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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

BSK5

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CHSKCr

Chemická spotřeba kyslíku pomocí dichromanu draselného

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

Posuzování vlivů záměrů na ŽP

EU

Evropská unie

EVL

Evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IRZ

Integrovaný registr znečišťování

Koncepce

V tomto textu vždy dokument ve smyslu § 10a) zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

k.ú.

katastrální území

Ldvn

Hlukový indikátor pro den-večer-noc

Ln

Hlukový indikátor pro noc

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NO

Nebezpečný odpad

NOX

Oxidy dusíku

Natura 2000

Soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)

NOx

Oxidy dusíku

ORP

Obec s rozšířenou působností

Pcelk

Celkový fosfor

PM10, PM2,5

Suspendované částice frakce PM10,PM2,5 (prašný aerosol)

PO

Ptačí oblast (Natura 2000)

POH

Plán odpadového hospodářství
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PP

Přírodní památka

PUMM

Plán udržitelné městské mobility

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

Q100

Záplavové území 100-leté vody

SEA

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEZ

Stará ekologická zátěž

SHM

Strategické hlukové mapování

SO2

Oxid siřičitý

SWOT analýza

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (formalizovaný závěr analýzy)

TOC

Organické látky (celkový organický uhlík)

TZL

Tuhé znečišťující látky

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VOC

Těkavá organická látka

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice“ (dále
také oznámení koncepce) je zpracováno na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy
číslo 7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci
probíhá v souladu s § 22, písm. b) zákona, v působnosti Moravskoslezského kraje (dotčené území
tvoří území města Kopřivnice).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření
je nutno přijmout. O stanoviska k návrhu koncepce byly požádány tyto dotčené orgány ochrany
přírody:
•

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, 2J. října
117, 702 1J Ostrava

•

Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy 9, Ostrava - Čs. Legií č. 5,
702 00 Ostrava

•

AOPK ČR - Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava

Z obdržených stanovisek vyplývá, že lze vyloučit významný negativní vliv koncepce na lokality EVL
a PO soustavy Natura 2000 (viz kap. E.4. a příloha č. 1).
Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je návrh Plánu udržitelné městské
mobility města Kopřivnice (online dostupný zde http://mobilita-koprivnice.cz/dokumenty/) a další
koncepční podklady a informace předané zpracovatelům oznámení zpracovatelem koncepce, dále
konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady a zkušenosti zpracovatelů při
zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. Hlavní použité materiály jsou
uvedeny v závěru Oznámení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování kapitoly části
„C“ Oznámení byly využity existující podklady v souladu s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi, vyplývajícími ze zákonných ustanovení, byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.
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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1 NÁZEV ORGANIZACE
Město Kopřivnice
A.2 IČ
IČ: 0029J077
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE
Ing. Miroslav Kopečný
Starosta
tel.: +420 556 J79 410
e-mail: miroslav.kopecny@koprivnice.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Štěpán
Vedoucí odboru rozvoje města
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 J79 650
e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice je na základě smlouvy o dílo zpracováván
společností UDIMO, spol. s. r.o.
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Město Kopřivnice připravuje koncepci „Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice“ (dále také
jen PUMM, nebo koncepce), která bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území,
včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu
a parkování. Opatření navržená k tomuto účelu by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení
znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět
k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.
B.3 CHARAKTER
Základním posláním PUMM je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna
dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost
(kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (zejména hluk a znečištění). Závazným výstupem je
Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů.
PUMM Kopřivnice vychází z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě. Také zohledňuje
vazby na existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní
i evropské úrovni. Po jeho projednání a schválení se stane zastřešujícím dokumentem, který bude
základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města.
Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, je zaměřen
především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití
stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy.

B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
Připravovaná koncepce bude sloužit jako odborný podklad pro střednědobé řešení dopravních
systémů na území města Kopřivnice, a to ve všech základních druzích dopravy. Bude se promítat do
rozhodování o investicích města v oblasti dopravy a v souvisejících oblastech, jako je
např. problematika ochrany životního prostředí, či v diskusích o směřování města v mnoha oblastech
každodenního života obyvatel města.

B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Koncepce se skládá z těchto základních částí – Přípravné, Analytické a Návrhové (Strategické). Tyto
části jsou již zpracovány. Na ně bude navazovat dvouletý Akční plán. Koncepce bude schvalována
zastupitelstvem města Kopřivnice, a to v návaznosti na průběh procesu SEA. Orientační termín
schválení koncepce je 1. polovina roku 2020.
Plán je zpracován pro střednědobý horizont (do roku 2030).
Zpracování PUMM Kopřivnice se skládá z následujících dílčích částí:
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a) část přípravná
Obsahem je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni a posouzení
vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů a veřejnosti
do projektu.
b) část analytická
Definování výchozího stavu jako základní fáze pro další části. Obsahem je mimo jiné:
• Velmi podrobně rozpracovaná analýza pro všechny typy dopravy – dopravní průzkumy,
sociodopravní průzkumy, dopravní modelování a další dílčí analýzy
• Analýza zpracovaných koncepčních materiálů a projektů
• SWOT analýza – pro jednotlivé zájmové oblasti
c) část strategická a návrhová
Návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území, tvorba scénářů vývoje a dopravních
prognóz, stanovení indikátorů udržitelného rozvoje, finanční plán a stabilizace procesu plánování
udržitelné mobility. Obsahuje, mimo jiné, tyto části:
• Prognózu a posouzení budoucího vývoje
• Návrh vize
• Návrhy strategických a specifických cílů
• Návrh opatření a odvození aktivit a priorit
d) Akční plán - Čtvrtá fáze zahrnuje formulaci akčního plánu s harmonogramem aktivit, náklady
a možnými zdroji financování a přidělením odpovědných partnerů na 2 roky. Nezbytným krokem je
příprava monitorovacího a evaluačního plánu PUMM.
Koncepce obsahuje také množství mapových příloh.
B.6 HLAVNÍ CÍLE
Strategie má za cíl umožnit trvale udržitelný rozvoj Kopřivnice založený na nových principech
plánování a zajišťující následující prioritní změny:
• Větší ohleduplnost a tolerance účastníků provozu
• Rekonstrukce a nasvětlení přechodů
• Zavedení regulace parkování v centru a ochrana bydlících v okolí rezidentní zónou, zlepšit
podmínky parkování
• Snížit užívání osobních automobilů nabídkou druhů dopravy s nižší produkcí CO2
• Zlepšení propojení cyklostezek a zvýšení bezpečnosti pro všechny
• Snížení tranzitní dopravy (obchvat Vlčovic)
• Úprava nevyhovujících křižovatek
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Vize
Vize plánu mobility vystihuje hlavní směr rozvoje a zajištění mobility ve městě. Vize odkazuje na
historii i současnost spojenou s výrobou vozidel. Budoucnost bude patřit také cyklistické, pěší
a veřejné hromadné dopravě, aby bylo možno dosáhnout cílů snižování CO2:

Kopřivnice – nejen město automobilů

Vizi rozvíjí strategické cíle, které tvoří průsečík mezi vizí a konkrétními opatřeními. Strategické cíle
byly projednávány s veřejností a rozvíjejí vizi v těchto směrech: bezpečnost, přechod na nízkouhlíková
paliva a snižování CO2, kvalitní životní prostředí obyvatel a efektivita plánování vč. práce s veřejností.
Strategické cíle jsou celkem čtyři:
• A: Bezpečnost
• B: Inovace
• C: Místo pro život
• D: Management dopravy
Strategické cíle jsou dále rozvíjeny jednotlivými opatřeními, jejich výčet a návaznost na strategické
cíle je uveden v tabulce níže.

Tabulka 1

Přehled strategických cílů a opatření Plánu udržitelné městské mobility města
Kopřivnice

Strategický cíl
(a jeho vyjádření)

Bezpečnost

Inovace

Místo pro život

Opatření (a jeho cíl)
A1 Bezpečné přecházení
A2 Bezpečně na křižovatkách
A3 Bezpečně na kole
A4 Měření rychlosti
A5 Bezpečně do škol
B1 Elektromobilita
B2 Inteligentní zastávky
B3 Alternativní palivo VHD
B4 Spolujízda a spolusdílení vozidla
B5 Městské elektromobily
B6 Podpora výstavby parkovacích domů u bytového fondu
C1 Podpora pěších zón a stezek pro chodce
C2 Tvorba zón 30
C3 Odvedení tranzitu
C4 Rekonstrukce přednádraží
C5 Zajištění parkovacích kapacit rezidentů
C6 Úprava nevyhovujících a doplnění nových chodníků
C7 Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách
CJ Bikesharing
C9 Zlepšení zastávek VHD
C10 Senior taxi
C11 Výstavba společných stezek
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Strategický cíl
(a jeho vyjádření)

Opatření (a jeho cíl)
C12 Rekonstrukce žel. trati
C13 Restrikce nákladní dopravy
C14 Rekonstrukce komunikací a mostů
C15 Rozšíření zón placeného stání
C16 Placené stání rezidentů
C17 Místo pro odstavení kamionů
C1J Úprava nevyhovujících profilů a přerozdělení místa
C19 K+R u škol
C20 Cyklobus a skibus na Bílou

Management
dopravy

D1 Budování pozitivní image udržitelné dopravy
D2 Dopravní výchova a osvěta
D3 Komunikace a informovanost účastníků dopravního provozu
D4 Kvalitní dopravní dokumentace
D5 Integrovaný dopravní systém

B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ
ZDROJE APOD.
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice bude střednědobým strategickým dokumentem,
jehož cílem je komplexní návrh řešení městské mobility respektující principy udržitelného rozvoje
území, se zaměřením na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální
využití stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy.
Strategie bude jedním z podkladů pro:
•

činnost města Kopřivnice v oblasti udržitelné mobility,

•

zpracování jednotlivých projektů rozvoje města Kopřivnice, které budou řešit konkrétní
problematiku dotčeného území v oblasti udržitelné mobility,

•

čerpání dotací z dotačních programů EU, ČR, Moravskoslezského kraje a dalších donorů,

•

zpracování územně plánovací dokumentace města Kopřivnice.

Na základě Strategie budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, strategické cíle
a jednotlivá opatření.
Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze,
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je komentována zde:
•

•

umístění záměrů – část z předpokládaných opatření je administrativního, organizačního či
marketingového charakteru bez významnějšího územního průmětu. Některá jiná opatření
mají konkrétnější územní průmět (např. bezbariérové úpravy, rozvoj pěší a cyklistické
infrastruktury a infrastruktury pro VHD, budování obchvatů města apod.). Umístění těchto
záměrů vychází ze ZÚR Moravskoslezského kraje a územně plánovací dokumentace
Kopřivnice. Zároveň bude koncepce podkladem pro možnou novou ÚP města Kopřivnice a její
změny.
povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost některých záměrů v koncepci je rámcově
specifikována a bude řešena také v dalších fázích přípravy projektů. Jedná se např. o silniční
komunikace, mosty nebo cyklostezky, z nichž velká část je uvedena v územním plánu města.
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•

provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nejsou v rámci koncepce
řešeny, budou řešeny v rámci navazujících fází přípravy konkrétních záměrů a případně
v rámci procesu EIA.

Níže jsou uvedena opatření obsahující záměry, u nichž se předpokládá, že svým charakterem
odpovídají záměrům uvedeným v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a budou tak řešeny v rámci navazujících procesů (EIA). Jedná
se o tato opatření:
•

•
•

C12 Rekonstrukce žel. trati – jedná se o rekonstrukci železniční tratě č. 325 ve směru
Studénka – Veřovice ve stávající stopě. Bližší informace lze nalézt v kap. 10 koncepce
(Provádění opatření C12 - Rekonstrukce žel. trati 325 a Provádění opatření C4 - Rekonstrukce
přednádraží),
územní
průmět
pak
zde:
http://mobilita-koprivnice.cz/wpcontent/uploads/2020/01/Navrh-uprav-site-VHD.pdf
. Informace o velikosti či kapacitě záměru nejsou uvedeny.
C3 Odvedení tranzitu – opatření zahrnuje přeložku silnice I/5J (obchvat Vlčovic) ve stopě dle
ZÚR, u které je naplánován odklon J tis. vozidel z místní části Vlčovice. Bližší informace lze
nalézt v kap. J koncepce (Provádění opatření C3 - Odvedení tranzitu a Provádění opatření C4 Rekonstrukce přednádraží), územní průmět lze spatřit zde http://mobilita-koprivnice.cz/wpcontent/uploads/2020/01/Navrh-uprav-komunikacni-site-IAD.pdf.

B.J PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Koncepce je řešena v jedné variantě. Řešení více variant je možné např. při přípravě konkrétních
záměrů naplňujících opatření uvedené v koncepci.
Projekty musí být vybírány v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí a musí být tedy
dle svého charakteru podrobeny posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), naturovému hodnocení,
respektive hodnocení dle procedury stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu
č. 100/2001 Sb., resp. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., nebudou podléhat.
B.9 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY
B.9.1 VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů nadnárodní,
národní, krajské a místní úrovni.
Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na nadnárodní úrovni:
•

Bílá kniha (2011)

•

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)

•

Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na národní úrovni:
• Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (2015, 2019)
• Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
• Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze – Aktualizace 2017
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• Dopravní politika ČR na roky 2014-2020
• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020
Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na krajské úrovni:
• Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 (schváleno 12/2019)
• Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje – 1. aktualizace (201J)
• Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
• Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021
• Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje
• Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ0JZ
Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na místní úrovni:
• Územní plán města Kopřivnice
• Strategický plán rozvoje města Kopřivnice
• Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice
B.9.2 VZTAH K PŘIJATÝM CÍLŮM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Cíle navrhované v rámci této koncepce by měly být v souladu s cíli vybraných strategických
a programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro období 2021+.
Níže je tabulkovou formou provedeno vyhodnocení vztahu PUMM Kopřivnice k jiným koncepcím
přijatým na nadnárodní, národní, krajské a místní úrovni, které se vztahují k zájmovému území,
předmětu řešení posuzované koncepce a způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí.
Hodnocení je provedeno pomocí stupnice uvedené v následující tabulce, která byla převzata
z Metodického doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP
č. 1/2019).

Tabulka 2

Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na nadnárodní, národní,
krajské a místní úrovni

Intenzita vztahu

Popis vztahu

Odůvodnění vztahu

velmi silný (přímý) vztah

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s konkrétně definovaným nárokem na změnu využití
území, které se přímo promítají do posuzované koncepce, jejich
zahrnutí je nezbytnou podmínkou vyplývající z přijatého
strategického dokumentu.

2

silný (přímý) vztah

Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na
promítnutí do předkládaného dokumentu. Do předkládané
koncepce se promítají ve formě priorit, požadavků nebo
podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce není přímo
závislá na přijatém strategickém dokumentu.

1

slabý nebo nepřímý
vztah

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s přímou vazbou na navrhovanou koncepci, je však

3
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podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.
0

bez vztahu

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry, které vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

V následující tabulce je provedeno vyhodnocení intenzity vztahu PUMM Kopřivnice k těm koncepcím,
ke kterým byl identifikován nějaký vztah nebo u kterých nebylo možno tento vztah a priori vyloučit.
Koncepce, u kterých bylo možno vztah a priori vyloučit nebo byl zjevně zanedbatelný (intenzita
vztahu 0), nejsou, až na výjimky, v následující tabulce uváděny.
Tabulka 3

Vztah PUMM Kopřivnice ke koncepčním dokumentům
Možná
vazba

Komentář

3

Obsahuje podněty, požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce – např. oblast dekarbonizace dopravy, podpora
multimodality (např. opatření B1 Elektromobilita, B3 Alternativní
palivo VHD, B5 Městské elektromobily, C11 Výstavba společných
stezek a D5 Integrovaný dopravní systém).

3

Obsahuje podněty, požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce – např. oblast dekarbonizace dopravy, podpora
multimodality, železniční dopravy na úkor IAD (např. opatření B1
Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD, B5 Městské
elektromobily, C11 Výstavba společných stezek, C12 Rekonstrukce
žel. trati a D5 Integrovaný dopravní systém).

Nová politika soudržnosti
EU
2021-2027
(dosud
neschválený návrh)

2

Obsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou koncepci. Cíle
Nové politiky se promítají do většiny opatření – zaměření na
nízkoemisní dopravu (např. opatření B1 Elektromobilita, B3
Alternativní palivo VHD, B5 Městské elektromobily, C11 Výstavba
společných stezek a C12 Rekonstrukce žel. trati).

Národní dokumenty

Možná
vazba

Komentář

3

Obsahuje podněty, požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, především v oblasti lepší dopravní dostupnosti a
podpory jiné, než automobilové dopravy (např. opatření D5
Integrovaný dopravní systém a C12 Rekonstrukce žel. trati).

3

Obsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou koncepci,
týkající se zejména omezení emisí skleníkových plynů (např.
opatření B1 Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD, B5
Městské elektromobily a C11 Výstavba společných stezek).

Nadnárodní dokumenty

Bílá kniha

Doprava 2050

Strategie regionální rozvoje
ČR 2021+

Strategický
rámec
udržitelného rozvoje
Česká republika 2030
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Státní politika životního
prostředí České republiky
2012-2020

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci. SPŽP se
promítá do předkládané koncepce prostřednictvím zaměření a
formulací strategických cílů a opatření v oblasti ochrany ovzduší a
snižování emisí skleníkových plynů (např. opatření B1
Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD, B5 Městské
elektromobily, C3 Odvedení tranzitu, C11 Výstavba společných
stezek a C12 Rekonstrukce žel. trati).

Strategie ochrany biologické
rozmanitosti
České
republiky 2016-2025

0

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou koncepci.

Aktualizace
státního
programu ochrany přírody
a krajiny, 2009

0

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou koncepci.

3

Obsahuje požadavky s konkrétně definovaným nárokem na změnu
využití území, které se přímo promítají do posuzované koncepce,
zejména ty týkající se podpory VHD a multimodality, alternativních
forem dopravy a další (např. B1 Elektromobilita, B5 Městské
elektromobily, D5 Integrovaný dopravní systém).

Politika ochrany klimatu ČR,
2017

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, tj. v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (např.
opatření B1 Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD, B5
Městské elektromobily, C11 Výstavba společných stezek a C12
Rekonstrukce žel. trati).

Strategie přizpůsobení se
změně
klimatu
v podmínkách ČR, 2015

1

Neobsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci, je
podkladem pro odůvodnění opatření předkládané koncepce v
oblasti podpory mitigačních opatření v dopravě.

Národní akční plán adaptace
na změnu klimatu, 2017

0

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou koncepci.

Dopravní politika ČR pro
období
2014-2020
s výhledem do roku 2050
(2014)

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, jedná se o téměř všechny cíle a opatření PUMM.

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce (např. B1 Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD, B5
Městské elektromobily, C15 Rozšíření zón placeného stání).

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce (např. B1 Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD, B5
Městské elektromobily a C12 Rekonstrukce žel. trati).

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce v souvislosti se zlepšováním kvality ovzduší a snižování
hluku, a dále bezpečnosti (např. SC Bezpečnost, B1 Elektromobilita,
B3 Alternativní palivo VHD a B5 Městské elektromobily).

Politika územního rozvoje
ČR, Aktualizace č. 1 (2019)
a Aktualizace č. 2 a 3 (2019)

Národní akční plán čisté
mobility
2015-201J
s výhledem do roku 2030
(2015)
Dopravní
sektorové
strategie
II
2013
(Aktualizace 2017)
Národní strategie ochrany a
podpory zdraví a prevence
nemocí – Zdraví 2020
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Dlouhodobý
program
zlepšování
zdravotního
stavu obyvatelstva ČR –
Zdraví pro všechny v 21.
století

3

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci. Strategie se
v koncepci promítá prostřednictvím strategických cílů a opatření
s důrazem na zlepšení kvality životního prostředí (např. SC
Bezpečnost, B1 Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD a B5
Městské elektromobily).

Národní program snižování
emisí České republiky 2015

2

Neobsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci, je
podkladem pro odůvodnění opatření předkládané koncepce
v oblasti snižování emisí z dopravy.

Střednědobá strategie (do
roku 2020) zlepšení kvality
ovzduší v ČR

1

Neobsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci, je
podkladem pro odůvodnění opatření předkládané koncepce v
oblasti ochrany zdraví a kvality prostředí.

Krajské dokumenty

Možná
vazba

Komentář

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, zejména cíle přispívající ke snižování emisní a hlukové
zátěže (snižování IAD, podpora VHD, alternativních způsobů
dopravy) a zajištění bezpečnosti obyvatel (např. A2 Bezpečně na
křižovatkách, B1 Elektromobilita, B3 Alternativní palivo VHD, B5
Městské elektromobily a C11 Výstavba společných stezek).

Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského
kraje
(Aktualizace č. 1, 201J)

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, zejména cíle na podporu VHD, zlepšení příhraniční vazby
kraje v úseku dopravy a další (např. C3 Odvedení tranzitu).

Územně
analytické
podklady
Moravskoslezského
kraje
(4. úplná aktualizace, 2017)

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, která z ÚAP vychází a respektuje je (všechna opatření).

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, především ty týkající se podpory nízkoemisních forem
dopravy, podpory VHD a další (např. B1 Elektromobilita, B3
Alternativní palivo VHD, B5 Městské elektromobily a C11 Výstavba
společných stezek).

Strategie rozvoje chytrého
regionu Moravskoslezského
kraje „Chytřejší kraj“ 20172023

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, především ty týkající se podpory inteligentního řízení
dopravy, udržitelné dopravy a další (např. B1 Elektromobilita, B3
Alternativní palivo VHD, B5 Městské elektromobily, C8 Bikesharing,
C11 Výstavba společných stezek a D5 Integrovaný dopravní
systém).

Koncepce
cyklistické
dopravy
na
území
Moravskoslezského
kraje
(2006)

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci. Koncepce se
do PUMM Kopřivnice promítá např. C11 Výstavba společných
stezek.

Strategie
rozvoje
Moravskoslezského kraje do
roku 2027

Program zlepšování kvality
ovzduší
–
zóna
Moravskoslezsko – CZ0JZ
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Aktualizace
Koncepce
environmentálního
vzdělávání,
výchovy
a osvěty
(EVVO)
Moravskoslezského
kraje
(2015)

2

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, především ty týkající se podpory osvěty o udržitelných
formách dopravy (např. D2 Dopravní výchova a osvěta).

Místní dokumenty

Možná
vazba

Komentář

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, sloužil jako základní dokument pro PUMM Kopřivnice,
váží se na něj tedy všechny strategické a specifické cíle a opatření.

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným nárokem
na změnu využití území, které se přímo promítají do posuzované
koncepce, sloužil jako základní dokument pro PUMM Kopřivnice,
váží se na něj tedy všechny strategické cíle a opatření.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci. Koncepce se
do PUMM Kopřivnice promítá např. opatřením B1 Elektromobilita,
B3 Alternativní palivo VHD, B5 Městské elektromobily, C8
Bikesharing, C11 Výstavba společných stezek a D5 Integrovaný
dopravní systém.

Strategický plán rozvoje
města Kopřivnice 20142020 (Aktualizace 2017)
Územní
plán
Kopřivnice (2002)

města

Plán zlepšování
ovzduší
pro
Kopřivnice (2017)

kvality
město

Největší vazba je mezi dokumenty na místní a krajské úrovni – tj. zejména Strategický plán rozvoje
města Kopřivnice a Územní plán města Kopřivnice, který je v přímé vazbě k Zásadám územního
rozvoje Moravskoslezského kraje. Lze předpokládat, že tyto a další koncepce s větší vazbou se budou
vzájemně doplňovat, tj. budou provázány. Jejich působení tak bude synergické – PUMM Kopřivnice
vychází z územního plánu města a SP města a zpětně může, pokud se tato potřeba objeví, u těchto
koncepcí podněcovat změny při jejich budoucích aktualizací.
B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce je ve fázi dokončování. Předpokládané definitivní schválení dokumentu Zastupitelstvem
města Kopřivnice by mělo proběhnout nejpozději v první polovině roku 2020. Schvalování se bude
odvíjet také od procesu SEA.
B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Koncepce je zpracována pro krátkodobý horizont (do roku 2021) a střednědobý horizont (vize do
roku 2030).
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice bude projednán a schvalován Zastupitelstvem města
Kopřivnice. Dle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí odst. 4 nemůže
být bez závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ke koncepci koncepce schválena. Zastupitelstvo je
povinno zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze
zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.

19-R-44
únor 2020

1J

Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva ŽP ČR, Moravskoslezského kraje, z dat o území města Kopřivnice, z analytické části
PUMM Kopřivnice a z dalších zdrojů. Výše uvedené zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny
dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí, například získanými z aktuálních dokumentů
týkajících se stavu ŽP ve smyslu § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve
znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Územím dopadu pro realizaci koncepce je území města Kopřivnice se zahrnutím dopravních vazeb ve
spádovém území města. Město Kopřivnice se nachází v Moravskoslezském kraji. Vzhledem
k charakteru koncepce se dá předpokládat, že opatření budou směřovat primárně na území města
Kopřivnice.
Vymezení města Kopřivnice a jeho okolí je patrné na následující mapě (Obrázek 1).

Obrázek 1 Vymezení zájmového území – území města Kopřivnice
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C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY
Dotčeným územím je město Kopřivnice (rozloha 27,4 km2), které je rozděleno do 5 katastrálních
území
• Kopřivnice (10,33 km2),

• Mniší (37,0 km2)

• Drnholec nad Lubinou (33,0 km2),

• Vlčovice (54,1 km2)

• Větřkovice u Lubiny (47,5 km2),
a do 4 místních částí, které jsou uvedeny níže:
• Kopřivnice

• Mniší

• Lubina

• Vlčovice

C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Město Kopřivnice je mladým městem, jehož historie je spjata s výrobou automobilů Tatra. Město
zaujímá území o rozloze 27,4J km2 a leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Kopřivnicí
protéká potok Kopřivnička, který se vlévá do řeky Lubiny v sousedním městě Příboře. Ta protéká
zájmovým území v místních částech Vlčovice a Lubina. Počet obyvatel v Kopřivnici meziročně poklesl
a k 31. 12. 201J činil 21 J96.
První stopy osídlení místa, na kterém později vyrostla současná průmyslová Kopřivnice, nacházíme již
v době bronzové (asi 9. stol. před. n. l.) u tzv. Šutyrovy studánky na svahu Červeného kamene.
Kopřivnice vznikla jako osada brzy po založení hradu Šostýna, v období let 12J0 – 1290. V území
postupně zuřily války s Poláky, Dány i Švédy, které doléhaly na místní obyvatelstvo stejně jako živelné
pohromy, neúroda, epidemie, drahota a hlad. Přelomem v historii bylo založení továrny na kameninu
a hliněné zboží roku 1J12 (zrušena r. 1962). V roce 1J50 byla založena továrna na výrobu kočárů
a bryček (konec r. 1J73). Následovala výroba železničních vagonů, kdy rozvoj Kopřivnice dosáhl
vrcholu. V roce 1J97 byl v Kopřivnici vyroben první osobní automobil (r. 1909 byla Kopřivnice
povýšena na městys) a v roce 1919 byla představena značka vozů Tatra. Kopřivnice se stala městem
až po 2. světové válce, v roce 194J (Kopřivnice, 2019).
C.3.1 KLIMA
Klimatické podmínky
Území řešeného území spadá do mírně teplých oblastí MT9 a MT10, jižní část územ, okolí Červeného
kamene pak náleží oblasti MT2 (MapoMat, 2019). Území města je tedy charakterizováno převážně
mírně teplým podnebím, s krátkou a mírnou zimou, s krátkým přechodným obdobím (podzim, jaro)
(viz Tabulka 4).
Tabulka 4

Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (1971)

Charakteristika oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

Oblast
MT9

MT10

MT2

40 až 50

40 až 50

20 až 30

140 až 160

140 až 160

140 až 160
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Charakteristika oblasti
Počet mrazových dnů

Oblast
MT9

MT10

MT2

110 až 130

110 až 130

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

30 až 40

40 až 50

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

-2 až -3

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

17 až 1J

17 až 1J

16 až 17

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

7 až J

6 až 7

Průměrná teplota v říjnu

7 až J

7 až J

6 až 7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a
více

100 až 120

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 až 450

400 až 450

450-500

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

200 až 250

250-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

120-130

60 až J0

50 až 60

J0 až 120

120 až 150

120 až 150

150 až 160

40 až 50

40 až 50

40 až 50

Klima se však v Moravskoslezském kraji, stejně jako na území celé ČR mění. Na území
Moravskoslezského kraje se v budoucnu očekává zvýšení průměrných teplot ve všech měsících roku,
s výrazným nárůstem zejména v období červenece až září. Předpokládán je také výraznější nárůst
srážek v jarním období (duben, červen) a částečně i v podzimních měsících (říjen, listopad). Výraznější
pokles je předpokládán naopak v letních měsících (červenec, srpen, září). Nejvíce by mělo ubývat
srážek v srpnu a září (EKOTOXA, 2019).
V souvislosti s těmito změnami je možné v zájmovém území očekávat:
•
•

•

•

Sucho a snížení zásoby vody v půdě, stres suchem, snížení průtoků ve vodních tocích, pokles
hladin vodních zdrojů.
Nárůst průměrné roční teploty vody, rychlejší průběh většiny nežádoucích chemických reakcí
a bakteriálních procesů, snížení kvality vody, ovlivnění kyslíkových poměrů, změny
společenstev ve vodních tocích.
Vlivem vysokých teplot a četnějším a intenzívnějším vlnám veder zvýšení úmrtnosti a vyšší
zdravotní rizika pro obyvatele, zejména pro zranitelné skupiny (senioři, chronicky nemocní,
děti), zhoršení podmínek pro pohodu/kvalitu života obyvatel. Zvýšení nároků na zdravotní
péči.
Ohrožení životů a majetku díky mimořádným událostem, škody na hospodářství a veřejné
infrastruktuře (dopravní a technické sítě) (EKOTOXA, 201J).

Město Kopřivnice má zpracovánu Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice.
C.3.2 KVALITA OVZDUŠÍ, EMISNÍ A IMISNÍ SITUACE
Kvalita ovzduší v Kopřivnici a okolí je dána historickým vývojem města a měst v okolí. Území je
historicky zatížené průmyslovou činností (výroba automobilů a navazující činnosti). Dalšími původci
znečištění ovzduší jsou lokální topeniště na tuhá paliva a doprava.
Emisní situace
Provozovatelé vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1 a REZZO 2), kteří
se nacházeli na území města v roce 2015, včetně jejich příspěvků, je uveden v následující tabulce
(Tabulka 5).
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Tabulka 5

Přehled provozovatelů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1 a 2)
v roce 2015 na území města Kopřivnice

Názvy provozovatelů
KOMTERM energy, s.r.o. – KGJ 1,2
Tafonco a.s.
CIREX CZ, s.r.o, Slévárna přesného lití
BROSE CZ, spol. s.r.o.
GalvanKo s.r.o.
KOMTERM Morava, s.r.o. – Energetika
Kopřivnice
TATRA TRUCKS a.s. – technologický
provoz
FAVEA a.s. – Kopřivnice
Kaufland ČR v.o.s. – Kopřnivice
Tawesco s.r.o. – Kopřivnice
TAFORGE s.r.o. – Kopřivnice
ERICH JAEGER s.r.o. – plynová kotelna
GIOL – anticor s.r.o. – závod
Kopřivnice
BIKE FUN International s.r.o. –
Kopřnivice
NIKEY s.r.o. – Kopřivnice
BANG & OLUFSEN – Kopřivnice
FAVEA spol. s.r.o. – Kopřivnice-Lubina
Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. –
ISPOP
FRISCHBETON betonárna Kopřivnice
Milan Šindler
Celkový součet

TZL
20,2
1,1
0,095
1,392

SO2
6,32J
0
0,015
-

Znečišťující látky (t)
NOx
CO
3,796
7,771
3,03J
42,81
0,124
0,123
4,724
2,325
0,156
0,0J3

5,25J

146,15

45,933

0,323

-

0,004
0,0J2
3,062
-

TOC
1,43
0,064
-

VOC
0,217
1,619
0,92J
-

33,31J

0

-

1,32

0,351

-

30,14

0,002
0
-

0,029
0,26J
0,115
0,032

0,002
0,072
0,02J
0,001

-

4,932
-

0,002

-

-

-

-

3,171

0,002

-

0,43J

0,232

-

0,953

-

-

0,17J
-

0,00J
-

-

0,061
1,354

0,143

-

0,0J4

0,021

0,377

0,004

0,276
0,011
31,95

0,006
152,50

0,019
60,25

0,0J3
87,23

0,03J
1,91

43,38

Podbarvení hodnot slouží k jejich zvýraznění

Zdroj dat: ČHMÚ, zpracování EKOTOXA s.r.o. (2017)

Největšími přispěvateli emisí oxidu siřičitého (SO2), stejně jako oxidů dusíku (NOx) byla teplárna
KOMTERM Morava. Nejvíce emisí oxidu uhelnatého (CO) a organických látek (TOC - celkový organický
uhlík) vyprodukovala slévárna Tafonco a.s. Na množství emisí těkavých organických látek (VOC) se
pak nejvíce podílela společnost TATRA TRUCKS a.s. (výroba a montáž automobilů). Největším
producentem emisí tuhých znečišťujících látek (z toho především látky PM10) byla společnost Tafonco
a.s. (slévárna), která je dnes spolu s TAFORGE s.r.o. (kovárnou) součástí společnosti Tatra Metalurgie
a.s.
Dále v roce 2015 ukončil Zdravotní ústav (ZÚ) v Ostravě (v partnerství s dalšími subjekty) projekt
zaměřený na určení původu příspěvku PM10 do ovzduší, a jejich podíl na imisní situaci v území.
Následně ZÚ zveřejnil mapu Moravskoslezského kraje s desítkami míst, ve kterých podle druhu
prachu určil, jak se na znečištění ovzduší podílí průmysl, doprava, dálkový přenos (Polsko) nebo
domácí kotle.
Pro hodnocení letního období platí, že výše popsané skupiny zdrojů se na imisní situaci na území
města Kopřivnice (a blízkého okolí) podílejí sestupně v pořadí:
1. Doprava
2. Dálkový přenos
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3. Ostatní zdroje
4. Těžký průmysl
5. Lokální vytápění
6. Velká energetika
Specifickým rysem pro letní období je skutečnost, že lokální topeniště a velká energetika se podílejí
na imisním příspěvku pro PM10 méně než 5 %. Naopak doprava, dálkový přenos a ostatní zdroje se
uplatňují poměrně vysokým podílem v rozmezí cca 20-30 %. V případě, že bychom spojili dvě skupiny
– těžký průmysl a velkou energetiku do jedné kategorie, tak ani tehdy nedosáhne podílu na imisní
koncentraci PM10 přes 20 %. Nutné je ovšem připomenout, že celkové imisní zatížení v letních
měsících je významně nižší (průměrné koncentrace jsou v rozmezí cca 11-25 μg.m-3), než v zimních
měsících.
Pro hodnocení zimního období platí, že se výše popsané skupiny zdrojů na imisní situaci na území
města Kopřivnice (a blízkého okolí) podílejí sestupně v pořadí:
1. Lokální vytápění
2. Doprava
3. Dálkový přenos
4. Ostatní zdroje
5. Těžký průmysl 6. Velká energetika
Specifickým rysem pro zimní období je skutečnost, že lokální topeniště se svým příspěvkem v imisní
situaci PM10 stávají zcela dominantní, s podílem vyšším než 25 % a ostatní skupiny zdrojů si ponechaly
své postavení z letního období, jen lehce upravené v následující posloupnosti: doprava, dálkový
přenos, ostatní zdroje, těžký průmysl a velká energetika. Pokud spojíme dvě kategorie – těžký
průmysl a velkou energetiku, tak ani v tomto případě nepřekročí obě tyto spojené skupiny svým
vlivem na imisní situaci PM10 15 %. Jak už bylo řečeno výše, imisní koncentrace PM10 v zimním
období jsou významně vyšší než v letním období (41-79 μg.m-3) (EKOTOXA, 2017).
Emise z dopravy byly ve městě, stejně jako v rámci Moravskoslezského kraje ovlivňovány vývojem
v oblasti modernizace vozového parku, kdy docházelo mezi lety 2002-2017 k poklesu emisí
(především TZL, NOx a CO), v posledních letech jsou však emise z dopravy ovlivňovány dalším
nárůstem výkonů v silniční dopravě (viz Obrázek 2).
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Zdroj dat: ČHMÚ

Obrázek 2 Hodnoty emisí hlavních znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji v letech 20022017 (CENIA, 2018)
Emise skleníkových plynů z dopravy (CO2, N2O) v Moravskoslezském kraji zaznamenaly v období
2002-2017 nárůst až o 50 % související s růstem spotřeby energie a paliv v dopravě (dochází
k trvalému růstu přepravních objemů a výkonů v individuální automobilové dopravě, především
v důsledku rychlého nárůstu počtu osobních automobilů), v roce 2017 pak emise CO2 meziročně
narostly o 2,6 % (CENIA, 201J).
V zájmovém území jsou významnými zdroji emisí z dopravy silnice I/5J spojující Rožnov pod
Radhoštěm s Ostravou, která vede přes části Vlčovice, Lubina, silnice II/4J0, která vede z Veřovic do
Kopřivnice, kde se v Lubině napojuje na I/5J a která prochází centrem města a silnice II/4J2 spojující
centrum Kopřivnice s Novým Jičínem. Silnice I/5J je hojně využívaná také pro nákladní přepravu.
Imisní situace
Kopřivnice a obce ve správní obvodu Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností jsou opakovaně
od roku 2004, na základě měření koncentrace znečišťujících látek a rozptylového modelu Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), zařazeny do tzv. ,,Oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší“. Touto oblastí se dle § 7 odstavce 1 zákona č. J6/2002 Sb., o ochraně ovzduší, rozumí území
v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více
znečišťujících látek. V případě města Kopřivnice je tato oblast vyhlášena z důvodu překročení
imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 a benzo(a)pyren opakovaně každý rok. Do
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší spadá území celého správního obvodu Kopřivnice. Nejblíží
stanice automatického imisního monitoringu (AIM) provozovaná ČHMÚ je umístěna ve Studénce,
která je od města vzdálená cca 14 km (Kopřivnice, 2019).
Nejvyšší hodnoty imisních koncentrací vybraných znečišťujících látek (PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu)
v zájmovém území znázorňují mapy pětiletých klouzavých průměrů koncentrací škodlivin za období
2014-201J.

19-R-44
únor 2020

24

Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice

Obrázek 3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10 v letech 2014-2018 (ČHMÚ,
2019b)

Obrázek 4 Pětiletý průměr 36. max. 24hodinových průměrných koncentrací PM10 v letech 20142018 (ČHMÚ, 2019b)
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Obrázek 5 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5 v letech 2014-2018 (ČHMÚ,
2018b)

Obrázek 6 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v letech 2014-2018
(ČHMÚ, 2018b)
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Dle těchto map je patrné zvýšené imisní zatížení území prachovými částicemi (PM10 a PM2,5)
a benzo(a)pyrenem. 36. maximální 24hodinová koncentrace PM10 byla v období 2014-201J průměrně
překračována (LV = 50 μg.m-3) v téměř celém zájmovém území (kromě jihovýchodní části území).
K dosažení, či překročení imisního limitu pro PM2,5 (LV = 25 μg.m-3) docházelo v celém zájmovém
území, stejně jako docházelo k překračování imisních limitů pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu (LV = 1 ng.m-3).
C.3.3 VODA
Zájmové území náleží do povodí Odry, úmoří Baltského moře. Územím protéká významný tok Lubina,
tekoucí přes části Vlčovice a Lubina. Délka toku Lubiny je 37,1 km, plocha povodí 194,1 km2. U ústí
toku do řeky Odry činí průměrný průtok 2,36 m³.s-1. Do Lubiny se v Příboře vlévá zleva Kopřivnička,
která protéká centrem města Kopřivnice. Délka Kopřivničky je 6,9 km, plocha povodí 13,5 km2 (Povodí
Odry, 2019).
Na potoce Svěcený se v části Lubina nachází víceúčelová vodní nádrž Větřkovice, jejímž prioritním
účelem byla akumulace vody pro potřeby Tatry a.s., dalším účelem je zajištění minimálního průtoku
v toku pod vodním dílem a částečné snížení povodně. Nádrž je také využívána ke sportovnímu
rybaření a rekreaci. Na území místní části Vlčovice se nachází soukromý rybník sloužící
k rybochovným účelům (EMPLA AG, 2017). Dále se nachází ekostabilizační rybník u hradu Šostýn.
Jakost povrchových vod
V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě jakost toků hodnocena mezi II. a IV. třídou jakosti
(Obrázek 7), kdy se postupně jakost zlepšovala. V posledních letech dochází v kraji k místnímu
zhoršování jakosti, na kterém se podílí i suchá období, kdy je kvalita vody ovlivňována nízkými
průtoky (CENIA, 201J).
Řeka Lubina je na horním toku charakterizována jako neznečištěná až mírně znečištěná voda
(I. a II. třída), od Kopřivnice dolů po toku se jakost o třídu zhoršuje (III. třída jakosti). Potok
Kopřivnička dlouhodobě vykazuje velmi silné znečištění (V. třída jakosti) (Povodí Odry, 201J).
Dle predikcí změn klimatu bude vzhledem ke sníženým průtokům a vyšším teplotám ve vodních
tocích zejména v letním období bude docházet k dalšímu zhoršování kvality povrchových vod, což se
může odrazit i na zhoršené kvalitě podzemních vod, přičemž zcela zásadní je dopad na vodní
ekosystémy tekoucích vod.

Mapa je sestavena na základě výsledného zatřídění jednotlivých profilů podle normy ČSN 75 7221, které je dáno
+
nejhorší třídou z následujících ukazatelů: BSK5, CHSKCr, N‑NH4 , N‑NO3‑, Pcelk.. Bodové zdroje znečištění jsou
uvedeny dle IRZ (úniky do vody a přenosy v odpadních vodách) za ohlašovací rok 2016. V legendě jsou pro
úplnost znázorněny všechny třídy hodnocení jakosti vody v tocích.

Obrázek 7 Jakost vody v tocích v Moravskoslezském kraji v období let 2016-2017 (CENIA, 2018)
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Koupací vody
V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Moravskoslezském kraji v koupací sezoně 2017 sledováno
34 profilů (Obrázek J). Vodní nádrž Větřkovice patří dlouhodobě mezi nádrže s vodou vhodnou
ke koupání (CENIA, 201J).

V mapě je znázorněno nejhorší dosažené hodnocení kvality koupacích vod na jednotlivých profilech
z jednotlivých měření v průběhu celé koupací sezony. V legendě jsou pro úplnost znázorněny všechny kategorie
hodnocení kvality koupacích vod.
Zdroj: SZÚ

Obrázek 8 Kvalita koupacích vod v Moravskoslezském kraji v koupací sezoně 2017 (CENIA, 2018)

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Území města Kopřivnice neleží v CHOPAV. V blízkosti se nachází CHOPAV Beskydy (geoportal.gov.cz,
2019).
Zranitelné a citlivé oblasti
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody,
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosáhnout,
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody (HEIS VÚV, 2017).
Na území města se žádná zranitelná oblast nenachází.
Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
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c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
vod,
přičemž podle § 15 odst. 1 nařízením vlády č. 401/2015 Sb. jsou všechny povrchové vody na území
České republiky vymezeny jako citlivé oblasti (HEIS VÚV, 200J).
Zásobování vodou
Zájmové území je zásobováno povrchovou vodou (nádrž Šance) prostřednictvím Beskydského
skupinového vodovodu z přivaděče Nová Ves – Čeladná – Červený Kámen (součást Ostravského
oblastního vodovodu), který je spravován společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a.s (SMVaK, 2016).
Odpadní vody
V zájmovém území jsou odpadní vody svedeny kanalizací na ČOV Kopřivnice (výstavba ČOV v roce
1961). Ta je projektovaná na vyčištění 3,1 milionu m3 odpadních vod ročně pro 29 tis. ekvivalentních
obyvatel (SmVaK, 2019). Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2019, kdy došlo k rekonstrukci
a opravě usazovací nádrže a zahájena byla také výstavba dosazovací nádrže. Účelem výstavby
je navýšení doby zdržení aktivační směsi v dosazovacích nádržích biologického stupně na požadované
parametry mající zásadní vliv na koncentrace vypouštěného zbytkového znečištění z čistírny
(Kopřivnické noviny, 2019).
Povodňová ochrana
Záplavová území jsou stanovena na Q100 pro toky Lubiny a Kopřivničky (viz Obrázek 9). Na těchto
tocích byla stanovena také aktivní zóna záplavového území.

Zdroj: www.dpporp.hzsmsk.cz, 2019

Obrázek 9 Záplavová území Q100 v zájmovém území (modře) a aktivní zóny (červeně)
Na ochranu proti povodni jsou na řece Lubině vybudovány protipovodňové hráze.
19-R-44
únor 2020

29

Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice

Povodňová problematika rovněž souvisí s problematikou změn klimatu. Do budoucna se předpokládá
nárůst četnosti výskytu a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které patří nejen
povodně, ale také delší období sucha a nárůst teploty. Problém v poslední době představují přívalové
(bleskové) povodně, kdy zejména na malých vodních tocích dochází během velmi krátké doby
(desítek minut až několika hodin) k prudkému vzestupu hladiny a jejímu následnému rychlému
poklesu. Nejčastější příčinou vzniku takovýchto povodní jsou intenzivní přívalové srážky spojené
s výskytem silných bouřek v letním období.
C.3.4 GEOMOFROLOGIE, GEOLOGIE A SUROVINOVÉ ZDROJE
Území města Kopřivnice dle geomorfologického členění náleží soustavě (subprovincie) Vnějších
západních Karpat. Podrobné geomorfologické členění je uvedeno níže.
Geomorfologické členění zájmového území
Systém

Alpsko-himálajský

Podsystém

Karpaty

Provincie

Západní Karpaty

Subprovincie Vnější západní Karpaty
Oblast

Západobeskydské podhůří

Celek

Podbeskydská pahorkatina

Podcelek

Štramberská vrchovina

Z geologického hlediska je území tvořeno převážně kvartérními sedimenty (v okolí řek nivní
sedimenty, štěrky, písek, a také deluviální nezpevněné sedimenty), vyskytují se také sprašové hlíny,
pokrývající souvrství flyšového pásma (zvrásněné pískovce, slepence, jílovce, jílovité břidlice), místy
vystupují také křídové vápence. Území Červeného kamene je tvořeno kamenito-písčito-jílovitými
eluvii sedimentárních hornin. V území se nachází také několik odvalů/navážek (ČGS, 2019a).
V zájmovém území se nachází několik sesuvných území, aktivní sesuvy se vyskytují v části Dražné a na
severních svazích Červeného kamene na svahy Kopřivničky a ve Větřkovicích u kostela. Neaktivní
sesuvy jsou situovany na úbočí Bílé hory, úbočí Holého vrchu ve Vlčovicích, na horní hranici obce
Mniší na úbočí Kazničova, a liniový sesuv kopírující terasu řeky Lubiny od Vlčovic přes Mniší
do Větřkovic a Lubiny (ČGS, 2019b).
C.3.5 PŮDA
V zájmovém území mírně převažuje výměra zemědělské půdy, která v roce 201J zaujímala rozlohu
1 567,2 ha, tj. 57 % rozlohy území. Největší rozlohu z toho tvořila orná půda na ploše 934,3 ha
(59,6 %). Trvalý travní porost zaujímal rozlohu 3J6,9 ha (24,7 %), zahrady 241,2 ha (15,4%) a ovocné
sady 4,9 ha (0,3 %).
Oproti tomu nezemědělská půda tvořila 11J1,6 ha, což odpovídá 43 % rozlohy území města
s největším zastoupením lesních pozemků – 447,J ha (37,9 %). Zastavěné plochy a nádvoří zaujímaly
15J,1 ha (13,4 % území) a vodní plochy 60,2 ha (5,1 %). Ostatní plochy zaujímaly 515,6 ha (tj. 1J,J %)
z celkové výměry zájmového území (ČSÚ, 2019).
Tak jako v jiných částech České republiky dochází ke snižování rozlohy orné půdy, a to v důsledku
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zvyšování výměry zahrad, trvalých travních porostů, lesů, ale také zastavěných ploch.
Půdy jsou ve svažitějších oblastech (Vlčovice, Lubina) ohroženy vodní erozí (Obrázek 10), především
v souvislosti s očekávaným nárůstem přívalových srážek v budoucích letech (Ekotoxa, 201J).

Zdroj: Ekotoxa, 2018

Obrázek 10 Území ORP Kopřivnice a vymezení zájmového území (červeně) s mírou erozního
ohrožení půdy
C.3.6 LESY
Lesní pozemky zaujímaly v roce 201J 1 1J1,6 ha rozlohy města, lesnatost je ve srovnání
s Moravskoslezským krajem (cca 35 %) nízká, činí přibližně 16 %. Lesy mají menší hospodářský
význam, jsou však důležité pro krajinu a její ekologickou stabilitu. Jsou rozptýleny po celém území
a tvoří drobné až středně velké komplexy (Kopřivnice, 2019).
Území ORP Kopřivnice náleží přírodní lesní oblasti 39 – Podbeskydská pahorkatina.
Největším vlastníkem lesů je Česká republika (přes 700 ha lesa), která hospodaření v lesích zajišťuje
prostřednictví státního podniku Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové. Na území ORP Kopřivnice
zajišťuje hospodaření ve státních lesích Lesní správa ve Frenštátě pod Radhoštěm. Město Kopřivnice
hospodaří na cca JJ ha na území ORP Kopřivnice a J0 ha na území ORP Frenštát pod Radhoštěm.
Zbylé lesy obhospodařují soukromí vlastníci (Kopřivnice, 2019).
Městská zeleň je nenahraditelnou biologickou složkou životního prostředí pro městské obyvatele,
chrání je před faktory poškozující životní prostředí - hluk, prach, zachycuje znečištění ovzduší.
Věková i druhová skladba je v území značně rozmanitá, místy se vyskytují nevhodné smrkové porosty,
které jsou jako na mnoha místech celého Moravskoslezského kraje ohroženy suchem a napadení
škůdci – kůrovcem.
C.3.7 PŘÍRODA A KRAJINA
V zájmovém území se nenachází žádné velkoplošné chráněné území. Na západě území, na hranicích
se Štramberkem se nachází maloplošné zvláště chráněné území – Přírodní památka Váňův kámen.
Další maloplošná chráněná území, která se nacházejí v blízkosti Kopřivnice, jsou Přírodní památka
Hukvaldy (cca 600 metrů od hranice k. ú. Mniší) a Přírodní památka Kamenárka ve Štramberku ve
vzdálenosti cca 355 m od hranice k. ú. Kopřivnice (viz Obrázek 11).
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Zdroj: MapoMat, 2019

Obrázek 11 MZCHÚ na území města Kopřivnice a jeho okolí
Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
PP Váňův kámen je skalisko tvořené krou jurského vápence, které není, jako jeden z mála
přirozených útvarů v okolí Štramberka, narušen těžbou vápence. Cennými zde jsou zkameněliny,
které jsou významné při studiu celého ekosystému fosilního korálového rifu. Nejvíce schránek po
sobě zanechali mlži a břichonožci. Četné jsou též nálezy ramenonožců, hlavonožců – belemnitů,
nautiloidů, ammonitů, ježovek, mechovek, červů a řady dalších bezobratlých, hub i rybích zubů.
Na menších výstupech vápencových skalek jsou zachovány fragmenty společenstev skalních štěrbin
a primitivních půd. Roste zde např. rozchodník bílý (Sedum album) a ostrý (Sedum acre), sleziník
červený (Asplenium trichomanes), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), mochna jarní
(Potentilla tabernaemontani), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subs.
obscurum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum). Na hlubších půdách převažují travobylinné
porosty s teplomilnými druhy, např. tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), kostřavou
žlábkatou (Festuca rupicola) apod. V ochranném pásmu přírodní památky roste bohatá bazická
dubová bučina a lipová javořina. Nepůvodní akáty jsou odstraňovány (MSK, ŽP, 2019).
V zájmovém území se dále nachází několik památných stromů, jsou to:
•

Buk Černých myslivců (Pískovna)

•

Husova lípa (pod zříceninou hradu Šostýn)

•

Raškův buk (Pískovna)

•

Buk Ondrášův (Pískovna)

•

Fojtova lípa (Muzeum Fotjství)

•

•

Ořech Leopolda víchy (Masarykovo
náměstí)

Platan Emila Hanzelky (Park Edvarda
Beneše)

Zdroj: MapoMat, 2019
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Natura 2000
V zájmovém území se nenachází žádná ptačí oblast. Do zájmového území města Kopřivnice nebo jeho
blízkosti zasahují následující evropsky významné lokality (EVL):
Štramberk – na území města, předmětem ochrany jsou:
o T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého
(Jovibarba globifera)
o T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého
o T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
o T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce
obecného (Juniperus communis)
o T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce
obecného (Juniperus communis)
o T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
o R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
o S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
o L4 Suťové lesy
• Červený kámen – na území města, předmětem ochrany jsou:
o T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
o R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
o L4 Suťové lesy
Již mimo zájmové území, ale v relativně blízkém okolí, se dále nacházejí tyto evropsky významné
lokality, respektive ptačí oblast:
• Palkovické Hůrky – ve vzdálenosti cca 3,5 km, předmětem ochrany jsou:
o L5.1 Květnaté bučiny
• Hukvaldy – ve vzdálenosti cca 0,7 km, předmětem ochrany je:
o Páchník hnědý
•

Lokalizace EVL v zájmovém území je uvedena na následujícím obrázku (Obrázek 12).
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Zdroj: AOPK ČR, 2019

Obrázek 12 Evropsky významné lokality v zájmovém území
Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky ze zákona, kterými jsou lesy, vodní toky
a rybníky. Kopřivnice má celkově nízkou zalesněnost, větší lesní celky pokrývají především okrajové
části území (Červený kámen, Pískovna, Holý vrch, Bílá hora, Hůrka, Větřkovická hůrka). Vodní toky
jsou v řešeném území zastoupeny řekou Lubinou a řadou menších vodotečí místního významu (např.
potoky Kopřivnička, Lubinka, Babincův potok, Svěcený potok, Sýkoreček, Mlýnská struha).
Registrované VKP v zájmovém území jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 6).

Tabulka 6

Registrované VKP ve městě Kopřivnici

k. ú. Kopřivnice
Číslo VKP
4
34 119
34 120
34 16J
3424
3449
3450
3452
3457
3459
3470
3475

Název
Louky na sjezdovce (k. ú. Kopřivnice)
Louky a pastviny pod Červeným kamenem (k. ú. Kopřivnice)
Potůčky pod Červeným kamenem (k. ú. Kopřivnice)
Kříž u křižovatky dvou cest se čtyřmi kaštany (k. ú. Kopřivnice, Vlčovice)
Ochranná zeleň kolem ČSAD (k. ú. Kopřivnice)
Ochranná zeleň kolem závodu Tatra (k. ú. Kopřivnice)
Remízy rozptýlené zeleně (k. ú. Kopřivnice)
Bezejmenný levostranný přítok Kopřivničky (k. ú. Kopřivnice, Příbor)
Bezejmenný potok (k. ú. Kopřivnice)
Degradovaná pastvina a les Benčák (k. ú. Kopřivnice)
Louka polopřirozená (k. ú. Kopřivnice)
Bezejmenný potok (k. ú. Kopřivnice)
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3476
3477
347J
3479
34 126
34 132
34 134
34 13J
34 139
3446
k. ú. Drnholec
Číslo VKP
3401/1
3413
3422
3423
3425
3426
3413
3420
3421
k. ú. Vlčovice
Číslo VKP
3
3441
3442
3443
3441
3442
3443
34 127
34 129
34 130
34 133/1
k. ú. Větřkovice
Číslo VKP
3402
3403
3404
3405
3406
3407
340J
3410
3411
3412
3414
3415
3416
3417
341J
3419
3420
3421
3429

Pastevní areál (k. ú. Kopřivnice)
Váňův kámen (k. ú. Kopřivnice)
Mokřad (k. ú. Kopřivnice)
Degradovaná pastvina s remízkem (k. ú. Kopřivnice)
Raškova skála (k. ú. Kopřivnice)
Vrcholová partie Brd s Janíkovým sedlem (k. ú. Kopřivnice)
Šostýn (k. ú. Kopřivnice)
Bílá Hora (k. ú. Kopřivnice)
Stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin (k. ú. Kopřivnice)
Polopřirozená louka ve svažitém podhorském terénu (k. ú. Mniší, Kopřivnice)
Název
Sýkoreček – regulovaný vodní tok (k. ú. Drnholec)
Lokalita s výskytem sledovaných druhů rostlin (k. ú. Drnholec)
Lesík na terase Lubiny (k. ú. Drnholec)
Výsadba zeleně kolem komunikace (k. ú. Drnholec)
Místní potok (k. ú. Drnholec)
Alej vzrostlých stromů podél komunikace (k. ú. Drnholec)
Lokalita s výskytem sledovaných druhů rostlin (k. ú. Drnholec)
Doprovodná zeleň podél místní komunikace (k. ú. Větřkovice, Drnholec)
Kulturní louka (k. ú. Větřkovice, Drnholec)
Název
Janíkovo sedlo (k. ú. Vlčovice)
Mlýnská strouha (k. ú. Vlčovice)
Sportovní areál s doprovodnou zelení (k. ú. Vlčovice)
Vodní nádrž (k. ú. Vlčovice)
Mlýnská strouha (k. ú. Vlčovice)
Sportovní areál s doprovodnou zelení (k. ú. Vlčovice)
Vodní nádrž (k. ú. Vlčovice)
Bezejmenný potok (k. ú. Vlčovice)
Pastviny pod Holým vrchem (k. ú. Vlčovice)
Pastvina pod Janíkovým sedlem (k. ú. Vlčovice)
Zeleň v krajině doprovázející erozní rýhy (k. ú. Vlčovice)
Název
Výhled do kraje – kóta 353 (k. ú. Větřkovice)
Zeleň u vodojemu ((k. ú. Větřkovice, Hájov)
Erozní rýha do údolí Lubiny v prudkém svahu se zelení (k. ú. Větřkovice)
Pastvina intenzivně využívaná (k. ú. Větřkovice)
Louky a pastviny na svahu Větřkovické Hůrky (k. ú. Větřkovice)
Bukojedlový lesní porost (k. ú. Větřkovice)
Rozptýlená zeleň – remíz (k. ú. Větřkovice)
Selský lesík (k. ú. Větřkovice)
Zalesněná terasa řeky Lubiny (k. ú. Větřkovice)
Komplex drobných selských lesíků (k. ú. Větřkovice)
Drobné remízky a lesíky (k. ú. Větřkovice)
Okrasná zeleň u zemědělského areálu (k. ú. Větřkovice)
Zamokřená plocha (k. ú. Větřkovice)
Švestková alej podél místní komunikace (k. ú. Větřkovice)
Zahrada využívaná jako polní sad (k. ú. Větřkovice)
Pastvina v sousedství areálu zemědělského družstva (k. ú. Větřkovice)
Doprovodná zeleň podél místní komunikace (k. ú. Větřkovice, Drnholec)
Kulturní louka (k. ú. Větřkovice, Drnholec)
Vrchol kóty 390 s lesíkem a loukami (k. ú. Větřkovice)
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k. ú. Mniší
Číslo VKP
3409
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3437
343J
3439
3440
3445
3446
3447
344J

Název
Drobné selské lesíky (k. ú. Mniší)
Mez porostlá zelení (k. ú. Mniší)
Louky a pastviny pod Kazničovem (k. ú. Mniší)
Zeleň kolem sportovního areálu (k. ú. Mniší)
Erozní rýha porostlá zelení ((k. ú. Mniší)
Louky a pastviny na východních svazích Hůrky (41J m n. m.), (k. ú. Mniší)
Les na svazích vrchu Hůrka (k. ú. Mniší)
Louka ve svahu pod Kazničovem (k. ú. Mniší)
Polní sad ovocných dřevin (k. ú. Mniší)
Drobné selské lesíky (k. ú. Mniší)
Lesy navazující na lesní komplex Kazničova (k. ú. Mniší)
Erozní rýha na terase Lubiny porostlá zelení (k. ú. Mniší)
Polopřirozená louka ve svažitém podhorském terénu (k. ú. Mniší, Kopřivnice)
Polopřirozená pastvina s přirozenými společenstvy (k. ú. Mniší)
Malý listnatý lesík (k. ú. Mniší)
Zdroj: Urbanistické středisko Ostrava, 2018

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je
posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich
vzájemných vazeb.
V řešeném území je vymezen územní systém ekologické stability nadregionální, regionální i lokální
úrovně. Z prvků ÚSES se v řešeném území nachází:
•

nadregionální biocentrum 97 Hukvaldy,

•

nadregionální biokoridor K 144 MB,

•

regionální biocentra 115 Červený kámen – Pískovna, 127 Helenské údolí a 265 Větřkovická
Lubina

•

regionální biokoridory 547, 550 a 630

•

lokální biocentra LBC Kopřivnice, LBC Drnholec – Větřkovice, LBC Drnholec – Příbor, LBC
Vlčovice, LBC Větřkovice 1, LBC Větřkovice 2, LBC Mniší a LBC Vlčovice – Mniší

•

lokální biokoridory LBK Kopřivnice – Příbor, LBK Sklenov – Větřkovice, LBK Hájov – Větřkovice
– Sklenov a LBK Mniší – Sklenov.

Rozmístění prvků ÚSES v zájmovém území je graficky znázorněno v Územním plánu Kopřivnice (2019)
v Hlavním výkresu (urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny) na webových stránkách
města Kopřivnice.
Funkčnost částí nadregionálního biokoridoru K 144 MB, regionálních biocenter 127 Helenské údolí
a 265 Větřkovická Lubina a regionálního biokoridoru 550 je třeba zajistit, ostatní skladebné prvky jsou
funkční (SURPMO, 2019).

C.3.J STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, BROWNFIELDS
Za starou ekologickou zátěž (SEZ) se považuje závažná kontaminace horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami
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v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické
uhlovodíky, těžké kovy apod.). Nejedná se o produkt současných činností ani současných havarijních
stavů.
V zájmovém území je dle Systému evidence kontaminovaných míst registrováno 20 kontaminovaných
míst. Níže uvádíme dvě nejrizikovější lokality vyskytující se v zájmovém území. Lokality nabývají
priorit P až A, tedy lokality by měly být monitorovány, případně představují riziko a nápravná
opatření by měla být realizována (SEKM, 2019).
Tabulka 7

Staré ekologické zátěže na území Kopřivnice (SEKM, 2019)

Název lokality

Obec, k.ú.

Priorita

Úkol

Původ kontaminace

Kontaminace
a rizika

Skládka KBV

Drnholec
n. Lubinou

P2.2

nutný další monitoring
vývoje a šíření kontaminace
v čase

skládka po bourání
původní bytové
zástavby

k. podzemních
a povrchových vod

Kopřivnice Skládka
Vlčovice

Větřkovice
u Lubiny

P3.1

nutný je průzkum
kontaminace

skládka průmyslových
odpadů bývalé
společnosti TATRA, s.p.

k. půdy, podzemních
vod

Kopřivnice skládka kalů
TATRA

Kopřivnice

P2.3

nutný další monitoring
vývoje a šíření kontaminace
v čase

ukládání neutralizačních
kalů, černá skládka
domovního odpadu

k. podzemních vod

Kopřivnická
továrna na
hliněné zboží

Kopřivnice

P4.2

nutný je průzkum
kontaminace

výroba hliněného zboží

k. půdy, vod

TATRA a.s.
Kopřivnice

Kopřivnice

A1.1

nápravné opatření žádoucí

průmyslová výroba

k. podzemních vod

Jako brownfield je označována nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná,
zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční,
vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho
regenerace.
Dle veřejné databáze CzechInvestu ani databáze InvestMORE se v zájmovém území nevyskytují
brownfieldy.
C.3.9 ODPADY
Produkce odpadů města Kopřivnice, včetně materiálů předávaných ke zpětnému odběru, činila v roce
2015 téměř 11 t nebezpečných odpadů a 7 752 t ostatních odpadů. 42 % odpadů bylo využito a 5J %
všech odpadů bylo odstraněno skládkováním.
Produkce nebezpečných i ostatních odpadů se mezi lety 2011-2015 snížila (viz Obrázek 13)
(Kopřivnice, POH, 2017).
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Zdroj: Kopřivnice, POH, 2017

Obrázek 13 Celková produkce odpadů města Kopřivnice v období 2011-2015
Rozhodující podíl na celkové produkci odpadů ve městě měl v roce 2015 směsný komunální odpad
(kat. č. 20 03 01), který tvořil téměř 43 % z celkového odpadu. Dále to byl biologicky rozložitelný
odpad (kat. č. 20 02 01) s podílem cca 21 % a odděleně shromažďované odpady (papír, plast sklo
a kovy), které se podílely na celkové produkci v součtu cca téměř 20 % (Kopřivnice, POH, 2017).
Vývoj celkové produkce komunálních odpadů (KO) v letech 2011-2015 měl snižující se trend, zejména
pak v případě směsných komunálních odpadů (SKO). Naopak množství odděleně sbíraných
využitelných složek KO (bez kovů) mírně rostlo (Kopřivnice, POH, 2017).
V roce 2015 činila celková produkce odpadů města 34J kg na obyvatele, z toho produkce KO (skupina
20 včetně podskupiny 15 01) pak 341 kg na obyvatele. Měrná produkce odpadů na obyvatele
každoročně mírně klesala, ve srovnání s r. 2011 poklesla celková produkce odpadů na obyvatele
v roce 2015 o 70 kg. Produkce SKO činila za rok 2015 14J,6 kg na obyvatele. Směsný komunální
dopad je ukládán na skládky KO (Staříč a Životice u Nového Jičína).
V roce 2015 vytřídili občané města a město Kopřivnice celkem 401,J t papíru, 203,1 t skla a 221,3 t
plastů. Kovů bylo v roce 2015 vytříděno 695,2 t. Množství vytříděného papíru a kovů mělo mezi lety
2011-2015 kolísavou tendenci, množství vytříděného skla klesalo a naopak stoupalo množství
vytříděných plastů.
Od roku 2013 je systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v Kopřivnici
zajišťován prostřednictvím nádob o objemu 240 l přímo od rodinných domů a v místních částech
sběrem do velkoobjemových kontejnerů. Mimo tento systém mohou občané z území města
Kopřivnice samostatně odvážet BRKO na kompostárnu Točna v Příboře, která je ve spoluvlastnictví
měst Kopřivnice a Příbor (podíl 50% každé město). Produkce BRKO má kolísavou tendenci.
Skládkováním bylo v roce 2015 odstraněno 5J % BRKO.
V případě velkoobjemového odpadu nastalo od roku 2013 zvýšení jeho produkce, v roce 2015 ho
bylo vyprodukováno 6J4,3 t, což představovalo téměř o 200 t více než v roce 2013.
Město se prostřednictvím ekologické a společenské výchovy a osvěty snaží o předcházení vzniku
odpadů. Za tímto účelem byly občanům zapůjčeny domácí kompostéry, ve městě se nachází
kontejnery na sběr použitého textilu a obuvi (Kopřivnice, POH, 2017).
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C.3.10 HLUK
Pro deskriptor hladiny akustické energie Ldvn je stanoven limit vyhláškou č. 315/201J Sb., kterou se
stanoví mj. mezní hodnoty hlukových ukazatelů a také základní požadavky na obsah strategických
hlukových map a akčních plánů (vyhláška o strategickém hlukovém mapování). Limit pro deskriptor
Ldvn (ukazatel pro celodenní obtěžování hlukem) pro silniční dopravu je podle uvedené vyhlášky
roven 70 dB. Pro deskriptor hladiny Ln (ukazatel rušení spánku) je limit 60 dB.
Vlivy hluku na obyvatelstvo ukazují mj. výsledky Strategického hlukového mapování (SHM), které
ovšem dosud nejsou k dispozici pro území celé ČR, ale pouze pro vymezené aglomerace a dopravní
infrastrukturu - lokality s intenzitou dopravy více než 6 mil. automobilů a/nebo 60 000 vlaků/rok
(hluk z vnitroměstské dopravy zahrnut není).
Počet osob v hlukových pásmech v Kopřivnici podle SHM uvádí následující tabulka (Tabulka J).
Tabulka 8

Počet zasažených osob v hlukových pásmech

Hlukové pásmo (dB)
Počet obyvatel v úseku
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-J0

Osob (den)
20 093
3 454
1 J69
2 306
1003
57
0

Osob (noc)
20 093
245
111
7 169
6
0
0
Zdroj: MZ ČR, 2019

Podobně jako v ostatních částech ČR, tak i pro Kopřivnici je aktuální hluk z automobilové dopravy.
S rostoucím stupněm automobilizace vzrůstají i ekvivalentní hodnoty hluku, které se stávají
z hygienického hlediska nepřijatelnými. Hlukovými vlivy z dopravy jsou postižena území, která těsně
přiléhají k exponovaným dopravním trasám. Těmi jsou podle dopravního sčítání silnice a místní
komunikace, přesahující intenzitu 30 voz/hod. Všechny jsou v intravilánu těsně obestavěny bytovými
objekty, které se pak nacházejí v pásmu s nepřípustnou hlukovou hladinou. Nejvíce zatíženými
komunikacemi jsou silnice II/4J0 vedoucí přes centrum města (intenzita 1J tis. vozidel za 24 h
pracovního dne) a II/4J2 spojující Kopřivnici s Novým Jičínem (12 tis. vozidel za 24 h pracovního dne),
viz následující Obrázek 14.

Zdroj: MZ ČR, 2019

Obrázek 14 Hodnocení Ldvn a Ln pro celodenní obtěžování hlukem ze silniční dopravy
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Silnice I/5J procházející Vlčovicemi a Lubinou pravděpodobně generuje také významné hlukové
zatížení obyvatel. Jedná se o spojnici Rožnova a Ostravy, která je hojně využívána také nákladní
automobilovou dopravou.
Opatření proti zatížení hlukem jsou úprava oken situovaných k silnici, snížení rychlosti tranzitní
dopravy či její vyloučení, úprava krytu vozovek nebo změna funkce objektů. Protihlukové clony jsou
použitelné u novostaveb v extravilánu.
Dalším zdrojem hluku mohou být některé výrobní podniky v zájmovém území, které musí řešit tuto
situaci novým PHO (pásmo hygienické ochrany), přičemž nesmí hranice PHO překročit hranici
pozemku závodu (MZ ČR, 2019).
C.3.11 KULTURNÍ PAMÁTKY
Kulturní památky
Jedná se o movité i nemovité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického
vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem
tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty
revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah
k významným osobnostem a historickým událostem).
V zájmovém území se nachází 1J kulturních nemovitých památek:
• vůz motorový železniční M 290.002
"Slovenská strela"
• zemědělský dvůr arcibiskupský
zv. zemanství
• Starý hřbitov
• rovinné neopevněné sídliště slezské
a latenské kultury, archeologické stopy
• pomník Adolfa Jasníka
• zřícenina hradu Šostýn
• pomník MUDr. Adolfa Hrstky
• Kristiánův kříž

• pomník Petra Bezruče
• fojtství
• Váňův kříž
• pomník Mistra Jana Husa
• vila Šustalova
• kostel sv. Václava s farou, kapličkami,
kamenným křížem a oplocením
• sloup se sochou Panny Marie
• Hončův statek
• sloup se sochou P. Marie s dítětem
• kostel Všech svatých

Motorový železniční vůz M 290.002 "Slovenská strela" je národní kulturní památkou (NPÚ, 2019).
C.3.12 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti
snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, ochrany klimatu, udržitelné dopravy,
nakládání s odpady (separovaný sběr, eliminace spalování odpadů v domácnostech), ochrany přírody,
úspor energií a dalších, jsou nástroje EVVO nezbytnou, nikoliv však postačující, podmínkou jejich
řešení. Uplatňování pouze legislativních, administrativních ani ekonomických nástrojů není při
ochraně životního prostředí mnohdy postačující, bez zapojení informované, vzdělané, poučené
a v důsledku také aktivní veřejnosti. Podpora EVVO by tedy měla být součástí dalších opatření.
Město Kopřivnice nemá zpracovánu koncepci EVVO. Na svém webu zveřejňuje informace o životním
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prostředí ve městě i aktuální akce, jako např. Dny Země, Ukliďme Česko, Kotlíkové dotace, anebo
informace o možnostech nakládání s odpady. V rámci aktivit Místního akčního plánu ORP Kopřivnice
II s názvem EVVO NÁPADNÍK byly v roce 2019 zveřejněny tipy na aktivity v rámci EVVO.
ZŠ Floriána Bayera má zpracovaný Roční plán EVVO, EVVO se jinak na školách realizuje nejčastěji
formou zařazení do výuky jednotlivých předmětů, popřípadě prostřednictvím tematických akcí
a zapojení do projektů.
Kopřivnice je od 1. 1. 2004 řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, několikrát
(naposledy za rok 201J) bylo město vyhlášeno za společensky nejodpovědnější město
Moravskoslezského kraje (Kopřivnice, 2019).
C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:
KLIMA
•

Změna klimatu a předpokládaný nárůst letních teplot a vln veder a výskyt extrémních projevů
počasí (např. bleskové povodně), epizody sucha

•

Nárůst emisí skleníkových plynů z dopravy

OVZDUŠÍ
•

Překročení imisních limitů pro PM10 a benzo(a)pyren

VODA
•

Dlouhodobě znečištěný tok Kopřivničky

PŘÍRODA A KRAJINA
•

Střet ÚSES s prvky dopravní infrastruktury, fragmentace krajiny, tvorba migračních bariér

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ
•

Snížení rozlohy obhospodařované orné půdy, zvyšování výměry ostatních ploch v oblasti
infrastruktury

•

Erozní ohrožení půd, splavování zeminy do vodotečí

LESY
•

Poškození lesních porostů suchem a škůdci

•

Místy nevhodná skladba lesa, náchylná k poškození porostů v důsledku sucha a následně
škůdců

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
•

Aktivní sesuvy v území (Dražné, Červený kámen, Větřkovice)

•

Náchylnost některých území k sesuvům (terasy řeky Lubiny, Bílá hora, Holý vrch)
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•

Přítomnost lokalit s dosud přesně neurčeným rizikem pro kontaminaci půdy, podzemních
a povrchových vod

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
•

Vysoká míra skládkování směsného komunálního odpadu a BRKO

HLUK
•

Významným zdrojem hluku je provoz na hlavních komunikacích (II/4J0, II/4J2, I/5J)
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady,
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v oblasti a jejím plánovaným rozvojem (tedy stav ŽP
jako potenciální limit rozvoje).
V obecnější rovině je s ohledem na charakter koncepce možné předpokládat, že cíle a opatření
uvedené v koncepci povedou ve většině případů ke zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví.
Koncepce by měla podpořit udržitelné formy dopravy (veřejná doprava, cyklistická, pěší), alternativní
pohony, multimodalitu, zvýšení bezpečnosti veřejného provozu, redukci tranzitní dopravy, řešena je
také plynulost dopravy, management parkování a adaptace na změnu klimatu (výsadba zeleně)
a další.
Doprava v území je aktuálně zdrojem řady problémů, především zdrojem hluku a znečištění ovzduší,
dále způsobuje zábory půdního fondu v případě parkovacích ploch a další. Realizace koncepce by
proto měla vést k řešení těchto problémů (snížení produkce emisí z mobilních zdrojů, snížení
hlučnosti, lepší plynulost dopravy, bezpečnost apod.) a tím zlepšování stavu životního prostředí
a k ochraně veřejného zdraví.

Specifikace hlavních potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
Předpokládané vlivy na životní prostředí je možné předpokládat především pozitivní, a to v oblastech:
•

Zlepšení stavu ovzduší

•

Snížení emisí skleníkových plynů

•

Snížení množství obyvatel vystavených hluku

•

Podpora udržitelných forem dopravy, sdílené mobility

•

Podpora multimodality

•

Zvýšení bezpečnosti obyvatel

•

Modernizace a rozvoj pěší i cyklistické infrastruktury a infrastruktury pro veřejnou
hromadnou dopravu

•

Zvyšování atraktivity veřejného prostoru související s adaptací na změny klimatu (rozšiřování
zelených ploch, podpora výsadby zeleně)

•

Dopravní výchova a osvěta (informace o dopadech dopravy a mobility ve městě apod.)

Potenciální rizika mohou představovat střety s oblastmi se zvýšenými požadavky na ochranu přírody
a krajiny. Jedná se především o zvláště chráněná území a území evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Jde také o další cenná území (přírodní památky, prvky ÚSES, významné
krajinné prvky a další), která představují ohniska biodiverzity a zajišťují migrační prostupnost krajiny.
Z přiložených stanovisek orgánů ochrany přírody ve vztahu k možným významně negativním vlivům
na soustavu Natura 2000 vyplývá, že významné ovlivnění EVL, respektive PO, lze vyloučit.
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Možným problematickým opatřením koncepce je C3 Odvedení tranzitu zahrnující výstavbu obchvatu
Vlčovic. Tento záměr je situován do nadregionálního biokoridoru K 144 MB (který ale zahrnuje
celou jižní část zájmového území) a dotýká se také několika VKP (Babincův potok, Bezejmenný potok),
dále povede k další fragmentaci krajiny (mimo významné migrační koridory) a také k záboru ZPF
(III. třída ochrany). Vzhledem k tomu, že záměr významně napomůže snížení imisní a hlukové zátěže
v intravilánu obce a zvýšení bezpečnosti, bude mít významně pozitivní vliv na zdraví obyvatel a je
možné považovat jej za pozitivní. Tento záměr nebyl posouzen v rámci EIA, proto musí být posouzení
záměru provedeno v rámci procesu EIA na základě projektové dokumentace stavby.
Opatření A2 Bezpečně na křižovatkách indikuje potenciální zábory půdy, a to v případě úpravy
křižovatky I/5J pro potřeby nové výstavby – Dolní Roličky a úpravy křižovatky I/5J za účelem
plynulosti dopravní obsluhy průmyslového parku. Předmětné úpravy se týkají půdy III. třídy ochrany
ZPF, proto lze tyto vlivy vyhodnotit jako mírné.
Realizace parkovacích domů a parkovacích stání v rámci opatření B6 Podpora výstavby parkovacích
domů u bytového fondu a C5 Zajištění parkovacích kapacit rezidentů může rovněž generovat zábory
půdy a vznik nových zpevněných ploch, z hlediska jejich situování do zastavěných částí města lze tyto
vlivy považovat za mírné. V případě umístění do intravilánu města je nutné přihlédnout k případnému
navýšení hlukové a imisní zátěže na a v okolí parkovišť. Vzhledem k uvedeným kapacitám parkovacích
míst lze předpokládat, že tyto vlivy nebudou významné. Jejich realizace bude s ohledem na velikost
posouzena v rámci procesu EIA.
V případě opatření C17 Místo pro odstavování kamionů dojde také k záborům půdy. Zároveň
opatření indikuje kácení zeleně. S ohledem na umístění opatření do v současnosti průmyslově
ovlivněné oblasti lze i tyto vlivy považovat za mírné. Konkrétní vlivy opatření budou záviset na
konkrétním provedení záměru. Z důvodu předběžné opatrnosti však lze doporučit provedení
biologického posouzení lokality.
Opatření C12 Rekonstrukce žel. trati 325 může potenciálně ohrozit přilehlé prvky VKP (lesy, pastviny,
liniovou zeleň). Další potenciální rizika mohou plynout ze záboru ZPF nebo PUPFL. Jedná se o
rekonstrukci stávající trati ve stávajícím vedení, proto lze i tyto potenciální vlivy považovat za mírné.
Je však pravděpodobné, že stavba bude muset být posouzena v rámci procesu EIA na základě
předložené projektové dokumentace.
V případě opatření A1 Bezpečně na kole je navrhována výstavba nových cyklostezek. Ty mohou
generovat zábory půdy, především v III. a IV. třídě ochrany, tyto vlivy tedy budou akceptovatelné.
V případě trasování nových stezek v trasách VKP (např. břehových porostů toků apod.) je nutné vlivy
jejich konkrétní provedení posoudit v procesu EIA. Opatření C11 Výstavba společných stezek
navrhuje vybudování společné stezky pod Váňovým kamenem, v místech stávajícího pěšího
chodníku. Konkrétní řešení tohoto záměru musí být posouzeno z hlediska možného ovlivnění bioty
v předmětném území, a také krajinného rázu.
Celkově se vliv koncepce na životní prostředí a zdraví lidí předpokládá jako výrazně pozitivní, a to
zejména v oblasti snižování hlukové zátěže, snížení emisí znečišťujících látek z dopravy, vytváření
ekologicky šetrnějších alternativ k automobilové dopravě a zvýšení bezpečnosti obyvatel.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah koncepce a její působnost pro území města Kopřivnice nepředpokládá negativní
vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly
známy v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Kopřivnice s jeho stručnou
charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o stanovisko
k potenciálním vlivům koncepce na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z přijatých stanovisek plyne, že lze vyloučit
významný vliv na území soustavy NATURA 2000.

Stručné obsahové znění doručených stanovisek OOP k vlivu koncepce na EVL a PO, dle zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

nemůže mít významný vliv

AOPK ČR - Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří nemůže mít významný vliv
Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu
lze vyloučit významný vliv
státní správy 9

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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Datum zpracování oznámení koncepce:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 14.2. 2020
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení
koncepce:
RADDIT consulting, s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín
telefon: +732 94J 33J
email: info@raddit.cz
Složení týmu (abecedně):
Martina Blahová
Mgr. Zuzana Karkoszková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Lenka Trojáčková

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Kopečný
Datum: 18.02.2020 14:04:38 +01:00
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
ZÁKLADNÍ PODKLADY A ZDROJE:
CENIA (201J): Zpráva o životním prostředí v Moravskoslezském kraji 2017. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C125745J002F0DC7/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017/$FILE/OPZPURMoravskoslezsky_kraj-20190116.pdf>
ČHMÚ (2019b): Pětileté průměrné koncentrace. Dostupné na
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html>
EKOTOXA (2017): Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice. Dostupné na
<http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/PZKO_mesta_Koprivnice.pdf>
EKOTOXA (201J): Analýza zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny.
Dostupné na <https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/analyza-zranitelnosti-moravskoslezskehokraje-vuci-dopadum-klimaticke-zmeny--12642J/>
EMPLA AG (2017): Územní plán Kopřivnice. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), ve smyslu
stavebního zákona č. 1J3/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na
<https://portal.cenia.cz/eiasea/download/U0VBX01TSzE5N0Zfdnlob2Rub2NlbmlfMjQ3OTMzMDE0M
DE4ODQ3NzU4OC5wZGY/MSK197F_vyhodnoceni.pdf>
HEIS VÚV (200J): Citlivé oblasti. Dostupné na
<https://heis.vuv.cz/data/spusteni/popisy/isvs_citobl.asp?check=&nadpis=Citliv%C3%A9%20oblasti&
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