj inné prvky dle § 3 píssm. b) zákoona č. 114/1
1992 Sb.,
v platném znění.
z
Vliv na
n VKP je poodrobněji hod
dnocen v kap
p. 6.
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Z
reg
gistrovanýchh významnýcch krajinných
h prvků v k.úú. Suchdol naad Odrou
Obr. 10: Zobrazení
a k.ú. Kletnné (zdroj: ÚA
AP ORP Novvý Jičín).

3.2.7 Přřírodní parky
Západníí část zájmo
ového územíí se nachází na území přírodního
p
pparku Odersk
ké vrchy.
Žádná z noově navržený
ých zastaviteelných ploch
h není navržžena na územ
mí tohoto přírodního
parku.

3.2.8 M igrační prrostupnostt krajiny
Dle poddkladů Agen
ntury ochranny přírody a krajiny ČR
R zájmovým
m územím neeprochází
žádný dálkkový migračn
ní koridor veelkých savců
ů, některé čáásti území m
městyse Such
hdolu nad
Odrou jsouu však vedeny
y jako migraačně význam
mná území.
Migračnně významn
ná území (M
MVÚ) zahrnu
ují oblasti stálého
s
výskkytu velkých
h savců i
prostory pootřebné k miigraci a chránní propustno
ost krajiny jaako celku. Ceelková rozlo
oha MVÚ
je 42 % úzeemí ČR. Požžadavkem je,, aby hledisk
ko zachování jejich propuustnosti bylo jedním z
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S
MV
VÚ je východní okraj
důležitých kritérií v ráámci procesůů územního plánování. Součástí
území městtyse v okolí řeky Odry a území Kleteenského lesa v západní čáásti zájmového území
(viz Obr. 11).
1 Tato MVÚ se částeečně překrýv
vají s vymezzenými prvkyy ÚSES reg
gionální a
nadregionáální úrovně.
Dálkovéé migrační koridory
k
(DM
MK) jsou veedeny uvnitř MVÚ a přeedstavují prostory pro
zajištění allespoň minim
mální průchoodnosti krajiiny. Jsou rep
prezentoványy osou a bu
ufferem o
šířce 250 m na každou
u stranu (intrravilány obccí jsou z DM
MK vyčleněnny). Jsou vym
mezeny v
místech, ktterá jsou v současnosti stále ještě průchozí,
p
přiičemž se čaasto jedná o poslední
možnosti, kudy
k
mohou
u velcí savci pprojít. Pokud
d je DMK přřerušen bariéérou, označu
uje se tato
lokalita jakko místo kriitické. Přitom
m je podmínkou, že kritická místa je možné technicky
t
reálnými prostředky
p
zp
průchodnit. M
Místa, která jsou dnes prrůchozí, ale s velkým om
mezením,
jsou na mapě vyznačeena jako mí sta problém
mová. Požadaavkem pro oochranu DM
MK je, že
v nich nesm
mí být povollovány žádnéé stavby, kteeré by snížily migrační pprostupnost koridoru.
Celková déélka vymezen
ných DMK v ČR je 10 06
60 km.
V předloženém náv
vrhu změnyy ÚP sídeln
ního útvaru Suchdol naad Odrou se
s žádná
z návrhovýých ploch nen
nachází ve vyymezeném DMK
D
či MVÚ
Ú.
Vliv na migrační pro
ostupnost kraajiny je podrrobněji hodnocen v kap. 66.
S
map
pa polohy záájmového úzzemí městysse Suchdol nnad Odrou ve
v vztahu
Obr. 11: Situační
k dálkovým
m migračním
m koridorům
m a migračn
ně významný
ým územím
m (zdroj: AO
OPK ČR,
ČÚZK).
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3.3 Kra
ajinný rá
áz
Městys Suchdol nad
d Odrou ležíí v oblasti Moravské
M
brán
ny mezi Besskydami a Oderskými
vrchy v naadmořské výššce cca 280 m n. m. Záp
padně od zájjmového úzeemí nad intrravilánem
Kletného se
s nachází nejvyššími
n
vvrcholy blízk
kého okolí - Pohoř a O
Olšová s nad
dmořskou
výškou 4755 m n. m. Záástavba je roozčleněna do
o dvou hlavn
ních částí – iintravilán míístní části
Kletné a inntravilán Such
hdola nad Oddrou.
Nemovité kulturní
k
pam
mátky v katasttru obce:
Ve spráávním územ
mí městyse S
Suchdol nad
d Odrou se nachází čtyyři nemovité kulturní
památky a několik pam
mátek místníhho významu – viz kap. 3.1.8.
Oblasti se shodným
s
typ
pem krajinnéého rázu:
Dle Zássad územního
o rozvoje Mooravskoslezsského kraje spadá
s
území městyse Succhdol nad
Odrou do krajinných
k
ob
blastí Oderskká brána a Nízký
N
Jeseník
k – viz Obr. 112. Jedná se o krajinu
zemědělskoou s význam
mným antropoogenním ovllivněním. An
ntropogenní ovlivnění see výrazně
projevuje zejména
z
vysokým zorněěním zeměděělské půdy, zhoršením
z
vvodního režim
mu půd i
kvality poovrchových vod. Hlavníím krajinotv
vorným činitelem v zájjmovém úzeemí byla
zemědělskáá výroba v rů
ůzných podoobách, neboť se jedná o in
ntenzivní proodukční zem
mědělskou
oblast. V jihovýchodní
j
í část katas tru je charaakterizována novou Odrry - nacházzí se zde
přírodní paartie podél meandrující řeeky Odry.
Obr. 12: Oblasti
O
krajin
nného rázu dlle ZÚR Moraavskoslezskéého kraje (zddroj:
Moravskosslezský kraj)..

V ZÚR Moravskoslezského krajje je pro každou krajinno
ou oblast vym
mezeno něko
olik zásad
pro rozhoddování o změěnách v územ
mí. Na základ
dě rozboru v kap. 1.2.2 j e možné kon
nstatovat,
že hodnoceená Změna č. 7 je v soulaadu s těmito zásadami.
z
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3.4 Pře
edpoklád
daný výývoj slož
žek ŽP bez
b realizzace
úze
emně plánovací dokum
mentace
V přípaadě, že by neebyla schváleena Změna č.
č 7 ÚP sídelního útvaruu Suchdol naad Odrou,
zůstal by v platnosti stáávající Územ
mní plán sídeelního útvaru
u Suchdol naad Odrou, zpracovaný
v roce 19988, včetně jeh
ho změn č. 1 až 6A.
Stávajíccí územní plán
p
však jižž v řadě asp
pektů neodp
povídá potřeebám a požžadavkům
rozvoje měěstyse a neníí v souladu sse Zásadami územního rozvoje Moraavskoslezskéého kraje.
Bez realizace předložžené změny č. 7 ÚP by
b tak neby
yl zajištěn ssoulad s naadřazenou
dokumentaací a byl by omezen
o
dalšíí rozvoj městtyse.
Změna č. 7 vymezzuje tři novéé zastaviteln
né plochy. Důvodem
D
prro vymezení nových
zastavitelnýých ploch jsou strategickké záměry po
odporující ro
ozvoj výrobnních aktivit v lokalitě,
aktivit veddoucích k vyšší
v
zaměsstnanosti, k eliminaci sociálně paatologických jevů, k
ekonomickkému přínosu
u a k zajištěění udržiteln
ného rozvojee lokality. D
Dále vymezu
uje jednu
plochu kraajinné zeleněě, plochy proo ÚSES, ko
oridor techniické infrastruuktury a tři koridory
územních rezerv.
r
Navrhovvaná změna územního pplánu městy
yse by měla být zárukouu, že rozvoj městyse
bude v souladu se zájm
my udržitelnéhho rozvoje území.
ú
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4 Cha
arakte ristiky životn
ního prrostřed
dí v
obl astech
h, které
é by mohly
m
být
b pro
oveden
ním
kon
ncepce
e význa
amně zasaže
eny
Jednotliivé složky životního
ž
prrostředí, u kterých
k
nelze vyloučit ppředpoklad možnosti
významnéhho ovlivnění uplatněním změny územ
mního plánu, obsahuje náásledující tab
bulka. Pro
každou sloožku životního prostředíí jsou defino
ovány záklaadní charakteeristiky, speecifikující
potenciál ovlivnění
o
jed
dnotlivých slložek životníího prostředíí v případě uuplatnění posuzované
změny územ
mního plánu
u.
Tab. 1: Chharakteristiky
y životního pprostředí poteenciálně ovliivnitelné reallizací Změny
y č. 7 ÚP
sídelního útvaru
ú
Suchdol nad Odrouu.
Charakteristika
živootního
prostředí
p
Složka životního
ž
pro
ostředí
potenciálně
p
ovlivnitelnáá realizací ÚP
P
 Zábory ZPF
 Zábory PUPFL
L vč. och
hranného
pásm
ma lesa
Půda a horninové
h
prrostředí
 Erozn
ní situace a sstabilita svah
hů
 Využžívání hornnin a nerrostných
zdrojů
 Míra znečištěníí povrchov
vých a
podzeemních vod
Voda
 Změn
ny odtokovýc
ých poměrů
Ovzduší a klima
 Míra znečištění oovzduší
 Stav přírodních a přírodě blízkých
b
biotopů
 Stav fauny a flóryy
 Stav MZCHÚ a předmětů
ů jejich
ochraany
Příroda a krajina
 Stav lokalit Natuura 2000 a předmětů
p
jejich
h ochrany
 Stav VKP a pamáátných strom
mů
 Krajinný ráz
 Prosttupnost krajinny (ÚSES)
 Působ
bení
zneečišťujících
látek
v ovzzduší a ve vvodách, přípaadně i v
Veřejnéé zdraví obyv
vatelstva vč. sociálně
půdě
ekonom
mických jevů
 Hluková situace a vibrace
 Sociáální a ekonom
mická situacee
Hmotnýý majetek a kulturní
k
a
 Stav archeologicckých a nem
movitých
kultu
archeoloogické pamáátky
urních památeek
Výše uvvedené charaakteristiky bbyly základn
ně popsány v kapitole 3, v následujíccím textu
jsou podrobbněji komenttovány.
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4.1 Půda a horninové prostředí
4.1.1 Záábory ZPF
F
Kvalita zeemědělských
h pozemků
V katasstru městysee převládají oglejené lu
uvizemě, v severozápadn
s
ní části se vyskytují
modální a kyselé
k
kambizemě, v okoolí Odry pak glejové fluv
vizemě.
Část plooch v řešenéém území, vvčetně pozem
mků, do nich
hž zasahují nnavržené zasstavitelné
plochy ve Změně č. 7 ÚP, je melioorovaných. Převahu
P
mají pozemky II. - III. třídy ochrany,
do pozemkků I. třídy och
hrany není zaasahováno.
Podkladem pro urrčení pedoloogických po
oměrů se sttaly mapy bonitovanýcch půdně
ekologickýých jednotek (BPEJ).
Pozemkky určené k plnění funkkce lesa jsou
u v řešeném území zasttoupeny na přibližně
desetině ceelkové rozloh
hy. Do pozem
mků kategorrie PUPFL zasahuje
z
pouz
uze vymezený
ý koridor
technické infrastruktury
y PZ1.
Skladbaa pozemků ve
v správním území městy
yse Suchdol nad Odrou vvyplývá z náásledující
tabulky.
Tab. 2: Skladba po
ozemků v zzájmovém
k 31.12.2014).
mku (ha)
Celková výměra pozem
Orná půdaa (ha)
Chmelnicee (ha)
Vinice (haa)
Zahrady (hha)
Ovocné saady (ha)
Trvalé trávvní porosty (ha)
(
Zemědělskká půda (ha)
Lesní půdaa (ha)
Vodní plocchy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní ploochy (ha)

území
ú
(zdro
oj: webový portál ČS
SÚ, data
2 299,77
1 459,16
70,53
1,19
160,14
1 690,91
297,91
32,07
41,13
237,75

4.1.2 Záábory PUP
PFL
Území spadá
s
do přírrodní lesní obblasti 29 – Nízký
N
Jeseník
k a 39 Podbeeskydská pah
horkatina.
Všechny leesy spadají do
d kategoriee 10 – hospo
odářský. Nav
vržená Změnna č. 7 ÚP sídelního
útvaru Suchhdol nad Odrou si nevyžžádá žádný záábor PUPFL.

4.1.3 Errozní situa
ace a stabiilita svahů
ů
Díky inntenzivní zem
mědělské činnnosti, existtenci velkých bloků ornné půdy a s ohledem
na charakteer terénu hro
ozí na části území větrn
ná a v blízko
osti vodníchh toků a na svazích i
vodní eroze. Ke zvýšen
ní rizika erooze však reallizace Změny č. 7 ÚP nnepřispívá. Evidované
E
sesuvy v řeešeném územ
mí jsou dle doostupných po
odkladů dočaasně uklidněnné.
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4.1.4 Vyyužívání hornin
h
a neerostných zdrojů
Do jižnní části zájm
mového územ
mí zasahuje hranice dob
bývacího prrostoru a vý
ýhradního
ložiska štěrrkopísků. Do
o jihozápadnní části k.ú. Kletné zasah
huje poddoloované územíí Pohoř 2
(ÚAP ORP
P Nový Jičín)). Změna č.77 ÚP se těchto území nijaak netýká.

4.2 Vo
oda
4.2.1 Jaakost a vyd
datnost poovrchových
h a podzem
mních vodd, odtokov
vé
pooměry
Zájmovvé území neezasahuje ddo žádné Chráněné
C
ob
blasti přirozeené akumullace vod
(CHOPAV
V).
Většina zastavěnéh
ho území Suuchdola nad
d Odrou je v současnossti odkanalizzována a
odpadní voody jsou přeečištěny na ccentrální čistírně odpadn
ních vod (ČO
OV). Zneškodňování
odpadních vod z nověě navrženýcch zastavitellných ploch
h se předpok
okládá napojjením na
stávající syystém. K zásadním změnnám odtokov
vých poměrů po realizacii změny č. 7 nedojde,
lze ale očeekávat lokáln
ní zrychlení odtoku dešťťových vod v návaznostii na nové zp
pevněné a
zastavěné plochy. Pro
o omezení tohoto vlivu
u jsou v kaapitole č. 8 stanovena opatření
vycházejícíí z ustanovení vodního zákona (zassakování a retence
r
vod v místech, kde
k je to
technicky možné).
m
Na úzeemí městysee je vybudoována i dešťťová kanalizzace pro oddvod dešťov
vých vod
z intravilánnu.
Nově naavržené zastaavitelné plocchy nejsou naavrženy v záplavovém úzzemí Q100.

4.3 Ovvzduší a klima
Na územ
mí obce se nenacházejí
n
vvýznamné potenciální
p
zd
droje znečišttění ovzduší. Lokální
zátěž mohhou představ
vovat pouzee stávající výrobní
v
a zemědělské ppodniky, ktteré však
ovlivňují pouze své nejbližší okolí. Kvalitu ovzduší význam
mně ovlivňujee zejména do
oprava.
ŽP o vymezeení oblastí see zhoršenou
u kvalitou
Podle Sdělení odboru ochrany oovzduší MŽ
ovzduší (O
OZKO) uveřeejněném ve V
Věstníku MŽ
ŽP č. 2/2012 na základě dat z roku 2010
2
patří
řešené do OZKO
O
– 100
0 % výměry z hlediska přřekračování krátkodobéh
k
ho imisního limitu pro
PM10 a z hlediska
h
ročn
ní průměrné kkoncentrace benzo(a)pyrrenu.
Imisní situace je horší zejm
ména podél zatížených komunikaccí. Stav ovzduší se
v jednotlivýých letech odlišuje takké v závislo
osti na průb
běhu počasíí a množsttví emisí
produkovanných mimo řešené úzeemí (v závisslosti na ho
ospodářské aaktivitě výzznamných
producentůů znečišťujícíích látek).
Tab. 3: Přeevládající sm
měry větrů v úúzemí.
Celková
růžice
1,70 m/s
5,00 m/s
11 m/s
Součet

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Bezvětří

Součet

55,00
9
9,50
0
0,37
1
14,87

6,65
7,06
0,46
14,17
7

2,76
0,50
0,01
3,27

2,18
0,49
0,02
2,69

5,39
6,26
1,50
13,15

7,97
20,30
4,50
32,77

3,13
4,19
0,63
7,95

2,022
2,144
0,188
4,344

6,79

41,89
50,44
7,67
100,00

6,79
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4.4 Přííroda a krajina
k
4.4.1 St ávající přírodní a p
přírodě blíízké biotop
py
Přírodněě hodnotná stanoviště
s
(přřírodní úseky
y vodních tok
ků, podmáčeená stanovišttě, luční a
lesní porossty, atd.), které mají z hleediska širších
h ekologický
ých vazeb v kkrajině nezasstupitelný
význam, jssou situován
ny zejména v západním, východním a jižním okkraji katastru
u městyse
(říční terassy Odry). Vý
ýznamnou ekkostabilizačn
ní funkci máá i rozptýlenáá zeleň v rám
mci jinak
intenzivně obhospodařřovaného úzzemí. Poten
nciální konfllikty konkréétních navrh
hovaných
ploch s těm
mito ekologiccky hodnotnýými lokalitam
mi jsou vyhodnoceny v kkapitole 6.

4.4.2 Faauna a flórra
V katasttrálním územ
mí městyse je pravideln
ně udáván výskyt
v
zvlášttě chráněných druhů
rostlin a žiivočichů, vizz nálezová ddatabáze ochrrany přírody
y (AOPK ČR
R 2015) a po
ozorování
místních přírodovědců
p
ů. Některé nnálezové údaaje jsou lokaalizovány v prostoru náv
vrhových
ploch či v jejich
j
bezpro
ostředním okkolí. Těžiště výskytu cenných druhů rrostlin a živo
očichů se
nachází v prostoru
p
CHKO, EVL a PO Poodří. Ojedinělé nálezy
n
jsou zznámy i z in
ntravilánu
Suchdola nad
n Odrou. Konflikt
K
konnkrétních plo
och navržený
ých změn vyyužití území a zvláště
chráněnýchh druhů rostlin a živočicchů je podro
obně vyhodn
nocen v kapiitole 6 u kon
nkrétních
kolizních ploch.
p

4.4.3 Ch
hráněná území a přeedměty jejjich ochra
any
Jihovýcchodní část zájmového
z
úúzemí se nach
hází v CHKO
O Poodří, jej
ejíž hranice je
j vedena
podél železzniční tratě Přerov – Boohumín. Přib
bližně podél této železniiční tratě je vedena i
hranice EV
VL a PO Poo
odří (viz výšee uvedené mapy).
m
V zájm
movém územ
mí se nenacháází žádná
maloplošnáá zvláště chrráněná územ
mí – viz kap. 3.2.2. Poteenciálně koliizní plochy obsažené
v návrhu zm
měny ÚP Su
uchdol nad O
Odrou jsou po
odrobněji vyh
hodnoceny v kapitole 6.

4.4.4 Výýznamné krajinné
k
p
prvky (VK
KP), památtné stromyy
Význam
mnými krajin
nnými prvkyy (VKP) jso
ou dle ustan
novení § 3 písm. b) zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S v platnéém znění: le sy, rašeliniště, vodní tok
ky, rybníky,, jezera, údo
olní nivy,
resp. jiné části krajiny zaregistrovan
z
né podle § 6 výše citovan
ného zákona..
Jak byllo uvedeno již
j v předchhozí kapitolee, na území městyse Suuchdol nad Odrou
O
se
nachází oba typy VKP,, přičemž reggistrované VKP představ
vují zejména krajinářsky hodnotné
porosty neelesní zeleněě. Navržené zastavitelnéé plochy přímo nezasahhují do výzznamných
krajinných prvků. Jedin
nou výjimkoou v tomto sm
měru je koriidor technickké infrastruk
ktury PZ1
pro zdvojeení VVTL plynovodu, kkterý potenciiálně může v krátkodobéém horizonttu v době
výstavby negativně
n
ovllivnit význam
mné krajinnéé prvky dle § 3 písm. b)) zákona č. 114/1992
Sb., v platnném znění. Vliv
V na VKP jje podrobnějji hodnocen v kap. 6.

4.4.5 Krrajinný rá
áz
Krajinný ráz je defiinován v § 1 2 zákona č. 114/1992 Sb
b., o ochraněě přírody a krajiny,
k
v
platném znnění, jako zejjména příroddní, kulturní a historickáá charakteristtika určitého
o místa či
oblasti, kteerý je chráněn
n před činno stí snižující jeho
j
estetick
kou a přírodnní hodnotu.
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misťování a povolování staveb) mo
ohou být
Zásahy do krajinného rázu (zzejména um
hráněných
prováděny pouze s ohleedem na zachhování význaamných krajinných prvkůů, zvláště ch
území, kultturních domiinant krajinyy, harmonickéého měřítka krajiny a vzttahů v krajin
ně.
Potenciáálně kolizníí plochy obbsažené v náávrhu změny
y ÚP Suchddol nad Od
drou jsou
vyhodnoceeny v kapitolee 6.

4.4.6 Prrostupnostt krajiny, ÚSES
Územníí systém ek
kologické staability krajiny (ÚSES) je vzájemnně propojený
ý soubor
přirozenýchh i pozměn
něných, avšaak přírodě bllízkých ekosystémů, ktteré udržují přírodní
rovnováhu (def. MŽP). Cílem vym
mezení územ
mního systém
mu ekologickké stability v řešeném
území je zajistit
z
přetrrvání původnních přirozeených skupin
n organismůů v jejich typických
t
(reprezentaativních) stan
novištích a v podmínkácch kulturní krajiny.
k
Realilizace tohoto
o systému
má zajistitt trvalou ex
xistenci a reeprodukci ty
ypických pů
ůvodních neebo přírodě blízkých
společensteev, která jsou
u schopna bbez výraznéh
ho přísunu en
nergie člověkkem zachov
vávat svůj
stav v podmínkách ruššivých vlivů civilizace a po narušení se vracet kke svému pů
ůvodnímu
stavu.
V řešenném území se
s vyskytují prvky nadreegionální, reegionální i m
místní úrovn
ně ÚSES.
Popis skladdebných částí územního systému ek
kologické staability je uveeden v kapito
ole 3.2.5.
V rámci zppracování ho
odnocené zm
měny územníího plánu by
yly u některýých prvků zpřesněny
z
jejich hrannice. Dle ak
ktuálních graafických pod
dkladů návrh
hu Změny čč. 7 územního plánu
sídelního útvaru
ú
Such
hdol nad O
Odrou docháází v případ
dě vymezenéého koridoru
u PZ1 k
prostorové kolizi se sk
kladebnými ččásti ÚSES. Vliv na prvk
ky ÚSES a m
migrační pro
ostupnost
území je poodrobněji hodnocen v kapp. 6.

4.5 Ve
eřejné zd
draví obyyvatelstv
va vč. sociálně
eko
onomick
kých jevů
4.5.1 Vlliv kvality ovzduší
Problem
matika kvaliity ovzduší je podrobně rozepsán
na v kapitolle 4.3. V území
ú
se
v současné době s výj
ýjimkou doppravy nenacházejí žádn
né významnéé stacionárn
ní zdroje
znečišťováání ovzduší, kvalita ovzdduší je ale siilně ovlivněn
na liniovýmii zdroji (dop
pravou) a
dálkovým přenosem emisí.
e
Proto z hlediska překračován
ní imisních kkoncentrací PM10 a
B(a)P spaddá řešené úzeemí do OZKO
O.

4.5.2 Vlliv hluku a vibrací
Hlukováá situace v zájmovém
z
úzzemí je dness závislá přeedevším na iintenzitě železniční a
silniční doppravy. Legislativní rámecc pro ochran
nu obyvatel před
p
hlukem jje vymezen zákonem
č. 258/20000 Sb., o ochrraně veřejnéhho zdraví v § 30 a 31. Teento zákon m
mj. ukládá vllastníkům
resp. správvcům pozemn
ních komuniikací, železniic a dalších objektů, jejicchž provozem
m vzniká
hluk (zdrojje hluku) pov
vinnost zajisstit technický
ými, organizzačními a dallšími opatřen
ními, aby
hluk nepřekkračoval hyg
gienické limiity upravené prováděcím právním přeedpisem pro chráněný
venkovní prostor,
p
chrán
něné vnitřní pprostory stav
veb a chráněn
né venkovní prostory staaveb.
Hluk z dopravy v městysi Succhdol nad Odrou
O
geneeruje převážn
žně silnice III.
I
třídy
procházejíccí intraviláneem obce, dállnice D1 pro
ocházející mezi místnímii částmi Succhdol nad
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K
a želeezniční trať č. 270 Přerrov - Bohum
mín jako souučást III. tranzitního
Odrou a Kletné
železničníhho koridoru, zařazeného ddo evropskéh
ho železničního systému..

4.5.3 Soociální a ek
konomickáá situace obyvatelst
o
tva
Hospoddářské podm
mínky jsou obvykle záákladním faaktorem rozzvoje obcí, regionů
s nemalým
mi důsledky i do sociálnní oblasti (so
oudržnosti obyvatel územ
mí). Změna č. 7 ÚP
sídelního útvaru
ú
Suchd
dol nad Odroou je detailněěji neanalyzu
uje. Územní plán je vyh
hodnocuje
zejména plošně (z hleediska rozsaahu a lokaliizace ploch pro podnikkání) a komplexně –
především skrze nepřím
mé ukazatele nezaměstnan
nosti obyvatel.
Městys Suchdol nad
n
Odrou vykazoval na začátku roku 20100 cca 12,33
3% míru
nezaměstnaanosti.

4.6 Hm
motný majetek a kulturn
ní a archeologickké pamá
átky
Na územ
mí obce jsou evidovány ččtyři nemovité kulturní památky pam
mátkového fon
ndu ČR a
dále několiik památek místního
m
význnamu - viz kapitola
k
3.1.8
8.
Celé území katastru je ve smysluu zákona č. 20/1987
2
Sb. o státní pam
mátkové péči,, ve znění
pozdějších předpisů, úzzemím s archheologickým
mi nálezy obecně, středovvěké a novověké jádro
Suchdola a novověkéé jádro mísstní části Kletné
K
je označen
o
jakko území s vysokou
pravděpodoobností archeeologických nálezů - viz kapitola 3.1.8.

5 Sou
učasné
é prob lémy a jevy životn ího
pro
ostředí , které
é by mo
ohly bý
ýt upla
atněním
m
pol itiky ú zemní ho roz
zvoje nebo
n
úzzemně
ě
ace výz
znamn ě
plá novac í doku menta
ovl ivněny
y, zejm
ména s ohled em na zvlášttě
chrráněná
á územ
mí a lok
kality Natura
N
2000
Popis problémů a slložek životnního prostřed
dí, které by realizací územ
mního plánu
u Suchdol
nad Odrou mohly být významně
v
ovvlivněny, je podrobněji
p
ro
ozepsán v přeedchozí kapiitole 4.
Zejména jihovýchod
dní část řešenného území (niva a terasy řeky Odry,
y, současně EVL
E
a PO
Poodří, CH
HKO Poodřří a nadregiionální biocentrum 92a Poodří jih)) vykazuje relativně
vysokou koncentraci
k
biologických
b
h hodnot, což dokládá míra jeho legislativní ochrany.
Současně se
s však takéé jedná o úúzemí, které s ohledem na svůj stattut ochrany částečně
omezuje roozvoj městysse. Veškeré rozvojové aktivity
a
v tétto části územ
mí je proto zapotřebí
obzvláště pečlivě
p
posuzzovat v konteextu jejich obecně vysok
kého potenciáálu negativněě ovlivnit
přírodní prrostředí. Dalším ekologiccky relativně hodnotnou
u částí katasttru městyse je oblast
Kletenskéhho lesa jihozzápadně od intravilánu místní části Kletné. Tooto území jee zároveň
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m biocentrem
m 147 Kleetenský les. Zbytek řeššeného územ
mí je většin
nou silně
regionálním
antropogennně ovlivněn.
Plochy zemědělské půdy mají v území přib
bližně tříčtvrrtinový podííl, jedná se o vysoce
kvalitní půůdy (obvyklee zde převažuují pozemky
y s půdami I--III. třídy occhrany). To je
j dalším
omezujícím
m faktorem ro
ozvoje obce,, neboť tyto půdy
p
vyžadu
ují zvláštní occhranu.
Vliv reaalizace změn
ny územníhoo plánu na chráněná úzzemí a předm
dměty jejich ochrany,
včetně vyhhodnocení vliivu na VKP a skladební prvky
p
ÚSES je popsán v kapitole 6.
Jedním z hlavních problémů
p
řeešeného územ
mí je průcho
od dálnice D
D1 přes řešen
né území
mezi místnními částmi Kletné
K
a Succhdol nad Od
drou, tento úsek
ú
byl zproovozněn v ro
oce 2009.
Vzdálenostt mezi těleseem dálnice a nejbližšími domy je ccaa 100 m. Doppravní zatížeení území
má vliv na hlukovou a imisní zátěžž a následně generuje i neegativní vlivvy na veřejnéé zdraví a
pobytovou pohodu. Dálniční koriddor představ
vuje také prrostorovou bbariéru, a to
o jak pro
živočichy, tak pro člověka. Pro zajiištění migračční prostupno
osti území M
Moravskou brránou byl
v trase regionálního biiokoridoru m
mezi Beskyd
dy a Jeseníky
y realizovánn ekodukt seeverně od
intravilánu obce. Dle provedeného
p
o monitoring
gu v roce 2011 jej využíívají zejména středně
velcí savci,, nejčastěji srnec obecnýý, prase divok
ké, daněk evropský, zajícc polní a lišk
ka obecná
(Šťovíčkovvá 2014).
Dále úzzemím proch
hází významnný železniční koridor tratti č. 270 Česská Třebová – Přerov
– Bohumínn. Vlaková sttanice slouží jako přestup
pní místo na trati č. 276 Suchdol nad
d Odrou –
Budišov naad Budišovko
ou, trati č. 2777 Suchdol nad
n Odrou – Fulnek a traati č. 278 Succhdol nad
Odrou – Nový
N
Jičín. Jedná
J
se tedyy o poměrněě důležitý dopravní uzell železniční dopravy.
Překonání těchto dopraavních koridoorů je řešeno
o mimoúrovň
ňově, což přiispívá k bezp
pečnosti i
plynulosti silničního provozu.
p
Čáást zájmovéh
ho území dáále spadá doo ochrannéh
ho pásma
mezinárodnního letiště Leoše
L
Janáčkka v Mošnově.
S ohledem na výše rozebranou
r
ddobrou dopraavní dostupn
nost je územíí Suchdola naad Odrou
sídlem někkolika průmyslových poodniků. V Suchdole
S
dnees sídlí firm
my se zaměřřením na
kovovýrobuu, CNC tech
hnologie (NC
C Line), výro
obu krbových
h kamen (Roomotop), liso
ování dílů
pro elektrotechnický prrůmysl (Pam
met), stavebniictví (STAVO
O,Unistad) a další. Dopro
ovodným
negativním
m jevem um
místění řadyy průmyslov
vých podnik
ků je zejmé
ména úbytek kvalitní
zemědělskéé půdy a zvý
ýšení dopravnního zatíženíí intravilánu městyse.
Dalším problémem v území jsouu staré ekolo
ogické zátěžee (SEZ) v záájmovém úzeemí – viz
kapitola 3.1.9. Tyto SE
EZ však nejssou návrhem
m změny ÚP nijak řešenyy, a proto nej
ejsou dále
hodnocenyy.
Dále je třeba upozo
ornit na skuutečnost, že celé území katastru je vve smyslu zákona
z
č.
20/1987 Sb.
S
o státtní památkoové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím
s archeologgickými náleezy obecně, sstředověké a novověké jádro
j
Suchdoola a novověěké jádro
místní částti Kletné je označen jaako území s vysokou prravděpodobnností archeollogických
nálezů. Na území obce jsou evidovvány čtyři neemovité kultu
urní památkyy památkovéého fondu
ČR a dále několik
n
pamáátek místníhoo významu.
Územím
m obce procchází územnně chráněná trasa VRT železniční ttrati, vedeníí VVN a
vodovodu (převzato
(
ze ZÚR Moravvskoslezskéh
ho kraje). Ty
yto územní reezervy do urrčité míry
limitují rozzvoj městysee blokací pozzemků. Vzhlledem k tom
mu, že se jednná o územníí rezervy,
nejsou v soouladu s plaatnou legislat
ativou a mettodickými do
oporučenímii MŽP a MMR dále
detailněji hodnoceny.
h
Hodnoccení vlivu zm
měny ÚP naa příznivý sttav druhů a přírodních stanovišť, které
k
jsou
předmětem
m ochrany EV
VL a PO Pooodří, a zásady jejich och
hrany při upplatňování zm
měny ÚP
vypracovall RNDr. Maarek Banaš, Ph.D. v possouzení vlivu
u koncepce dle § 45i zákona
z
č.
114/1992 Sb., v platn
ném znění ((viz Banaš 2015). Záv
věrem tohotto hodnocen
ní je, že
hodnocená koncepce ÚP
Ú sídelníhoo útvaru Su
uchdol nad Odrou
O
- změěna č. 7 neb
bude mít
významně negativní vlliv na přízniivý stav před
dmětů ochran
ny lokalit sooustavy Natu
ura 2000,
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ucí respektov
vat konkrétnní zmírňujícíí opatření
ani na jejicch celistvostt. Je však záároveň žádou
navržená pro budoucí realizaci
r
něktterých návrh
hových ploch, resp. budouucích záměrů
ů.

6 Zho
odnoce
ení stá
ávajícíc
ch a p ředpokkládan
ných
vlivvů nav rhovan
ných v ariant územn
ního p lánu
na životn í prosttředí
6.1 So
ouhrnné zhodnocení vliv
vu územ
mního plá
ánu na
živvotní pro
ostředí z hledisk
ka kumulativních
ha
syn
nergický
ých vlivů
ů, včetně
ě zhodno
ocení dllouhodo
obých,
stře
ednědob
bých, krrátkodob
bých, trv
valých, p
přechodn
ných,
kla
adných a záporn
ných, včetně vzttahů me
ezi
uve
edenými oblastm
mi hodn
nocení
Návrh změny
z
územ
mního plánu je invarianttní a vycházzí z požadavvků zadání územního
ú
plánu. S ohhledem na tutto skutečnosst je invarianttní i hodnoceení jeho vlivůů.
Zpracovvatelé SEA hodnotí zj
zjištěné nebo
o předpokláádané kladnné a záporn
né vlivy
posuzovanéé změny ÚP na obyvatellstvo, lidské zdraví, biolo
ogickou rozm
manitost, faunu, floru,
půdu, hornninové prostřředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kultturní dědictv
ví včetně
dědictví arrchitektonick
kého a archheologického
o a vlivy na
n krajinu včetně vztaahů mezi
uvedenýmii oblastmi.
Není-li dále v textu výslovně uvvedeno jinak,, jsou vlivy jednotlivých návrhových ploch na
ovzduší, vodu
v
a půd
du považováány za nev
významné. Vlivy
V
jejichh realizace ale mají
kumulativnní charakter,, za hodnoccením jedno
otlivých plo
och je protoo uvedeno souborné
kumulativnní hodnocení za celou konncepci.
Jedná see zejména o vlivy na:
- ovzduuší (obzvlášttě z důvoduu potenciálu navýšení dopravy
d
a vvytápění jedn
notlivých
objektů),
- půduu (z důvod
du potřeby záboru pů
ůdy pro reealizaci stavveb v navrh
hovaných
zaastavitelných
h plochách),
- hlukovvou situaci (zz důvodu posstupného přeedpokládanéh
ho navýšení obslužné dopravy),
- změnuu odtokovýcch poměrů srrážkových vod
v (z důvod
du zastavění nebo zpevn
nění nové
v
výměry
dosud
d volných poozemků, z nicchž budou deešťové vody odváděny),
- zvýšenné nároky naa odběry pitnné vody a pro
odukci splašk
kových vod,
- nárokyy na odběry el.
e energie, zzemního plyn
nu nebo jinýcch paliv.
Obdobnně není-li uvedeno
u
výsslovně jinak
k, nejsou prro jednotlivéé hodnocenéé plochy
navrhoványy podmínky realizace naad rámec vý
ýrokové částii změny ÚPP, nebo jsou případné
další podm
mínky zahrnutty do obecnéé části v kapiitole 8.
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6.1.1 Vllivy na půd
du
Zábor půddy pro navržžené plochyy
Celkovýý předpoklád
daný zábor zzemědělských pozemků pro
p realizacii změny ÚP činí 3,51
ha.
Tab. 4: Záábor půdy pod
dle funkčníhho členění plo
och.
Funkční čllenění
VP

ploochy výroby průmyslové
p

DS

ploochy dopravy silniční

zábor půdy
y celkem
(ha
a)
3,45
5

z toho zem.
pozemky (ha)
3,30

z nich
h orná
půda
a (ha)
3,3
30

0,21

0,21

0,2
21

3,66
6

3,51

3,5
51

Návrh změny ÚP celkeem

Návrh změny
z
ÚP předpokládáá zábory orn
né půdy obd
dobné rozloohy ve II. i III. třídě
ochrany.
Tab. 5: Přeedpokládaný
ý zábor ZPF ddle kultur a v jednotlivýcch třídách ochhrany půd.
katastrální
území

označení plochy

Zastavitelnéé plochy - Z
Suchdol nadd Odrou
Z7.01
Suchdol nadd Odrou
Suchdol nadd Odrou
Celkem Zm
měna č. 7
ÚP

∑ Z7.01
Z7.02
Z7.03
-

fuunkce

odnětí
o
zem
mědělských
po
ozemků
celk
kem (ha)

druh
pozemku

kód
BPEJ

třřída
och
hrany

meliorace
(hha)

VP
V
VP
V
VP
V
VP
D
DS
-

0,83
1,62
2,45
0,85
0,21
3,51

orná
o půda

6..59.00
6..58.00

IIII.
II.
I

0,83
1,62

orná
o půda

6..59.00
6..59.00
-

IIII.
IIII.
-

0,85
0,21
3,51

-

Melioracee:
Všechnyy pozemky odnímané
o
zee ZPF pro naavržené zastaavitelné ploch
chy jsou meliiorovány.
Celkově buude odnímán
no 3,51 ha plooch s investicemi do půd
dy.

Posouzeníí a zdůvodn
nění záboru zemědělský
ých pozemk
ků
Zábor zemědělské
z
půdy
p
je jedním
m z nejzávažžnějších vliv
vů změny úzeemního plánu
u. Kromě
vlastního nevratného
n
úbytku
ú
zeměddělské půdy dochází při jejím záborru také k dop
provodné
změně ekoosystémů, prrostupnosti úúzemí pro migrující
m
živ
vočichy, zm
měnám mikro
oklimatu,
změnám reetenční schop
pnosti území a dalším sek
kundárním neegativním vllivům.
V daném
m případě, kdy jsou plochy pro
p
rozvoj průmyslovéé výroby navrženy
v bezprostřřední blízkossti stávajícíhoo výrobního areálu, v sou
usedství objeektu ČOV, železnice,
ž
frekventované silniční komunikacce a další zástavby
z
v místě
m
s nízkkým význam
mem pro
migraci, lzee celkový vliiv na tyto asppekty považo
ovat za akcep
ptovatelný.
Záborem
m navrženýcch ploch neddojde k naruššení organizaace zemědělsského půdního fondu
ani zeměděělských cest. Půdy I. třídyy nebudou zaabírány. Pro navrhované plochy jsou zabírány
půdy II. a III.
I třídy ochrrany.
Součásttí navrženého
o odnětí pozzemků ze ZP
PF je návrh plochy krajjinné zeleně ZK 7.04
v návaznossti na navržeené zastavite
telné plochy a dále náv
vrh řady meenších ploch přírodní
zeleně, proo zajištění pro
ostupnosti syystému ÚSES
S.
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6.1.2 Doopravní zá
átěž územíí
Nové roozvojové plo
ochy budou mít kumulattivní mírně negativní
n
dop
opad daný po
ostupným
navyšováníím intenzit nákladní
n
a ossobní doprav
vy ve vazbě na
n rozšiřovanný výrobní areál.
a
Lze
očekávat, že navýšeníí dopravníhoo zatížení oproti
o
stávající situaci bbude akcepttovatelné,
tomuto prooblému je vššak nezbytnéé věnovat bližší pozornost ve fázi bbudoucího územního
ú
řízení (v prrojektu pro územní
ú
řízenní specifikov
vat intenzitu
u dopravy soouvisející s provozem
p
staveb umisťovaných v plochách a související hlukové
h
vlivy
y – viz kap. 111).

6.1.3 Hlluková a im
misní zátěěž, veřejnéé zdraví
Přesnějšší míru vlivů
ů na uvedenéé složky nellze bez znalo
osti konkrétnního naplněn
ní daných
ploch v tétoo chvíli stanovit. Hluk z dopravy v městysi
m
Suchdol nad Odroou generuje převážně
provoz na silnici III. třídy procháázející intrav
vilánem obce, dálnice D
D1 procházejjící mezi
místními čáástmi Suchdo
ol nad Odrouu a Kletné a železniční trať
t č. 270 Přřerov - Bohu
umín jako
součást IIII. tranzitního železničnního koridorru, zařazenéh
ho do evroopského želeezničního
systému. Lze
L odhadno
out, že vliveem rozšířen
ní průmyslov
vého areálu a s ním so
ouvisející
dopravy see hluková a imisní
i
zátěž mírně navýší. Vlivy toh
hoto zvýšeníí na veřejné zdraví se
očekávají únosné, reaalizace konkkrétních zám
měrů v uved
dených plocchách je váázána na
posouzení související dopravní
d
zátěěže.

6.1.4 Zvvýšení produkce odp
padů a odp
padních vod, zvýšenní rizika havárií
h
Všechnyy lidské ak
ktivity včetnně rozvoje ploch výroby přinášejíí obvykle zvýšenou
z
produkci oddpadů.
V daném
m území ten
nto problém není zásadn
ního významu. Lze předppokládat, žee odvoz a
likvidace odpadů
o
bude i nadále řešeena stávajícím
m zavedeným
m systémem..
U odpaadních splašk
kových vodd z nově nav
vrhovaných ploch lze oočekávat nap
pojení na
stávající syystém likvid
dace odpadnních vod na blízké ČOV
V, případné technologiccké vody
budou na ČOV napojeeny při splnnění limitů kanalizačního
k
o řádu obcee nebo po po
otřebném
předčištěníí. Vliv na pro
odukci odpaadních vod bude trvalý, velmi
v
mírně negativní, závislý
z
na
počtu praccovníků, bud
de mít kumuulativní charrakter s již existujícími
e
plochami. Konkrétní
K
vyčíslení předpokládan
p
ného nárůstu odpadních vod
v nelze s ohledem
o
na nneznalost kon
nkrétních
záměrů v plochách
p
prov
vést.

6.1.5 Zm
měny odtokových pooměrů
Při zásttavbě navržeených ploch pro rozvoj výrobního
v
arreálu a jeho dopravního napojení
dojde k čáástečnému zrrychlování oodtoku srážk
kových vod z území. Tooto zrychleníí je dáno
zejména om
mezenou možžností zřízenní vsaků u zaastavěných plloch.
Vliv reaalizace změn
ny ÚP jako ccelku na odttokové poměěry v území se očekává z důvodu
zvýšení výýměry zastavěné plochy m
mírně negatiivní, pro omezení tohotoo vlivu je v kapitole
k
8
navržena podmínka zajištění retenc e dešťových
h vod

6.1.6 Vllivy na čerrpání vod
Předpokkládaná nováá zástavba ppřinese zvýšení odběru podzemních
p
vod pro záásobování
veřejného vodovodního
o řadu. Prakkticky všech
hny části zástavby městyyse jsou nap
pojeny na
veřejný voddovod. Kum
mulativní vlivvy na podzem
mní vody budou trvalé, m
mírně negativní, dané
jen zvýšenýým čerpáním
m vod pro zássobování nav
vrhovaných ploch.
p
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6.1.7 Vllivy na hm
motné statk
ky, kultur ní dědictv
ví včetně ddědictví
ar chitektoniického a aarcheologi ckého
Návrh změny
z
ÚP městyse
m
Suchhdol nad Od
drou respekttuje evidovanné nemovitéé kulturní
památky i místní pam
mětihodnosti. Regulativy ÚP stanovují pro plocchy obecné plošné a
výškové reegulativy v dostatečné
d
m
míře. Celé úzzemí je ve smyslu
s
zákonna č. 20/198
87 Sb., o
státní pam
mátkové péči, ve znění ppozdějších předpisů,
p
úzzemím s archheologickým
mi nálezy
obecně a středověké
s
a novověké jjádro Suchd
dola a novov
věké jádro m
místní části Kletné
K
je
označeno jako území s vysokou prravděpodobn
ností archeologických náálezů. Na území obce
jsou evidovány čtyři nemovité
n
kuulturní pamáátky památko
ového fonduu ČR a dálee několik
památek místního
m
výzznamu. Z tohhoto důvodu
u bude nutn
né při realizzaci záměrů
ů striktně
zachovat všechny
v
záko
onné požadaavky vyplýv
vající z těchto
o střetů (ohllášení zemn
ních prací
příslušném
mu archeologiickému pracoovišti, umožn
nění provedeení záchranné
ného průzkum
mu atd.).
Vliv náávrhu změny ÚP na tyto ssložky je neu
utrální.

6.1.8 Vllivy na ovzzduší
Předpokkládané kum
mulativní vliivy realizacee změny ÚP
P na kvalituu ovzduší jssou dány
zejména předpokládaanými posttupnými přřírůstky inttenzit doprravy na veřejných
v
komunikaccích jako seku
undárním vliivem postupně rostoucí dopravy.
d
Potenciáální kumulattivní vliv reaalizace změn
ny ÚP sídelníího útvaru Su
Suchdol nad Odrou
O
na
kvalitu ovzzduší bude ceelkově mírněě negativní.

6.1.9 Vlliv na krajjinný ráz, na biolog ickou rozm
manitost, ffaunu, flóru,
zv láště chrá
áněná územ
mí, ÚSES a ekosystéémy
Vlivy na biiologickou ro
ozmanitost
Dojde k záboru 3,51 ha stávvajících zem
mědělských pozemků
p
a jejich nahrrazení za
zastavěnouu plochu s prakticky nullovým přírod
dním potencciálem. Na pplochách naavrženého
rozšíření průmyslovéh
p
o závodu see v současno
osti nachází v severní a severozápaadní části
kukuřičné pole a maláá plocha zahhrádek a ovocných strom
mů, v jižní části sečenáá kulturní
bou mladýchh, převážně ovocných
o
stromů. Z výchhodu jsou tytto plochy
louka s řaddovou výsadb
lemovány náletovou
n
dřřevinou vegettací. Jedná se o antropog
genní biotopyy formační sk
kupiny X
dle Kataloggu biotopů ČR
Č (Chytrý et al. 2010)) s nízkou biiologickou hhodnotou a výskytem
v
běžných drruhů rostlin a živočichů.. Do určité míry
m může být
b biologickká rozmanito
ost území
podpořena navrženou realizací vvýsadby zeleeně na plošše krajinné zeleně ZK 7.04 při
m okraji navrrženého rozššíření výrobn
ního areálu. Tento pás zzeleně se přři vhodné
východním
realizaci a péči o výsad
dby do budooucna může stát
s vhodným
m biotopem pro řadu živ
vočišných
druhů. Navržený pás zeleně by navíc vhod
dně navázal na stávajíccí vzrostlou liniovou
dřevinou zeleň
z
při výcchodním okrraji navržený
ých ploch. Celkově
C
lze tedy konstaatovat, že
vlivy realizzace změny ÚP
Ú na biologgickou rozmaanitost ve významné mířee nenastanou
u.
Vlivy na ZCHÚ a ÚSES
Hodnoccená změna ÚP doplňuj e stávající síť
s ÚSES a akceptuje ppožadavky na
n vedení
vyšší úrovvně ÚSES. Parametry
P
jeednotlivých prvků splňu
ují nároky nna minimální šířku a
plochu.
Ve změěně ÚP Such
hdol nad Odrrou jsou nav
vrženy někteeré plochy a koridory, které
k
jsou
z hlediska ochrany přírody a krajiiny potenciáálně kolizní. Konkrétně tři nové zasstavitelné
plochy určeené pro rozšíření stávajíccího průmyslového areálu (Z 7.01 a Z 7.02 - VP – plochy
výroby průůmyslové, Z 7.03 – DS – plochy dopravy
d
silniiční) jsou naavrženy ve IV. zóně
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prostřední blíízkosti NRBC 92a Odersská niva (Pooodří – jih). Není
N však
CHKO Pooodří a v bezp
důvodné oččekávat naru
ušení funkčnoosti obecně či
č zvláště chrráněných čásstí přírody. Návrhové
N
plochy jsou situovány do stávajíccích antropo
ogenních bio
otopů v proluuce mezi ex
xistujícím
výrobním areálem,
a
objjektem ČOV
V, frekventov
vanou komu
unikací a žellezničním ko
oridorem.
Návrhové plochy
p
nezasahují do prrvků ÚSES a lze proto prakticky
p
vylloučit možnost jejich
negativníhoo ovlivnění. Také aktuálnní zařazení návrhových
n
ploch
p
do 4. zzóny ochran
ny CHKO
Poodří odppovídá poněk
kud sníženém
mu biologicko
o-ochranářsk
kému význam
mu této části území.
Do prostoru CHKO
O (II a IV. zóna), EVL
L a PO Poo
odří zasahuj e na území městyse
vymezený koridor PZ1
P
pro reealizaci VV
VTL plynovodu (TI – koridor technické
t
infrastruktuury). Jedná se o koridoor převzatý ze ZÚR Moravskoslez
M
zského kraje a není
prostorově (liniově) deetailně speciffikován. Ten
nto koridor zasahuje
z
takéé do nadregiionálního
biocentra 92a
9 Oderskáá niva (Pooddří jih), výzznamných krrajinných prv
rvků, řady přírodních
stanovišť a biotopů zvláště chráněnných druhů rostlin a živ
vočichů. Vzhhledem k tom
mu, že se
jedná o náávrh zdvojen
ní stávajícíhoo plynovodu
u, není důvo
odné očekávvat zásadně negativní
dotčení příírodního prostředí. Při buudoucích staavebních praacích však hrrozí riziko poškození
p
okolního prrostředí, kterré je nezbytnné minimalizovat (viz dettailní komenttář k této plo
oše v kap.
6.2).
Vlivy na VKP
V
Některéé návrhy přeedložené ve změně ÚP sídelního
s
útv
varu Suchdool nad Odrou mohou
mírně negaativně ovlivn
nit významnéé krajinné prrvky. Jedná se
s o plochu kkoridoru pro zdvojení
stávajícího vedení VVT
TL plynovoddu (PZ1) pro
ocházející nivou Odry a zasahující do
d lesních
porostů. Míra očekáávaného neggativního vliivu je snížeena očekávaanou realizaací podél
stávajícího vedení plyn
novodu. Ostaatní návrhové plochy nezzasahují do pprostoru výzznamných
krajinných prvků. Výzznamný negaativní vliv reealizace změěny ÚP sídellního útvaru
u Suchdol
nad Odrou na VKP se proto
p
nepředp
dpokládá.
Vlivy na krrajinný ráz
Nově zpracovaný
z
návrh
n
změnny ÚP sídeln
ního útvaru Suchdol naad Odrou reespektuje
doporučeníí definovaná v ZÚR Morravskoslezsk
kého kraje. Žádná
Ž
z návrhhových ploch nebude
mít význam
mný negativní vliv na kkrajinný ráz v zájmovém
m území. Ploochy výroby Z 7.01 a
Z 7.02 navvazují na stáv
vající výrobbní areál. Celé území je rovinaté a m
minimálně pohledově
exponovanné – dostatečnou pohleddovou bariérru představu
uje stávajícíí rozptýlená krajinná
zeleň. Při pohledu
p
od intravilánu
i
S
Suchdola je rozvojové
r
úzzemí odcloněěno souvislý
ým pásem
vzrostlé zeeleně podél železniční ttrati a náspeem trati. Od
d blízké zásstavby nacháázející se
severovýchhodně od nav
vržených zasstavitelných ploch jsou návrhové
n
ploochy pohledo
ově kryty
pásem vzrrostlých stro
omů podél ppříjezdové cesty
c
k těmto
o domům a porostem keřové a
stromové vegetace
v
pod
dél cesty veddoucí kolem objektu čisttírny odpadnních vod. Plo
ochy jsou
pohledově kryty také stávajícím
s
obbjektem ČO
OV, který se nachází na vyvýšeném terénním
valu a částtečně i samo
otným valem
m. Při příjezzdu od Kuníína jsou výrrobní haly pohledově
exponovanné až v bezprostřední blízzkosti, od zattáčky u objek
ktu ČOV, z vvětší vzdálen
nosti jsou
opět pohleddově kryty liiniovou zelenní.
Krajinný ráz řešenéh
ho území prooto bude ovliivněn pouze minimálně.
Natura 20000
Všechnyy tři navržžené zastavvitelné plochy se nach
hází na úzzemí PO Poodří
P
a
v bezprostřřední blízkossti EVL Pooddří. Navržen
ná trasa VVT
TL plynovodu
du PZ1 je ved
dena přes
území EVL
L Poodří. Jin
né lokality sooustavy Natu
ura 2000 nejssou dotčeny. Významné negativní
vlivy realizzace změny ÚP sídelníhoo útvaru Succhdol nad Odrou na lokaality soustav
vy Natura
2000 nebylly vyloučeny
y stanoviskem
m orgánu och
hrany přírod
dy – Správy C
CHKO Pood
dří. Orgán
____________________
______________________
___________
______________________
_____
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D. a ko
ol., Ekogroup Czeech s.r.o., č.p. 52
2, 783 16 Dolany
43
tel. 605-5679055, 583- 034674, http://www.ekogr
h
roup.cz

Územní plán síídelního útvaru Suchdol
S
nad Odroou - změna č. 7 - Vyhodnocení vlivů územně plánoovací dokumentacce na životní
prostředí dle záákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu ppřílohy č. 1 zákon
na č. 183/2006 Sb., v platném zněnní

m stanoviskuu upozorňujee zejména naa možné negaativní dotčen
ní motáka
ochrany příírody ve svém
pochopa – předmětu ochrany
o
PO Poodří. Na základě toh
hoto stanovissko bylo zpracováno
samostatnéé autorizovan
né naturové hodnocení (viz Banaš 2015). Z naaturového hodnocení
h
vyplynulo, že hodnoceená změna ÚP nebude mít význam
mně negativn
vní vliv na předměty
p
ochrany EV
VL a PO Poo
odří (blíže vizz text naturo
ového hodnoccení).
Ekologickáá stabilita úzeemí
Realizacce změny ÚP
P přináší výz
ýznamnou zm
měnu krajinných složek sspočívající především
v záboru ZPF
Z
a navýššení rozsahuu zastavěnýcch ploch a komunikací.
k
Zabíraná orná půda
z pohledu ekologické stability
s
nicm
méně předstaavuje složku
u ekologickyy nestabilní, obdobně
jako zastavvěné plochy,, a do PUPF
FL, trvalých travních porrostů a zahraad je zasaho
ováno jen
v malé míře. Změna ÚP
P rovněž navvrhuje i ploch
hu zeleně (ZK
K 7.04).
V celkoovém pohledu
u vlivem reaalizace změny
y ÚP dojde díky
d
změně ččásti ploch orné
o
půdy
na zastavěnné plochy k mírnému
m
snížžení koeficieentu ekologiccké stability..
Migrační prostupnost
p
krajiny
k
Po provvedených teréénních průzkkumech a anaalýze dostup
pných nálezoových dat (ND
DOP) lze
konstatovatt, že migračční význam řešených ploch rozšířen
ní výroby a dopravního napojení
ploch (Z 7.01, Z 7.02, Z 7.03) je v součaasnosti nízký
ý. Možnostt migrace prostorem
p
navrženýchh ploch pro větší živočicchy je již v současnosti
s
negativně
n
ovvlivněna sou
usedstvím
výrobních hal, existtencí a proovozem ob
bjektu ČOV a zejménaa z jihu navazující
n
frekventovanou silniční komunikaccí spojující Suchdol
S
nad Odrou a Kunnín. Ze seveerozápadu
je možnostt migrace úzzemím význaamně negativ
vně ovlivněn
na existencí tělesa frekv
ventované
železniční tratě.
t
Také stávající šířkaa travnatého pásu s výsad
dbou dřevin mezi terénníím valem
s objektem
m ČOV a oplo
ocením hal v jižní části navržených
n
ploch
p
(v pro storu Z 7.02) činí dle
konkrétního místa cca 50 – 60 metrrů. O několik řad mladých výsadeb ddřevin není pečováno
p
(vývraty a poškození jeedinci) a výs adba tak aktu
uálně neplní prakticky žáádné krajinn
né funkce.
Stávající parametry
p
průchodu mezzi objektem ČOV a oplo
ocením hal tak neodpov
vídají ani
minimálním
m parametrů
ům pro migraaci velkých savců dle stu
udie AOPK ČR (viz An
nděl et al.
2010). Nízzký význam řešeného proostoru pro migraci
m
většícch živočichůů vyplývá tak
ké z toho,
že území není
n
dle AOPK ČR zařaazeno mezi migračně
m
vý
ýznamná úzeemí ani mezii dálkové
migrační kooridory.
Pod žeelezničním tělesem sevverozápadněě od navržených zastaavitelných ploch
p
je
vybudovánn cca 2,5 m široký betonnový propusstek, navazujjící na zahráádky a pole (viz foto
v kap. 6.2). Jedná see aktuálně o jediné díílčí opatřeníí umožňujíccí migraci živočichů
ž
severojižníím směrem napříč tělessem železniční tratě. Parametry toohoto průcho
odu však
umožnují migraci
m
jen drobným
d
živoočichům.
Na zákkladě studia místních ppodmínek jee zřejmé, žee pro migraaci živočich
hů širším
zájmovým území v ok
kolí intraviláánu Suchdo
ola a návrho
ových zastavvitelných plloch jsou
využívány zejména lučční a lesní pporosty v nivě podél řek
ky Odry a ttaké navazujjící polní
kultury na říčních teraasách Odry (přibližně ve
v směru sev
verovýchod-jjihozápad). V daném
prostoru sice migraci živočichů částečně neegativně ovlivňuje exisstence obory
y Kunín,
nicméně okkolní biotopy
y na území E
EVL Poodří a NRBC 92aa Oderská nivva (Poodří-jiih) nabízí
dostatečný potenciál pro
p úspěšnouu migraci. Tato
T
skutečnost je potvrrzena také zařazením
z
nivních plooch podél to
oku Odry me
mezi migračně významná území dle AOPK ČR (viz kap.
3.2.8). Čásst migračního
o pohybu žiivočichů probíhá i napříčč Moravskouu branou, seeverně ve
větší vzdáálenosti od zájmových ploch ve volné
v
krajiněě mezi Suchhdolem a Hladkými
H
Životicemii, kde mohou
u větší živočiichové překo
onat dálnici D1
D po ekodukktu (viz kap.. 3.2.8).
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u
rozboru je zřeejmé, že úzeemí návrhový
ých ploch Z 7.01, Z 7.02
2 a Z 7.03
Z výše uvedeného
má v součaasnosti minim
mální význam
m z migračn
ního hlediskaa a případná budoucí výsstavba na
plochách nebude
n
mít vý
ýznamný neggativní vliv na
n zhoršení migrační
m
prosstupnosti úzeemí.

6.1.10 Záávěr
Na zákkladě současn
ných znalosttí o stavu úzzemí v prostoru navrhovvaných zastavitelných
ploch a vyymezeném koridoru
k
techhnické infraastruktury (V
VVTL plynoovod) se neo
očekávají
významné negativní vlivy předkláddaného návrh
hu změny ÚP
P na výše uvvedené probllematické
oblasti. Vliivy na jedno
otlivé složkyy životního prostředí
p
byly
y celkově koonstatovány převážně
na úrovni mírně
m
negativ
vních vlivů.
Přesnějšší zhodnocen
ní vlivů předdevším v oblaasti hlukové a imisní zátěěže bude vyžžadováno
vždy ve fázzi územního rozhodovánní, kdy u jed
dnotlivých ak
ktivit (záměrůů) bude znám
mo jejich
konkrétní technické
t
řešení. Vlivy hluku a zneečištění ovzd
duší je nutnoo považovat za vlivy
synergické, tedy jejich
h míra je přři souběhu hlukových
h
a imisních vvlivů vždy větší,
v
než
připadá na jejich prostý
ý součet.
Bylo koonstatováno také několikk potenciáln
ně mírně pozzitivních vlivvů hodnocen
né změny
ÚP, resp. návrhových
h ploch. Jeddná se zejm
ména o oček
kávané pozi
zitivní vlivy v socioekonomickké oblasti (zvýšení
(
poočtu pracovn
ních příležittostí) po ppřípadném budoucím
b
zprovozněnní navrženéh
ho rozšíření výrobních ploch.
p
Také vlivy navržžené plochy krajinné
zeleně (ZK
K 7.04) lze hodnotit pootenciálně mírně
m
pozitiv
vně z hlediskka přírody a krajiny
(vytvoření nových plocch dřevinné zzeleně namísto současnýcch agrocenózz).
V součaasné době neebyly při hoddnocení shled
dány takové negativní vliivy, které by
y realizaci
koncepce jako
j
celku bránily
b
neboo ji výrazně omezovaly. Potenciálněě významné (kolizní)
návrhové plochy
p
jsou dále
d hodnoceeny jednotliv
vě a jsou pro
o ně v případdě potřeby stanoveny
s
podmínky, za kterých je možné jjejich realizaaci akceptov
vat. Potenciáální kolize vyplývají
v
zejména zee střetů návrh
hových plochh s limity och
hrany přírody
y a krajiny (vviz Tab. 6).
T
Tab. 6: Poteenciálně kolizní plochy z pohledu och
hrany přírody
y a krajiny.
kód

využití
plochy

Z 7.01

VP

Z 7.02

VP

Z 7.03

DS

PZ1

TI

důvod zzařazení
zásah ddo PO Poodří, blízkost EV
VL Poodří, IV
V. zóna CHK
KO Poodří,
blízkostt nadregionáln
ního biocentra 92a Oderská niva (Poodří – jih)
zásah ddo PO Poodří, blízkost EV
VL Poodří, IV
V. zóna CHK
KO Poodří,
blízkostt nadregionáln
ního biocentra 92a Oderská niva (Poodří – jih)
zásah ddo PO Poodří, blízkost EV
VL Poodří, IV
V. zóna CHK
KO Poodří,
blízkostt nadregionáln
ního biocentra 92a Oderská niva (Poodří – jih)
zásah ddo PO a EVL
L Poodří, II. a IV. zóna CH
HKO Poodří, zásah do
derská niva (PPoodří – jih),, zásah do
nadregioonálního bioccentra 92a Od
VKP voodní tok, údoln
ní niva a les, zásah do bioto
topu zvláště ch
hráněných
druhů
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6.2 De
etailní zh
hodnoce
ení vlivu územníího plán u na živ
votní
pro
ostředí
Návrh změny
z
územn
ního plánu jee invariantní a vychází z požadavků sschváleného zadání.
Hodnoccení návrhu ÚP
Ú sídelníhoo útvaru Succhdol nad Od
drou – změnna č. 7 je reaalizováno
na základěě poznatků z provedenéhho opakovan
ného terénníího průzkum
mu zájmovéh
ho území
(srpen 2015), náhledu do dat náleezové databáze ochrany
y přírody (N
NDOP), dat mapování
m
biotopů (22007, 2013) poskytnutýcch Agenturo
ou ochrany přírody a kkrajiny a zp
pracování
dalších tišttěných, digittálních dat o sledovaném
m území (vizz seznam liteeratury) a naa základě
spolupráce a konzultacee s místními znalci (zejm
ména ornitolo
ogy).
Předmětem následuj
ující části hoodnocení jsou
u čtyři návrhové plochyy předkládan
né změny
ÚP sídelníího útvaru Suchdol
S
nadd Odrou, přiičemž míra jejich
j
vlivu na referenčční cíl je
vyjádřena pětistupňovo
p
ou škálou speecifikovanou
u v následující tabulce. V případě, žee byla pro
konkrétní plochy nav
vržena doporručení zmírrňující výsleedný vliv nna jednotlivé složky
životního prostředí,
p
je v tabulce naa prvním míístě uveden vliv
v při realiizaci plochy
y v plném
rozsahu a za
z znaménkem / následujje konstatovaaný vliv při dodržení
d
navvržených zmíírňujících
opatření.
Tab. 7: Stuupnice hodno
ocení předpookládaných vlivů
v
jednotliivých ploch nna životní prrostředí.
Hodnota
a vlivu
Specifikkace
+2
2
Výrazně pozzitivní vliv
+1
1
Mírně pozitiivní vliv
0
Bez vlivu (n
neutrální vlivv)
-1
1
Mírně negatiivní vliv
-2
2
Výrazně neg
gativní vliv
Hodnoccení vlivů na půdu a hornninové prostřředí vychází z posouzeníí nutnosti záb
boru ZPF
a PUPFL, posouzení respektovánní ochrannéh
ho pásma leesa dle zákoona č. 289/1
1995 Sb.
v platném znění,
z
potenciální možnoosti ovlivněn
ní erozní situ
uace a stabiliity svahů, zo
ohlednění
míry stávajjícího využív
vání nerostnéého bohatstvíí a dalších sp
pecifických aaspektů lokallity.
Zábory ZPF
F a PUPFL jsou hodnoceeny dle násleedující škály významnostti:
Významnýý nepříznivý vliv
v (-2):
 Zábbor ZPF či PUPFL
P
o rozzsahu větším než 5 ha
 U ZPF
Z převažu
ují půdy nejvvyšších tříd ochrany
o
(I, II))
 U PUPFL nelzze vyloučit vliv přeměn
ny pozemků
ů na další eekologické parametry
p
úzeemí (stabilitaa svahů, stabbilita okolních
h porostů, od
dtokové pom
měry území, atd.)
a
Mírně negaativní vliv (-1):
 Zábbor ZPF či PUPFL
P
o rozzsahu 0,5 – 5 ha
 Přiihlédnutí k dalším specifi
fickým aspek
ktům lokality
y (ochranná ppásma, erozn
ní situace,
atdd.)
Neutrální vliv
v (0):
 Beez záboru ZPF
F či PUPFL či je jeho rozsah do 0,5 ha
h
Mírně až výýznamně pozzitivní vliv ((+1,+2):
 Buudoucí záměrr má potenciáál pro rozšířeení stávající rozlohy ZPFF či PUPFL
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Buudoucí záměěr má potennciální pozittivní až významně pozzitivní vliv na další
speecifické aspeekty (stabiliita půd, snížžení eroze, snížení rizikka povodní, zlepšení
kvaality ovzdušíí, zpomaleníí odtoku vod
dy z území, pozitivní
p
doppad na půdníí procesy,
atdd.)

Hodnoccení vlivů zm
měny ÚP naa ovzduší a klima vycháází z posouzzení předpok
kládaného
příspěvku navrhované plochy a jeejího navrho
ovaného funk
kčního využžití ke stávaající míře
znečištění ovzduší.
o
Rozvojoové plochy, které
k
by sam
my o sobě měěly výrazně negativní
n
vliiv na ovzdušší, nebyly
ve změně ÚP
Ú identifik
kovány. U vyybraných ploch však by
yl konstatováán sekundárrní dopad
jejich realizzace na kvallitu ovzduší,, obvykle v důsledku
d
přeedpokladu jej
ejich vlivu naa zvýšení
intenzity dopravy. Vliv
vy na kvalituu ovzduší jso
ou navíc pov
važovány za vlivy kumullativní ve
vztahu ke stávajícím realizovaným
r
m plochám a za vlivy sy
ynergické vee vztahu k možnému
m
hlukovémuu působení vy
ybraných plooch.
Předpokkládané vlivy změny ÚP
P na vodu zahrnuje
z
possouzení poteenciálu realizzovaných
ploch ovlivvnit stávajícíí stav povrchhových a pod
dzemních vo
od, odtokovýých poměrů a retence
v krajině.
Přírodnní a krajinněě-estetická slložka životníího prostředíí byla při hoodnocení přeedkládané
změny ÚP
P shledána jaako potenciáálně nejvícee kolizní, co
ož vyplývá z biologické hodnoty
východní části
č
území městyse
m
Suchhdol nad Odrrou a stupně jeho legislat
ativní ochrany. U těch
ploch, u ktterých byl id
dentifikován konflikt zájm
mů rozvoje městyse
m
a záájmů ochrany
y přírody
bylo hodnoocení obvyklle doplněno o doporučen
ní úpravy realizace těchtto ploch tak
k, aby byl
rozsah pottenciálního negativního
n
ovlivnění co
c nejnižší. Hodnocení přírodní a krajinněestetické složky
s
životn
ního prostřeedí zahrnovaalo posouzen
ní návrhovýých ploch ve
v vztahu
k jejich potenciálu ovliivnit stávajíccí stav přírodních či přírrodě blízkýcch stanovišť, stávající
stav a počeetnost popullací fauny a flóry, stav zvláště chrááněných územ
mí a předměětů jejich
ochrany, sttav a funkčn
nost význam
mných krajinn
ných prvků, památných stromů, sklaadebných
prvků ÚSE
ES a vliv na krajinný
k
ráz. Zhodnoceníí vlivu změn
ny ÚP na lokkality soustav
vy Natura
2000 a předměty jejich
h ochrany byyly vyhodnocceny zvlášť v samostatnéé části předk
kládaného
hodnocení vlivů na trvaale udržitelnýý rozvoj (vizz naturové ho
odnocení – B
Banaš 2015).
Vliv reealizace změěny ÚP síddelního útvaaru Suchdol nad Odrouu na veřejn
né zdraví
obyvatelstvva a socio--ekonomickéé (SE) aspeekty byl ho
odnocen na základě potenciálu
návrhovýchh ploch ovliv
vnit stávajícíí imisní situaaci v obci, akustickou situuaci a eventu
uálně také
sociální či ekonomicko
ou situaci zddejších obyvaatel (pracovn
ní příležitostii, posílení sttávajících
podnikatelsských aktivitt a záměrů v obci, atd.).
Vliv naa hmotný ma
ajetek a kultturní památkky zahrnovaal zejména pposouzení míry
m
vlivu
uplatnění změny
z
územ
mního plánu na předměty
y památkovéé péče v obcci a drobné památky
místního výýznamu.
V Tabulce 8 je sou
uhrnnou forrmou znázorrněno zhodn
nocení míryy potenciálníího vlivu
realizace jeednotlivých návrhových ploch změn
ny územního plánu na žiivotní prostředí, resp.
na jeho jeednotlivé slo
ožky. Veškeeré střetové situace jso
ou posléze bblíže identiffikovány,
popsány a zhodnoceny
z
v následujíccí kapitole zaaměřené na podrobné vyhhodnocení.
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H
významnosti
v
vlivu realizzace ploch změny ÚP na složky životního
ž
Tab. 8: Hodnocení
prostředí.
Využití
dí
Pottenciálně ovllivnitelná složka životníího prostřed
Plocha
plochy

Z 7.01
Z 7.02
Z 7.03
ZK 7.04
PZ1

VP
VP
DS
K
TI

Půda
a
horninové
prostředí

Ovzduší
a klima

-1
-1
0
0
0

-1
-1
-1
0
0

Voda
V

Příroda
P
a
krajina

Veřejné
zdraví a
socioekonomické
aspekty

Hmotný
majetek
a
kulturní
památky

0
0
0
0
0

-1
-1
-1/0
0/+1
-1 až -2/0 až -1

0 až +1
0 až +1
0
0
0

0
0
0
0
0

Jak bylo uvedeno již
j výše, na hodnocenýcch zastavitelných plocháách a navržeené ploše
krajinné zeeleně (plochy Z 7.01, Z 7.02, Z 7.03 a ZK 7.04
4) byl proveeden aktuáln
ní terénní
průzkum. Území
Ú
ovliv
vněné navržženým zdvojjením stávajjícího VVTL
L plynovodu
u (záměr
PZ1) nebyylo podroben
no detailnějššímu terénníímu průzkum
mu z důvoduu dosud neu
upřesněné
trasy – akttuálně navržený koridor má šíři ccaa 400 m – ve skutečnostti však budee dočasně
ovlivněno území
ú
o šířcee v řádu jednnotek až max
ximálně nižšíích desítek m
metrů.
Na záklladě aktuáln
ního terénníhho průzkumu
u bylo zájm
mové území nnavrženého rozšíření
průmyslovéého areálu a jeho nejbliižší okolí rozzděleno do deseti
d
dílčíchh ploch (veg
getačních
segmentů),, které jsou níže
n slovně chharakterizov
vány – viz následující obrrázek.
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V
dílčí vegetačnní segmenty v prostoru navrženého
n
rrozšíření prů
ůmyslové
Obr. 13: Vymezené
výroby a plochy
p
zelen
ně (Z 7.01, Z 7.02, Z 7.03 a ZK 7.0
04) a navazu
zující okolí – hranice
vegetačníchh segmentů jsou označčeny žlutou linií a číselnými kódyy (podklado
ová data:
ČÚZK).

notlivých vym
mezených veegetačních segmentů:
s
Popis jedn
Segment 1
Sečená kulturní louk
ka s výsadboou několika řad
ř ovocnanů
ů a hlohem ((Crataegus la
aevigata)
(biotop X13 dle typolo
ogie Chytrý eet al. 2010), která se nacchází v prosttoru navržen
né plochy
výroby Z 7.02.
7
Výsad
dba dřevin jje neudržov
vaná, částečn
ně vyvrácenná a aktuáln
ně neplní
původně zamýšlenou funkci
f
izolaačního pásu dřevinné zeeleně mezi pprostorem sttávajícího
výrobního areálu a oko
olím. Výchoodně od segm
mentu se nacchází zemní val a na něěm objekt
ČOV a souuvisející nálletová dřevinnná vegetacee (viz segment č. 6). Z
Západně od plochy
p
je
situován stáávající výrob
bní areál.
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východní okrraj plochy Z 7.02 od okraaje silnice.
Foto 1: Pohhled na jihov

Foto 2: Pohled na plochu Z 7.02 odd silnice seveerozápadním
m směrem,
vlevo je paatrné oplocen
ní a hala navaazujícího výrrobního areálu.
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du zpět k silnnici.
Foto 3: Pohhled na návrrhovou plochhu Z 7.02 od severozápad

Segment 2
Intenzivvně obhospod
dařované kukkuřičné polee (biotop X2 dle typologiie Chytrý et al.
a 2010),
které se nachází
n
v prrostoru návrrhové ploch
hy výroby Z 7.01. V sseverovýchodní části
stávajícího kukuřičnéh
ho pole je zm
měnou ÚP navržena
n
plo
ocha krajinnné zeleně (Z
ZK 7.04).
Segment zee severu navaazuje na těleeso železničn
ní tratě s doprrovodnou dřeevinnou vegetací a ze
západu na oplocený
o
výrrobní areál.
Foto 4: Pohhled severozzápadním sm
měrem na přecchod sečené louky a
navazující kukuřičné po
ole v místě nnavržené plocchy Z 7.01.
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Segment 3
Oplocenná koňská paastvina (biottop X5 dle ty
ypologie Chytrý et al. 20010), která východně
v
navazuje na
n navržené zastavitelnéé plochy. Do
o tohoto seg
gmentu přím
mo nezasahu
uje žádná
z navrženýých ploch.
Foto 5: Poohled severn
ním směrem na stávající polní cestu v místě
navržené plochy
p
doprav
vy Z 7.03 a nnavazující koňskou pastv
vinu. V
pozadí se nachází kuk
kuřičné polee poblíž traatě, severový
ýchodně
navazuje záástavba.

Segment 4
Izolačníí pás keřové a nižší strom
mové zeleněě podél polníí cesty (biotoop X12 dle typologie
t
Chytrý et al.
a 2010). Seg
gment z výchhodu liniověě ohraničuje návrhové ploochy Z 7.01 a Z 7.02.
Segment jee rozdělen na
n dvě části. V severní části
č
se jednáá o nízký páás s dominan
ntní lípou
srdčitou (T
Tilia cordata), třešní obeecnou (Prunu
us avium), trrnkou (Prunnus spinosa) a slivoní
švestkou (Prunus
(
dom
mestica). V jižní části dominují vzrostlejší
v
boorovice lesn
ní (Pinus
sylvestris) a lípa srdčitáá (Tilia corddata). Porostt je ruderalizovaný a nitrrofilní. Na po
olní cestě
mezi segm
menty č. 3 (n
navazující ppastvinou) a segmentem 4 se nacháází několik drobných
d
kaluží, kterré představujjí potenciálnně vhodný biiotop pro obo
ojživelníky. Přibližně naa rozhraní
severní a jižní
j
části seegmentu dřeevin je ve změně ÚP naavržen budooucí vjezd na
n plochy
průmyslovéé výroby. Do
D jižní částti tohoto lin
niového pásu
u dřevin takké částečně zasahuje
návrhová dopravní
d
ploccha Z 7.03, sseverní část segmentu
s
je bez
b zásahu.
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verní část seegmentu č. 4 s nižší keřřovou a
Foto 6: Poohled na sev
stromovou vegetací.

1. Zde je páss dřevin
Foto 7: Poohled k jihozzápadu na pllochu Z 7.01
přerušen odbočkou
o
po
olní cesty. P
Přibližně v těěchto místech je ve
změně ÚP navržen bud
doucí vjezd nna plochy prů
ůmyslové výrroby.
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ovice
Foto 8: Poohled na jižní část segmeentu č. 4 s přřevahou boro
lesní. Kaluuže na přísstupové polnní cestě jso
ou potenciáálním
periodickým
m biotopem pro obojživeelníky.

Segment 5
Areál čiistírny odpad
dních vod a související antropogenní
a
í plochy (biootop X1 dle typologie
t
Chytrý et al.
a 2010) z jiihovýchodu nnavazující na plochu Z 7.01.
7
Stavba ČOV je um
místěna na
zemním vaalu.
Foto 9: Poohled ze siln
ničního rozceestí přes objeekt ČOV naa plochu
Z 7.02. Ploocha Z 7.02 je pohledoově oddělenaa zemním valem
v
a
keřovou zeelení.
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Segment 6
Pás nižšších dřevin (biotop
(
X12 dle typolog
gie Chytrý ett al. 2010) m
mezi silnicí a areálem
čistírny odppadních vod, který částeččně pohledov
vě kryje navržené plochyy ve směru od
o silnice.
V porostu se vyskytujee vrba křehkká (Salix fra
agilis), líska obecná (Coorylus avella
ana), lípa
srdčitá (Tillia cordata),, olše lepkavvá (Alnus glutinosa), aj. Do tohoto ssegmentu nááletových
dřevin zasaahuje okraj navržené
n
plocchy Z 7.02.
Foto 10: Pohled na páss dřevin mezii silnicí a ČO
OVod okraje silnice.

Segment 7
Vzrostlýý porost dřeevin (biotopp X12 dle typologie
t
Ch
hytrý et al. 2010) s hod
dnotnými
trouchnivějjícími vrbam
mi (Salix cf. ffragilis) a do
ominancí topolu osiky (A
Alnus glutinossa) podél
blízké silniice k domům
m, východně od návrhov
vých ploch. V porostu see dále vyskyttuje líska
obecná (Coorylus avella
ana), bez čeerný (Sambuccus nigra), vtroušeně
v
trnnovník akát (Robinia
pseudoacaccia), aj. Pás dřevin plníí izolační i optickou
o
fun
nkci mezi naavazující zásstavbou a
návrhovým
mi plochami.
Foto 11: Pohled na vzrrostlý porost dřevin podél blízké cesty
y k domům.
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B
ho
odnotné troucchnivějící vrrby v segmen
ntu č. 6.
Foto 12: Biologicky

Segment 8
Intenzivvně sečený travní
t
porostt s výsadbou
u mladých ovocných dřeevin (biotop X13 dle
typologie Chytrý
C
et al.. 2010) mezii stávajícím průmyslový
ým areálem, kukuřičným
m polem a
železnicí. Šířka segmeentu mezi opplocením výrrobního areállu a oplocenním zahrádky
y činí cca
20 m. Do toohoto segmeentu zasahujee navržená pllocha Z 7.01.
Foto 13: Severozápadn
ní okraj segm
mentu č. 8 s výsadbou
v
ovocnanů.
Na průchodd široký cca 20 m z jižnní strany navazuje výrobn
ní areál,
ze severní strany oplo
ocená zahradda a navazu
ující kukuřičné pole
(pohled sm
měrem k jihu)).
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Segment 9
Oplocenná zahrádka při severozzápadním ok
kraji navržen
né plochy Z 7.01 (biotop
p X1 dle
typologie Chytrý
C
et al. 2010).
Segment 10
Pás vzrrostlých dřev
vin podél žeeleznice (bio
otop X12 dlle typologie Chytrý et al.
a 2010)
severně odd návrhových
h ploch. V pporostu se vy
yskytuje třeššeň ptačí (Pr
Prunus avium
m), jabloň
obecná (M
Malus sylvestris), dub lletní (Querccus robur), trnka (Prunnus spinosa)), hrušeň
polnička (Pyrus
(
pyra
aster), slivooň švestka (Prunus domestica),
d
myrobalán (Prunus
cerasifera), dřín obecný
ý (Cornus m
mas), topol ossika (Alnus glutinosa),
g
ajj. Segment zahrnuje
z
i
podmáčenýý příkop pod
d tratí s porosstem chrasticce rákosovité (Phalaris aarundinacea
a), rákosu
obecného (Phragmites
(
australis), aj. Tento po
odmáčený přříkop předsttavuje vhodn
ný biotop
pro obojživvelníky. Dlee dostupnýchh podkladů do tohoto seegmentu dřeevin ani nav
vazujících
mokřadníchh biotopů po
od tratí nebudde zasahován
no (nejsou so
oučástí návrhhových ploch
h).
Foto 14: Pohled na pás vzrostlýých dřevin podél železn
nice,
vpravo kukkuřičné pole v prostoru pllochy Z 7.01
1.
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P
na pro
opustek pod železnicí, včč. detailu vniitřního prostooru severně od
o okraje
Foto 15: Pohled
návrhové plochy
p
Z 7.01
1.

Detailníí část násled
dujícího slovvního hodnoccení obsahujje stručnou ccharakteristiku každé
z návrhovýých ploch obsaženou ve zzměně ÚP síídelního útvaaru Suchdol nad Odrou ve
v vztahu
ke složkám
m životního
o prostředí a veřejného
o zdraví. Naa základě m
metodického
o pokynu
Ministerstvva pro místníí rozvoj se vvymezené úzzemní rezervy nehodnotí – v tomto případě
p
se
jedná o úzzemní rezervy VRT železzniční trati, vedení VVN
N a vodovoddu (převzato
o ze ZÚR
Moravskosslezského krraje). Identiffikovány jso
ou rovněž nejvýznamně
n
ější zjištěné střetové
situace vyyplývající z realizace
r
zm
měny územn
ního plánu ve vztahu k některé ze
z složek
životního prostředí. Hodnoceny jsou jak předpoklád
dané vlivy jednotlivýcch ploch
v navrženém rozsahu i vlivy vypplývající z těěchto ploch při zapracoování doporručujících
opatření.
Z 7.01 – VP
V – plochy výroby
v
prům
myslové (2,6
60 ha)
Z 7.02 – VP
V – plochy výroby
v
prům
myslové (0,8
85 ha)
Jak je detailněji
d
rozzebráno výšše, v místě plochy
p
Z7.01
1 se aktuálnně nachází in
ntenzivně
obhospodařřované kuku
uřičné pole, v jihozápadn
ní části ploch
hy se okrajovvě nachází in
ntenzivně
sečená travvní plocha s výsadbou
v
mlladých dřevin
n. Plocha Z7
7.01 je ze sevverozápadu lemována
l
železniční tratí
t
a z jihozzápadu stávaajícím výrobn
ním areálem.
V místěě plochy Z7
7.02 se nachhází trvalý travní
t
porost s vysázenýými několika řadami
převážně ovocných
o
dřeevin. Na ploochu Z7.02 z východu navazuje
n
čisttírna odpadn
ních vod,
z jihu je ohraničena
o
frekventovan
f
nou silnicí, ze západu stávajícím
s
ooploceným výrobním
v
areálem. Navržené
N
plocchy Z 7.01 a Z 7.02 zasaahují do vymezených veggetačních seg
gmentů 1,
2, 4, 6 a 8.
Plochy zasahují do
o IV. zóny C
CHKO Pood
dří, ptačí ob
blasti Poodříí a do bezp
prostřední
blízkosti EVL
E
Poodří a nadregionáálního biocen
ntra 92a Odeerská niva (PPoodří – jih). Plochy
jsou navržeeny v bezpro
ostřední vazbbě na zástavb
bu obdobnéh
ho charakteruu – průmyslo
ový areál
a čistírna odpadních
o
vo
od, v sousedsství frekventtované železn
niční tratě a silniční kom
munikace.
V kap. 6.1..9 byl podrobně zhodnoccen vliv těch
hto ploch na biologickouu rozmanitosst, zvláště
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ú
ÚSES
S, krajinný rráz a migračční prostupn
nost území. Z uvedeného
o rozboru
chráněná území,
vyplývá, žee vliv na tyto
o složky živvotního prosttředí je mírněě negativní, akceptovatelný. Dále
z důvodu záboru
z
části potenciálněě vhodného biotopu pro
o předmět oochrany ptaččí oblasti
Poodří – motáka
m
poch
hopa a jejichh přeměnu na
n zastavitellné plochy jje konstatován mírně
negativní vliv
v (-1) na přřírodu a kraj inu.
Realizacce každé z ploch
p
si vyžáádá zábor pozzemků kateg
gorie ZPF – celkem cca 3,3 ha ve
ZPF je nutn
II. a III. tříídě ochrany.. S ohledem na výši záborů pozemků
ů kategorie Z
né u obou
ploch konstatovat mírně negativní vvliv (-1) na půdu.
p
Z hledisska ostatních
h složek ŽP
P jsou vlivy navržených ploch méně
ně významnéé a jejich
případný negativní
n
vlliv se předdpokládá zejjména na ovzduší
o
a hhlukovou siituaci. U
navrhovanýých ploch neejsou v součaasné době zn
námy konkréttní záměry, kkteré by zde měly být
realizoványy, nelze tedy
y a priori vvyloučit negaativní vliv související doopravy. Vliv
vy těchto
ploch bylyy také hodno
oceny v rám
mci hodnocen
ní kumulativ
vních vlivů v kap. 6.1. Realizace
R
ploch je z pohledu jednotlivýcch složek životního prostředí a veřejného
o zdraví
akceptovatelná. Z důvo
odu ochrany krajinného rázu
r
doporuččujeme na těcchto plochácch umístit
stavby obddobné výško
ové hladinyy jako na sousedních
s
plochách
p
kaategorie VP (výroba
průmyslováá). Dále doporučujeme vyloučit čii minimalizo
ovat zásahy do stávajíccího pásu
dřevin, kteerý vede pod
dél polní cestty při výcho
odním okraji navržených ploch (viz vegetační
v
segment č. 4 a foto 6-8
8). Tento páás dřevin by se měl stát základem prro budoucí odclonění
o
navrženéhoo rozšíření výrobního areeálu od okolí a navázat na
n nově vzniiklou plochu
u krajinné
zeleně ZK 7.04 (viz ko
omentář k tééto ploše). U záměrů um
misťovaných v plochách VP bude
vyžadováno posouzení intenzity souuvisející dop
pravy.
Obr. 14: Plochy
P
Z 7.01
1, 7.02, 7.03 a ZK 7.04 na
n hlavním vý
ýkresu změnny ÚP (zdroj: Palacký
a kol. 20155).
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7
na letecckém snímkku (podklado
ová data:
Obr. 15: Plochy Z 7.01, 7.02, 77.03 a ZK 7.04
k 2015, ČÚ
ÚZK) se zobbrazeným úzeemím EVL a PO Poodří.
Palacký a kol.

Z 7.03 – DS
D – plochy dopravy
d
siln
niční (0,21 ha)
Plocha pro dopravn
ní napojení nnavržených ploch
p
průmy
yslové výrobby Z 7.01 a Z 7.02 je
navržena v místě stávaající polní ceesty při vých
hodním okraaji navrženýcch nových výrobních
v
ploch Z 7.001 a Z 7.02. Navržená koomunikace jee vedena pod
dél areálu čiistírny odpad
dních vod
a zahrnuje celou jižní část vymezzeného vegeetačního segm
mentu č. 4 s porostem keřové a
dřevinné vegetace.
v
Z východní sttrany je nav
vržená ploch
ha lemovánaa oplocenou
u koňkou
pastvinou (vegetační
(
seegment č. 3)), severní okrraj plochy do
o pastviny m
mírně zasahujje. Z jihu
navazuje pllocha na stáv
vající komunnikaci.
CHKO Poodří, ptačí ob
Plocha zasahuje do
o IV. zóny C
blasti Poodří
ří a do bezp
prostřední
blízkosti EV
VL Poodří a nadregionállního biocen
ntra 92a Oderrská niva (Pooodří – jih). Plocha je
navržena v bezprostřed
dní vazbě naa zástavbu obdobného
o
charakteru
c
– průmyslový
ý areál a
čistírna oddpadních vo
od. V kap. 6.1.9 byl podrobně zhodnocen
z
vvliv na bio
ologickou
rozmanitosst, zvláště ch
hráněná úzeemí, ÚSES, krajinný rázz a migrační
ní prostupnosst území.
Z uvedenéhho rozboru vyplývá,
v
že vvliv na tyto složky živottního prostřeedí je mírně negativní
z důvodu možné likvidace části stávajícího porostu dřřevin v místtě návrhovéé plochy.
V případě, že budou ak
kceptována nníže navržen
ná doporučen
ní, bude vlivv na přírodu a krajinu
nulový. Reealizace této plochy si vyyžádá zábor pozemků
p
kattegorie ZPF o výměře 0,21 ha ve
III. třídě occhrany, budee tak mít nuulový vliv (0
0) na půdu jako složku žživotního prrostředí. I
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ožek ŽP je zzáměr nevýzznamný a je hodnocen jiiž v rámci hodnocení
h
z hlediska ostatních slo
k 6.1.
kumulativnních vlivů v kap.
Realizacce plochy je z pohleduu všech složžek životníh
ho prostředí a veřejnéh
ho zdraví
akceptovatelná. Je všaak žádoucí zzapracovat následující
n
doporučení:
d
PPři budoucí realizaci
silničního napojení
n
dop
poručujeme vvyloučit či zccela minimallizovat zásahhy do stávajíccího pásu
dřevin, který vede podél polní cestty v místě naavržené plocchy (viz vegeetační segmeent č. 4 a
foto 6-8). Tento pás dřevin
d
by see měl stát základem
z
pro
o budoucí oodclonění naavrženého
rozšíření výrobního areeálu od okollí a navázat na nově vzn
niklou plochuu krajinné zeeleně ZK
7.04 (viz komentář
k
k této
t
ploše). D
Dále doporu
učujeme návrrhovou plochhu omezit ze severní
strany optim
málně po úro
oveň stávajíccí proluky v pásu dřevin (viz rozhranní severní a jižní části
pásu dřevinn – vegetačního segmentu
tu 4), kde je možno
m
zříditt vjezd na ploochy Z 7.01 a Z 7.02.
Zůstane taak v maxim
mální míře zachována severní čássti vegetačnního segmen
ntu č. 5
s přirozenoou dřevinno
ou vegetací,, která v okolním
o
inttenzivně vyyužívaném prostředí
představujee vhodný bio
otop pro řaduu živočišných
h druhů.
y krajinné zzeleně
ZK 7.04 – ZK – plochy
Plocha je navrženaa pro realizzaci pásu izzolační zeleeně na okraaji nově naavrženého
výrobního areálu. Věttšina plochy je navržena v místě sttávajícího kuukuřičného pole. Ve
východní části
č
plochy se
s nachází stáávající porosst zeleně (vymezený vegeetační segmeent č. 4).
Realizacce této ploch
hy je z pohlledu všech složek životn
ního prostředdí a veřejnéh
ho zdraví
akceptovatelná. Lze očekávat,
o
žee při správn
ně provedeném založenní plochy a zajištění
průběžné péče
p
a údržby
y dřevin můž
ůže vzniknou
ut po několik
ka letech na ttéto ploše po
otenciální
biotop pro řadu živočiššných druhů.. Doporučujeeme zajistit po
p konzultacci se Správo
ou CHKO
Poodří výsadbu autoch
htonních druhhů keřů a strromů v dostaatečném sponnu na navržeené ploše.
Následovatt by měla v dalších
d
letecch průběžná péče
p
o tyto dřeviny
d
s cíleem vytvořit zapojený
porost strom
mů a keřů. Ve
V východní části plochy
y doporučujeeme zachovat
at stávající páás stromů
a keřů (viz vegetační seegment č. 4 a foto 6-8) a na tento pás novou výsaddbou navázaat.
PZ1 – TI – koridor tecchnické infrrastruktury
Koridorr je navržen v levobřežníí nivě Odry pro
p realizacii VVTL plynnovodu DN7
700 PN63
– Hrušky – Příbor – Lib
bhošť v trasee stávajícího plynovodu, jedná se tedy
dy o zdvojeníí stávající
infrastruktuury. Celý ko
oridor se nacchází na územ
mí CHKO Poodří
P
(II a IIV. zóna), EV
VL a PO
Poodří, zaasahuje takéé do nadreggionálního biocentra 92a Oderskáá niva (Poo
odří jih),
významnýcch krajinných
h prvků, řadyy přírodních stanovišť a biotopů
b
zvlááště chráněný
ých druhů
rostlin a živvočichů.
Tento záměr
z
byl hodnocen
h
jiiž v rámci posouzení
p
vlivu
v
na živvotní prostřeedí ZÚR
Moravskosslezského krraje (Krajíčeek 2010). V tomto posouzení byl kkonstatován mírně až
významně negativní vlliv záměru P
PZ1 na přírod
du a krajinu (zásah do N
NRBK, RBK
K, CHKO
Poodří I. a II. zóna, PP
P Meandry S
Staré Odry),, dále významně negativvní vliv na horninové
h
prostředí (zzásah do chrááněného ložiiskového úzeemí a výhrad
dního ložiskaa štěrkopísku
u), nulový
až mírně negativní
n
vlliv na PUPF
FL (doprovo
odné břehov
vé porosty O
Odry, okrajee lesních
komplexů, četné drobn
né lesní enkláávy v krajiněě) a mírně po
ozitivní vliv na obyvatellstvo. Pro
zmírnění dopadu
d
realiizace tohotoo záměru naa životní prrostředí a zzdraví obyvaatel bylo
v uvedeném
m hodnoceníí SEA ZÚR definováno několik opattření, která jssou zapracov
vána i do
soupisu zm
mírňujících op
patření pro rrealizaci této
o plochy v přředloženém hhodnocení zm
měny ÚP
Suchdol naad Odrou.
Aktuálnně se jedná se
s o cca 4000 m široký koridor,
k
v ráámci něhož bbude upřesn
něna trasa
VVTL plyynovodu. V takto širokéém pásu a zejména beez detailní znalosti technického
provedení stavby není možné na úúrovni SEA
A provést dettailní posouzzení vlivů. Lze
L však
důvodně oččekávat, že případné
p
zdvvojení VVTL
L plynovodu bude probíhhat v trase sttávajícího
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měru v násleedující části textu přistu
upováno. S oohledem na charakter
vedení a taakto je k zám
stavby lze očekávat do
očasné zásahyy do zvláštěě i obecně ch
hráněných čáástí přírody a biotopů
zvláště chrráněných drruhů rostlin a živočichů
ů v průběhu stavebních prací. Po ukončení
stavebních prací bude ovlivnění ppřírodního prostředí
p
zan
nedbatelné. Vzhledem k rozsahu
navržené stavby a s přihlédnutím
m k principu
u předběžnéé opatrnostii je nutno stanovit
potenciálněě mírně až významně
v
neegativní ovliv
vnění (-1 až -2) přírody a krajiny jak
ko složky
životního prostředí.
p
Možný
M
vliv sspočívá zejm
ména v linio
ovém zásahuu do lesních
h porostů
(částečně luužních lesnícch typů příroodních stanov
višť – předm
mětů ochranyy EVL Poodřří) o šířce
jednotek čii nižších desítek metrů v souvislosti s kácením leesních porosttů v trase ply
ynovodu.
Překonání řeky Odry plynovodem
p
m bude řešen
no mostně neebo podzem
mní cestou prrotlakem,
pokud by však bylo při
p výstavbě zasahováno
o do vodního
o toku Odryy nebo do přilehlých
p
ramen, mohhly by být vlivy na vodnní biotu význ
namné (riziko
o znečištění a kontaminaace toku),
vč. předměětů ochrany EVL
E
Poodří (např. velevrruba tupého)). Na stavbě bby také hrozzilo riziko
kolize s terrestrickými a semiakvati ckými živoččichy, zejmén
na obojživeln
lníky (např. jedinci
j
či
snůškami skokanů, ro
opuch, kuňkky či čolka vyskytujícícch se v kaluužích), rizik
ko rušení
hnízdících živočichů apod.
a
Je protto žádoucí při
p budoucí realizaci
r
zám
měru zdvojen
ní VVTL
plynovodu respektovat konkrétní dooporučení (v
viz níže).
Konkréttně je vzhled
dem ke značčnému potencciálu záměru
u k možnémuu ovlivnění předmětů
p
ochrany EV
VL a PO Poo
odří nezbytnéé před zahájením prací, tj.
t ve fázi úzeemního či sttavebního
řízení, požáádat orgán ochrany
o
příroody – Správu
u CHKO Poo
odří o vydánní stanoviskaa dle §45i
zák. č. 114/1992 Sb., v platném zněění. Výstavbaa plynovodu
u bude rovněžž podléhat prrojektové
EIA, kteráá posoudí vlivy
v
konkréétního projeektového řeššení včetně dopravy so
ouvisející
s prováděnním výstavby
y.
Před zappočetím stav
vby je vhodnné ve spolupráci s přísluššným orgáneem ochrany přírody
p
–
Správou CH
HKO Poodříí projednat nnavržený posttup stavebnícch prací.
Vzhledeem k předpo
okládanému m
mostnímu přřekonání toku Odry neboo využití pod
dzemního
protlaku traasy VVTL plynovodu je žádoucí vyloučit umístění nosných ppilířů mostu přímo do
toku, zamezit znečištěění toku a přilehlých ramen v nivě prováděnnými pracem
mi. Dále
doporučujeeme minimallizovat zásahhy do lesnícch porostů (k
kácení, depoonie materiállu apod.),
zejména doo porostů lužžních lesů, j ež jsou před
dmětem ochrrany EVL Pooodří. Doporučujeme
omezit kácení starých vzrostlých
v
dřřevin v trase VVTL plyn
novodu na neejmenší možžnou míru
proxylických druhů živoččichů). Při stavebních prací doporučujeme
(potenciální biotop sap
minimalizoovat vlivy na
n odtokové poměry v nivě Odry (rozsáhlejší odvodňován
ní reliéfu
apod.). V průběhu
p
praccí je žádouccí zajistit op
perativní příttomnost odbborného biollogického
dozoru v místě
m
výstavb
by. Biologickký dozor zajiistí svým doh
hledem a opeerativními pokyny na
stavbě minnimalizaci rizzika negativvního dotčeníí přírodního prostředí, vvč. předmětů
ů ochrany
EVL a PO Poodří. Po projednání sse Správou CHKO
C
Poodří doporučujjeme následn
ně zajistit
konkrétní opatření
o
k eliminaci
e
příp
ípadného rozzvoje invazn
ních či expannzních druhů
ů rostlin,
včetně antrropofytů, naa nově obnaažených a diisturbovaných plochách. Případně prováděné
p
biologické rekultivacee na místecch disturbov
vaných stav
vebními praacemi realizzovat po
projednání se Správo
ou CHKO P
Poodří, opttimálně za využití reggionálního sadebního
materiálu.
Dále dooporučujeme upřednostniit průchod bu
udoucí trasy zdvojení VV
VTL plynovo
odu mimo
výhradní loožisko štěrko
opísků v jižnním okraji koridoru.
k
Při přijetí výše uvedených opatření,
které jsou v souladu také
t
s hodnoocením SEA
A ZÚR Moravskoslezskkého kraje (Krajíček
(
2010), budde mít realizaace této plocchy nulový až
a mírně neg
gativní vliv ((0 až -1) na přírodu a
krajinu jakoo složku živo
otního prostřředí.
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P
na hlavním výkresuu změny ÚP
P (zdroj:
Obr. 16: Koridor technické infraastruktury PZ1
k 2015).
Palacký a kol.

PZ1
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7 Porrovnán
ní zjiště
ěných nebo
pře
edpoklá
ádanýcch klad
dných a zápo
orných
h
vlivvů pod le jedn
notlivý ch var iant ře
ešení a
jeji ch zho
odnoce
ení. Sr ozumi telný p
popis
užitých
h meto d vyho
odnoce
ení vče
etně je
ejich
pou
om ezení
Posuzovvání vlivu jednotlivých pploch a změn
ny územně plánovací dokkumentace jaako celku
bylo provááděno na zák
kladě aktuálnního průzkum
mu v terénu a odbornýchh podkladů, které
k
jsou
v textu průůběžně citováány. Predikcce vlivu konccepce na oko
olní prostředdí byla zpracována na
základě podrobné analý
ýzy předpokkládaných vliivů na jednotlivé složky životního prrostředí a
vatelů. Hodn
nocení vlivuu návrhu zm
měny ÚP
veřejné zddraví a expeertního odhaadu zpracov
sídelního útvaru
ú
Suchd
dol nad Odroou na lokaliity soustavy Natura 20000 dle §45i zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S v platném
m znění provvedl RNDr. Marek Banaaš, Ph.D. v ssamostatné studii (viz
Banaš 20115). Výsledk
ky tohoto poosouzení by
yly do předlloženého Vyyhodnocení vlivů na
životní prostředí zapraccovány.
Souhrnnný přehled zhodnoceníí velikosti potenciálníh
ho vlivu reealizace jedn
notlivých
návrhovýchh ploch úzeemního plánuu na životní prostředí a veřejné zddraví je kum
mulativně
hodnocen v kap. 6.1. Dále
D
je v Tab
abulce 7 v kaap. 6.2, zaměřené na poodrobné vyho
odnocení,
uveden tabbelární přehleed hodnocenní jednotlivýcch ploch a jssou zde také blíže identiffikovány,
popsány a zhodnoceny
y veškeré sttřetové situaace. Z tabulk
ky je zřejméé, že některré plochy
navržené ve
v změně ÚP
P sídelního úútvaru Suchd
dol nad Odro
ou mohou m
mít mírně neg
gativní až
výrazně neegativní vliv
v na životnní prostředí a obyvatelstvo. U takkovýchto plo
och bylo
hodnocení obvykle dop
plněno o dopporučení úprravy realizacce konkrétnícch ploch tak
k, aby byl
rozsah pottenciálního negativního
n
ovlivnění slložek životn
ního prostředdí a obyvateelstva co
nejnižší.
z
ÚP sídelního útvvaru Suchdoll nad Odrou je předkláddán v jediné variantě.
Návrh změny
Kromě navvržené (aktiv
vní) variantyy lze definov
vat nulovou variantu, ktterá znamenáá absenci
této změnyy územního plánu a teddy zachován
ní stávajícího
o pro městyys již nevyho
ovujícího
stavu. V toomto případě, by sice neddošlo k někteerým negativ
vním vlivům na ŽP a oby
yvatelstvo
(záborům ZPF,
Z
zásahům
m do biotoppů zvláště ch
hráněných drruhů atd.), alle na druhé straně by
byl zamezeen další rozv
voj městyse – nedošlo by
b k vymezeení nových ploch pro průmysl
p
a
technickouu infrastruktu
uru apod. Hoodnocení nulové varianty
y je tedy zaváádějící, nebo
oť nulová
městyse Succhdol nad Odrou a nutnoost sladění územního
varianta neeřeší rozvojo
ové potřeby m
ú
plánu s naddřazenou dok
kumentací.
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8 Pop
pis nav
vrhova
aných opatře
o
ní pro
pře
edcház
zení, sn
nížení nebo kompe
enzaci
vše
ech zjiš
štěnýcch nebo
o před poklád
daných
h
závvažnýc
ch zápo
orných
h vlivů na živvotní
pro
ostředí .
Při stannovování opaatření pro m
minimalizaci a předcházeení nebo koompenzaci záávažných
záporných vlivů je třeb
ba konstatovvat, že někteerá uvedená opatření nem
mají přímou spojitost
s územním
m plánováním
m a týkají se až promítnu
utí navrhovaaných funkčnních ploch do
d reality.
Vzhledem k tomu, žee bez realizzace navrho
ované změny
y v praxi k ovlivnění životního
ž
prostředí nedojde,
n
majíí navrhovanáá opatření pro realizaci změny č. 7 ÚP zásadní význam.
Do navrhoovaných opaatření nejsouu zapracován
ny zákonné požadavky vyplývající z obecně
závazných předpisů.
Ochrana půůdy:
 Při odnnímání ploch
h postupovat tak, aby odn
nímané pozem
mky byly co nejúčelněji využity a
aby u zbylých
z
okolních pozem
mků byla zajištěna dostup
pnost pro jejiich obhospodařování,
kompaaktnost územ
mí, obslužnostt neodňatých
h zemědělsky
y obhospodaařovaných po
ozemků a
aby bylo zamezeno
o jejich vodníí a větrné ero
ozi.
ů realizovat vždy jen v nezbytném
m rozsahu v souladu s postupem
p
 Skrývkku pozemků
výstavbby, a to v mimoprodukčnním období říjen-březen.
 Využívvat veškeré kulturní
k
vrstvvy zemin pro
o zvýšení úrrodnosti pozeemků přímo v daném
území nebo
n
jeho bllízkém okolí..
Ochrana poodzemních vod:
v
 Nejsouu stanoveny podmínky
p
nnad rámec vý
ýrokové části změny ÚPP a obecně záávazných
předpissů.
h poměrů:
Stabilizacee odtokových
 Při výýstavbě zajisstit plnou fuunkčnost meelioračního systému v ddotčeném úzzemí, při
případnném narušen
ní systému zaj
ajistit nápravu
u.
 Při reallizaci navržeené zástavby omezit zrycchlení odtoku
u dešťových vod ze zastaavěných a
zpevněěných ploch s použitím zaasakování (jee-li možná) nebo
n
retencee.
Ochrana krrajinného rázzu:
 Na návvrhových plo
ochách VP ((Z 7.01, Z 7..02) umístit stavby obdoobné výškovéé hladiny
jako naa sousedních existujících výrobních plochách.
p
 Maxim
málně napomo
oci opticky rrychlému začčlenění vznik
klých staveb na plochách
h Z 7.01 a
Z 7.02 do krajiny území
ú
osázenním navrženéé plochy krajjinné zeleně ZK 7.04 auttochtonní
dřevinnnou vegetacíí. Dále je žáádoucí a zacchování max
ximální plochhy stávající keřové a
stromoové vegetacee při výchoodním okrajii návrhovýcch ploch a v prostoru navržené
komunnikace (Z 7.03).
 Minim
malizovat příleežitosti pro vvznik černých skládek v území.
ú
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y, ekosystém
mů a ÚSES:
Ochranaa flóry, fauny
 Při eventuálních výsadbách
v
zzeleně ve volné
v
krajiněě používat aautochtonní druhy a
vyvaroovat se výsad
dbám nepůvoodních druhů
ů rostlin.
Další konkrétní
k
op
patření pro předcházeníí či zmírněn
ní negativníích vlivů na
n složky
životního prostředí
p
jsou
u uvedeny v komentáři u jednotlivýcch řešených pploch (viz kaap. 6.2) a
v kap. 11.

9 Zho
odnoce
ení způ
ůsobu zapra cován í cílů
och
hrany životní
ž
ího pro
ostředíí přijatýých na
a
me zináro
odní ne
ebo ko munitá
ární úr ovni d o
pol itiky ú zemní ho roz
zvoje a jejich
h
zoh
hledně ní při vvýběru
u řešen
ní. Zho
odnoce
ení
způ
ůsobu zapraccováníí vnitro
ostátníích cílů
ů
och
hrany životní
ž
ího pro
ostředíí do úzzemně
plá novac í doku menta
ace a je
ejich zzohledn
nění
při výběru
u varia
ant řeš
šení
Při zpraacování návrrhu změny Ú
ÚP byly zvaažovány releevantní stanoovené cíle přijaté
p
na
vnitrostátníí a komuniitární úrovnni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další
dokumentaaci stejně jak
ko požadavkyy platných předpisů
p
v occhraně ovzduuší, vod a pů
ůdy nebo
přírody byyly zpracovaatelem změnny ÚP zhodn
noceny a prromítly se ddo konečnéh
ho řešení
předkládanného návrhu změny
z
ÚP.
Tyto cílle byly zohledněny zejm
ména v řešen
ní záboru ZP
PF, v požadaavcích na pro
ostupnost
vyšších i místních sy
ystémů ÚSE
ES územím a na ochran
nu zvláště cchráněných území a
o těžbu štěrkoopísků v jižn
ní části katasstru městyse.. Návrh změěny ÚP je
v akceptacii ložiska pro
zpracován invariantně.
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10 N ávrh ukazate
u
elů pro
o sledo
ování vvlivu
zvoje a územ
mně
pol itiky ú zemní ho roz
plá novac í doku menta
ace na životn
ní
pro
ostředí
Návrh ukazatelů,
u
kteeré umožní ssledovat vliv změn charak
kteristik dílččích složek žiivotního
prostředí vyyvolaných naplňováním změny územ
mního plánu, obsahuje nás
ásledující tabu
ulka.
Ukazatele jsou
j
stanoven
ny dle vybraaných potencciálně ovlivnitelných charrakteristik žiivotního
prostředí (vviz kapitola 4).
4
Pro tutoo koncepci by
yly stanovenny následující ukazatele:
- Plošné vyjádřření skutečnýých záborů ZPF
Z
- Inntenzita souv
visející dopraavy
- Překročení hlu
ukových lim
mitů
- Jaakost povrch
hových vod, sstav koryt vo
odních toků, množství oddváděných deešťových
vood
- Trendy
T
v zastoupení a úzeemním rozložžení přírodníích či příroděě blízkých biiotopů
- Změny
Z
ve vyu
užití krajiny a s tím související změnaa ekologickéé stability
- Nevhodné
N
zássahy do krajiinného rázu
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11 N ávrh požada
p
avků na
a rozhodová ní ve
mezený
ých plo
ochách
h a ko ridorecch
vym
z h lediska
a mini maliza
ace neg
gativn ích vliv
vů
na životn í prosttředí
U navržžených rozvojových plo ch s potenciiálními zápo
ornými vlivyy na životní prostředí
jsou navrhoována násled
dující opatřenní pro předch
házení, snížeení nebo kom
mpenzaci těcchto vlivů
nad rámec kapitoly 8 a výrokové čáásti návrhu Změny
Z
č. 7 ÚP:
Ú
Tab. 9: Poopis opatřen
ní pro předccházení snížeení nebo kompenzaci zjjištěných negativních
vlivů pro jeednotlivé rozzvojové plochhy.
Č
Číslo
p
plochy
Z 7.01
Z 7.02

Typ
p plochy
s roozdílným
způ
ůsobem
vyu
užití
VP – plochy
výrooby
prům
myslové

Výměra
(ha)

P
Podmínka reealizace ploch
hy

2,60
0,85

-

-

Z 7.03

DS – plochy
doppravy
silnniční

0,21

-

-

-

Z důvodu
u ochrany krajinného rázuu na těchto plochách um
místit
stavby ob
bdobné výškové hladiny jako na soussedních plochhách
kategoriee VP (výroba průmyslová).
p
Vyloučit či minimalizo
ovat zásahy doo stávajícího pásu
p
dřevin, který
k
dél polní cesty při východdním okraji navržených
n
plloch,
vede pod
částečně v trase navržeené dopravní pplochy (viz Z 7.03). Tentoo pás
y se měl stát základem
z
pro budoucí odclonění navrženného
dřevin by
rozšíření výrobního arreálu od okollí a navázat na
n nově vznikklou
plochu krrajinné zeleně ZK 7.04 (vizz komentář k této ploše).
Případné kácení dřev
vin a zahájenní stavebních prací realizovat
( mimo obdoobí 1.4.-30.8.)).
mimo hníízdní období (tj.
V projekttu pro územ
mní řízení sppecifikovat in
ntenzitu doprravy
souvisejíccí s provozem staveb uumisťovaných
h v plocháchh a
souvisejíccí hlukové vlivy.
V průběh
hu prací zaajistit operattivní přítom
mnost odbornného
biologick
kého dozoru v místě výstavvby pro zajišttění minimalizzace
rizika neegativního do
otčení přírodnního prostřed
dí, vč. předm
mětů
ochrany EVL
E
Poodří (n
např. eventuállní transfer ob
bojživelníků).
Při bud
doucí realizzaci navržeeného silničního napoojení
doporuču
ujeme vyloučiit či minimal
alizovat zásah
hy do stávajícího
pásu dřeevin, který vede
v
podél ppolní cesty v místě navržžené
dopravní plochy. Tentto pás dřevinn by se měl stát
s základem pro
budoucí odclonění
o
nav
vrženého rozšííření výrobníh
ho areálu od okolí
o
a navázatt na nově vzn
niklou plochuu krajinné zeleeně ZK 7.04 (viz
komentářř k této ploše)..
Návrhovo
ou plochu Z 7.03
7
omezit zze severní straany optimálněě po
úroveň sttávající proluk
ky v pásu dřevvin (viz rozhraaní severní a jižní
j
části pásu
u dřevin – vegetačního seggmentu 4 v teextu SEA), kdde je
možno zřídit
z
vjezd na
n plochy Z 7.01 a Z 7..02. Zůstane tak
v maximáální míře zacchována seveerní část toh
hoto pásu dřevin
s přirozen
nou dřevinno
ou vegetací, která v oko
olním intenzivně
využívaném prostředí představujee vhodný biotop
b
pro řadu
ř
ých druhů.
živočišný
V průběh
hu prací zaajistit operattivní přítom
mnost odbornného
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Z
ZK
77.04

ZK – plochy
krajjinné
zeleeně

-

-

P
PZ1

TI – koridor
techhnické
infrrastruktury

-

-

-

-

-

-

-

biologick
kého dozoru v místě výstavvby pro zajišttění minimalizzace
rizika neegativního do
otčení přírodnního prostřed
dí, vč. předm
mětů
ochrany EVL
E
Poodří (n
např. eventuállní transfer ob
bojživelníků).
Zajistit po konzultacci se Správvou CHKO Poodří výsaadbu
nních druhů keřů a stroomů v dostateečném sponuu na
autochton
navržené ploše krajin
nné zeleně. N
Následovat by
y měla v dallších
v
zapojjený
letech prrůběžná péče o tyto dřeviiny s cílem vytvořit
porost strromů a keřů.
Ve výcho
odní části plocchy zachovat sstávající pás stromů
s
a keřů (viz
vegetačníí segment č. 4 v textu SSEA) a na tento pás noovou
výsadbou
u navázat.
Vzhledem
m ke značném
mu potenciálu záměru k mo
ožnému ovlivnnění
předmětů ochrany EVL
L a PO Poodř
dří před zahájeením prací, tjj. ve
mního či staveb
bního řízení, ppožádat orgán
n ochrany přírrody
fázi územ
– Správu CHKO Poo
odří o vydáníí stanoviska dle §45i zákk. č.
114/1992 Sb., v platném
m znění.
Před zap
početím stavb
by ve spoluppráci s přísllušným orgánnem
ochrany přírody
p
– Sp
právou CHKO
O Poodří pro
ojednat navržžený
postup staavebních pracíí.
Vzhledem
m k možnému
u mostnímu překonání to
oku Odry traasou
VVTL ply
ynovodu vylo
oučit umístění nosných pilířřů přímo do tooku,
zamezit znečištění
z
tok
ku a přilehlýcch ramen v nivě
n
prováděnnými
pracemi.
Minimalizzovat zásahy
y do lesníchh porostů (kácení,
(
deponie
materiálu apod.), zejm
ména do por
orostů lužních
h lesů, jež jsou
j
předmětem
m ochrany EV
VL Poodří.
Omezit káácení starých vzrostlých dřřevin v trase VVTL
V
plynovvodu
na nejmeenší možnou míru (potennciální biotop
p saproxylickkých
druhů živo
očichů).
Případné kácení
k
dřevin a zahájení staavebních prací realizovat mimo
m
hnízdní ob
bdobí (tj. mim
mo období 1.4..-30.8.).
Při staveb
bních prací minimalizovat
m
vlivy na odttokové poměrry v
nivě Odry
y (rozsáhlejší odvodňování
o
rreliéfu apod.).
V průběhu
u prací zaajistit operattivní přítom
mnost odbornného
biologickéého dozoru v místě výstavvby pro zajišttění minimalizzace
rizika negativního do
otčení přírodnního prostřed
dí, vč. předm
mětů
ochrany EVL
E
a PO Poo
odří.
Po projed
dnání se Správ
vou CHKO Pooodří zajistit konkrétní
k
opattření
k eliminaaci případnéh
ho rozvoje innvazních či expanzních
e
drruhů
rostlin, vččetně antropoffytů, na nověě obnažených a disturbovanných
plochách.
Případně prováděné biologické rekultivacee na mísstech
p projednánní se
disturbovaaných stavebními pracemii realizovat po
Správou CHKO Poo
odří, za vyuužití regionáálního sadebnního
materiálu..
Upřednostnit průchod budoucí trassy zdvojení VVTL
V
plynovvodu
hradní ložisko štěrkopísků v jižním okraji koridoru.
mimo výh
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12 N etechn
nické sshrnut í výše uvede
ených
ajů
úda
Hlavním
m cílem navrržené změnyy územního plánu
p
je vytv
voření podm
mínek pro dallší rozvoj
řešeného území
ú
městysse Suchdol nnad Odrou, a to novou nabídkou
n
plooch pro prům
myslovou
výrobu a potřebné plochy dopravvní a technické infrastrruktury, a zzajištění sou
uladu ÚP
Suchdol naad Odrou s krrajskými konncepcemi, zeejména ZÚR MSK.
Celkem
m jsou v územním plánuu vymezeny tři nové zaastavitelné pplochy, jedn
na plocha
krajinné zeeleně a jeden koridor techhnické infrasstruktury. Vee změně územ
mního plánu jsou dále
vymezeny prvky ÚSE
ES. Pro ochhranu budou
ucího využittí jsou rovnněž navrženy
y plochy
územních rezerv
r
pro realizaci záměěrů uvedenýcch v ZÚR MS
SK, které alee nejsou s oh
hledem na
absenci konnkrétního plo
ošného vymeezení a podm
mínek využitíí v této SEA hodnoceny.
Některéé návrhové plochy,
p
resp.. budoucí zááměry realizo
ované na těcchto plochácch, by při
své realizaaci bez dalších doprovoodných korekcí mohly mít
m negativnní vliv na jednotlivé
složky živvotního prosttředí. U jeddnotlivých ploch
p
i konccepce jako ccelku byla navržena
opatření s cílem před
dcházení, snnížení či kompenzace
k
potenciálněě negativnícch vlivů.
K realizaci byly doporu
učeny všechnny navržené plochy.
p
Na záklladě výše uv
vedených důůvodů je možné konstato
ovat, že předdložený Úzeemní plán
sídelního útvaru
ú
Suchd
dol nad Odroou - změna č. 7 je při dod
držení doporručeních uvedených v
tomto Vyhodnocení (kaapitola 8 a 1 1) z hlediskaa ochrany živ
votního prosstředí akcepttovatelný.
Navržená změna
z
ÚP bude
b
splňovvat požadavk
ky právních předpisů, ppožadavky na
n rozvoj
podnikání v území stejn
ně jako požaadavky ochraany životního
o prostředí a veřejného zd
draví.
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Dopo ručeníí stano
oviska ke kon
ncepci
Zpracovvatelé vyhod
dnocení kon cepce (územ
mně plánovací dokumenntace) „Územ
mní plán
sídelního útvaru
ú
Suchdol nad O
Odrou - zm
měna č. 7“ na
n základě pposouzení z hlediska
předpokláddaných vlivů
ů na životní prostředí a veřejné zdrraví navrhujíí, aby příslu
ušný úřad
vydal souh
hlasné stanov
visko k posuuzované územ
mně plánovací dokumenttaci s podmín
nkami.
Posuzovvaná dokum
mentace v ddostatečné míře
m
respektu
uje cíle staanovené releevantními
strategickýými dokumen
nty.
Jednotliivé návrhovéé plochy i ceelý územní plán
p
lze z hllediska vlivůů na životní prostředí
doporučit ke
k schválení za podmínkky splnění op
patření stano
ovených v ka
kapitole 8 a 11
1 tohoto
vyhodnoceení.
V Dolanech dne
d 29.9.20115

………………
………………
………………
………….
RN
NDr. Marek
k Banaš, Ph..D.
Drržitel autorizacce podle §19 zzákona č. 100//2001 Sb.,
v platném
p
znění (osvědčení M
MŽP o odbornéé
způ
ůsobilosti ke zpracování
z
dookumentace a posudku,
č.j.. 42028/ENV//14).

………………
………………
………………
………….
Ing. Pavla Žíd
dková
Drržitelka autorizzace podle §199 zákona č. 10
00/2001
Sb., v platném znění (osvědčeení MŽP o odb
borné
ůsobilosti ke zpracování
z
dookumentace a posudku,
způ
č.j.. 34671/ENV//11).
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