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Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahuje následující části:

Část A :
Vyhodnocení vlivu změny č. 2 územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územního
plánu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy č. 1 zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).
Autorem posouzení je :

Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, osvědčení č. j. 4094/435/OPVŽP/95 z 13. 6.
1995, prodlouženo rozhodnutím č. j. 34671/ENV/11 z 9. 5. 2011 a rozhodnutím č. j. 33369/ENV/16
z 10. 6. 2016.

Část C - F :
C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech
D: Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v
územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
E: Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, jež byly schváleny v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje
F: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - shrnutí
Autorem části C-F vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je:
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace 2604

Podklady pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:
- Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jablunkov (ÚAP ORP
Jablunkov), aktualizace 2014
- Doplnění průzkumů (2016)
- Územní plán Jablunkov (2014)
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM
KONCEPCÍM.

1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace
Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov (dále jen „koncepce") schválilo Zastupitelstvo města Jablunkov
na 4. zasedání zastupitelstva města konaném dne 31.03.2015.
Hlavním cílem zpracování návrhu koncepce je:
- prověření Územního plánu Jablunkov a jeho uvedení do souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve
znění aktualizace č. 1,
- zrušení nebo plošné omezení dlouhodobě nevyužitých zastavitelných ploch, aby mohlo dojít k vymezení
aktuálně požadovaných nových zastavitelných ploch bez navýšení převisu nabídky nad poptávkou,
- vymezení nových zastavitelných ploch a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
- vypuštění vymezených ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření změn
jejich využití územní studií (ÚS - Jablunkov - Černé, ÚS Jablunkov - Radvanov - Záhoří),
- prověření zastavitelných ploch vymezených současně platným územním plánem s ponecháním budou
plochy navazující na zastavěné území, na které je zajištěn přístup z veřejně přístupné komunikace), a
prověřením vhodnosti jejich funkčního využití,
- úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

doplnit podmínku - respektovat strukturu a charakter zástavby

omezení možnosti změny/přestavby stávajících zahradních domků na rodinné domy (v lokalitě
stávající ÚS Černé)

upravit podmínky využití ploch drobné výroby, výroby a skladování a hromadného bydlení,
- prověření zařazení ploch podmíněných vypracováním územní studií Jablunkov - Žihla - Pod Písečnou
do ploch smíšených obytných – rekreačních,
- prověření možnosti řešení záměrů a řešení problémů vyplývajících z ÚAP ORP Jablunkov,
- prověření možnosti připojení konkrétních nových ploch k zastavitelným plochám.
Cílem navrhované koncepce je rovněž
a) odstranění závad v urbanistické struktuře a využití území spočívající:
v nedostatečném vybavení a špatném technickém stavu sportoviště,
ve střetu části zastavitelných ploch s ochranným pásmem el. vedení,
v existenci staré ekologické zátěže,
v havarijním stavu kulturní památky - „kláštera" a jejím ohrožení přívalovými dešti a
povodněmi,
v nedostatečně využitém areálu autobusového stanoviště a budovy bývalého kulturního
domu, stejně jako areálu „RESA".
b) odstranění závad v dopravní a technické infrastruktuře, jako jsou:
průtah silnice 474 historickým centrem města s negativním vlivem na životní prostředí,
nedostatečná kapacita a nevhodné umístění parkovacích ploch v centru města,
chybějící průchod cyklotrasy městem bez návaznosti na stávající cyklotrasu,
c) nedostatky v řešení inženýrských sítí:
chybějící odkanalizování okrajových částí,
chybějící napojení na vodovodní řad především v lokalitě Černá,
nedostatečná kapacita vodovodního řadu
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Dlouhodobě přetrvává stará ekologická zátěž „Pilana" a „lihla" v blízkosti obytných ploch, situování některých
ploch v záplavovém území a v plochách ohrožených sesuvem, existence ploch ve střetu s dálkovým migračním
koridorem.
Při zpracování návrhu koncepce bylo mimo jiné také cílem respektovat vymezené prvky územního systému
ekologické stability v území obce a prověřit jejich aktuálnost, především nadregionální biokoridor K147MB,
regionální biocentrum 240 (U Folvarku - 85) a regionální biokoridory 568 (RK 1604) a 571 (RK 1608) a případně
doplnit vymezení regionálních a lokálních ÚSES (především koridorů N1 a N3).

Obsah návrhu koncepce zohledňuje požadavky a závěry vyšší územně plánovací dokumentace.

Koncepce má za úkol především uvést ÚP Jablunkov do souladu s platným zněním Politiky územního rozvoje ČR
(dále jen PÚR) a prověřit vymezení nových požadovaných zastavitelných ploch a jejich napojení na technickou a
dopravní infrastrukturu.
Obsahem navrhované koncepce jsou zastavitelné plochy specifikované ve výrokové části Změny č. 1 územního
plánu.
Návrh změny č. 1 ÚP vychází z ÚP Jablunkov z roku 2008, respektuje stávající charakter sídla a hladinu zástavby a
vymezuje limity týkající se ochrany architektonického a kulturního rázu území.

1.2 Vztah k jiným koncepcím
Návrh koncepce je v tomto vyhodnocení posuzován zejména ve vztahu k následujícím hlavním
koncepčním materiálům přijatým na celostátní a krajské úrovni:
A. Politika územního rozvoje ČR (dále jen PUR ČR), ve znění změny č. 1.

B. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009—2020, Agentura pro regionální rozvoj
a.s., aktualizace 2012
C. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o.,
prosinec 2003);
D. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Koneko, s.r.o., Ostrava, květen
2004 včetně relevantních aktualizací) – část týkající se ORP Jablunkov
E. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR MSK), Ostrava, 2011
F. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (dokončena v říjnu 2003);

Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech mají k hodnocení návrhu koncepce
vztah zejména:
Politika územního rozvoje ČR, ve znění změny č. 1 (2015)

V PUR ČR jsou vymezeny rozvojové osy a koridory, které jsou akceptovány a dále upřesněny
v krajských dokumentech (zejména Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, dále jen
ZUR MSK).
Obec leží v rozvojové ose republikového významu OS13 Ostrava - Třinec - hranice ČR/SR (- Čadca), k níž se
vztahují
zejména
vybrané
republikové
priority
územního
plánování
pro
zajištění
udržitelného rozvoje území:
- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice.
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- Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
- Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit
tak jejich konkurenceschopnost.
- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně využívat
zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy)
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
- Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, celoročně využitelnými turistickými stezkami.
- Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup
od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).
- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Vytvářet podmínky
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní
krajinu.
- Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
- Vytvářet

podmínky

pro

vybudování

a

užívání

vhodné

sítě

pěších

a

cyklistických

cest.

Z požadavků stanovených v PUR ČR je potřeba při zpracování územního plánu také respektovat obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, např. vytvářet zde územní podmínky
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury.
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009—2020
Předmětem koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený k podpoře regionálního rozvoje na
úrovni kraje, jež specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Moravskoslezského kraje, které bude
kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Program rozvoje Moravskoslezského kraje je rozčleněn do pěti
prioritních oblastí, které se dále člení na strategické cíle a opatření. Prioritní oblasti byly navrženy na základě
sociálně-ekonomické analýzy kraje, která je součástí koncepce. Jedná se o tyto prioritní oblasti:
•
•

Konkurenceschopné podnikání (vytváření podmínek pro podnikání a investice, zajištění kvalitního marketingu regionu).
Úspěšní lidé (zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil, cílená příprava lidských zdrojů pro strategická odvětví, využití lidského potenciálu a rozšíření nabídky pracovních sil pro tradiční klíčová odvětví,
rozvoj podnikavosti).
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Dynamická společnost (vytváření podmínek pro aktivní a kvalitní využití volného času, rozvoj kulturního
života v kraji, uchování a využití kulturního dědictví, zlepšení zdravotního stavu obyvatel, udržení
a rozvoj sítě sociálních služeb).
Efektivní infrastruktura (dobudování dopravní infrastruktury, zlepšení stavu sítě komunikací I. třídy i
nižší úrovně a místních komunikací, zlepšování dopravní obslužnosti, zvýšení podpory dopravy šetrné
k ŽP, kombinované dopravy a dopravní obslužnosti spojené s rozvojem hromadné dopravy, modernizace a rozšíření kapacity infrastruktury inženýrských a energetických sítí, ochrana složek ŽP a rozvíjení
systému krizového řízení v oblasti ŽP, zlepšení systému nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží).
Vzkvétající území (regenerace větších sídel jako center ekonomického rozvoje, zvyšování kvality krajiny
a života na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje).

Relevantními cíli, jejichž odraz lze nalézt v předložené územně plánovací dokumentaci, jsou zejména:
•

Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů: koncepce navrhuje novou plochu pro drobnou a
řemeslnou výrobu, plochu pro komerční zařízení a řadu ploch pro smíšené bydlení umožňující umístění drobného nerušivého podnikání,

•

Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury
a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů: jsou respektovány stávající
cyklistické a pěší turistické stezky s provázaností na okolní území

•

Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí: nejsou navrženy plochy s předpokladem významného emitování škodlivin

•

Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu včetně postindustriální a
udržitelné zemědělství: plochy jsou navrženy mimo plochy Natura 2000 a zvláště chráněná
území, podle možností je respektováno migračně významné území a dálkový migrační
koridor velkých savců,

•

Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě: jsou respektovány a dále
upřesněny koridory a plochy pro energetické rozvodné sítě,
Zajistit rozvoj informační a komunikační infrastruktury: jsou respektovány a dále rozvíjeny místní i
nadmístní komunikační sítě, pro nově navrhované plochy jsou navrhována dopravní napojení,
Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a zodpovědného urbanismu a
zajistit rovnoměrný rozvoj kraje ve všech jeho částech: koncepce cíleně vede k vyrovnání ekonomického, ekologického a sociálního pilíře.

•
•

Při hodnocení návrhu koncepce zpracovatelka SEA konstatuje, že hodnocená Změna č. 1 ÚP Jablunkov je
s krajskou koncepcí v relevantních bodech v souladu.
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
•
•
•

Zajistit a zlepšit dopravní obslužnost území s ohledem na hlavní dopravní tahy v území.
Respektovat vedení silnice I., II a III. třídy včetně ochranného pásma.
Územím obce prochází železniční trať.
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Návrh respektuje silnici I/11, II/474 a navazující silnice III. třídy včetně ochranného pásma. Koncepce navrhuje
rovněž doplnění stávající místní sítě o dopravní obslužné napojení nových ploch.
Návrh koncepce je v souladu s požadavky dokumentů krajské úrovně na vedení významných dopravních tras.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVK) s přihlédnutím k plánu, který se
konkrétně dotýká ORP Jablunkov (aktualizace 2014)

Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace
odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.
Město Jablunkov a obec Návsí mají společné zdroje pitné vody. Jedná se o několik místních jímacích území podzemní i povrchové vody, kterými jsou mimo řešené území Kotelnice (na hranici k. ú. Jablunkov a Písečná), Radvanov (na k. ú. Jablunkov), Rohovec (na k. ú. Návsí), Kostkov (na k. ú. Návsí) a Dolní Lomná.
Obr. č. 1 Ochranná pásma zdrojů pitné vody pro Jablunkov

Rohovec

Radvanov

Kotelnice

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Jímací území Kotelnice poskytuje vodu ze šestnácti zářezů v lesním porostu a z povrchového jímání z toku Kotelnice. Zdroj má vyhlášená PHO.
Zdrojem vody jímacího území Radvanov je povrchová voda potoka Radvanov. Zdroj má vyhlášená PHO.
Zdrojem vody jímacího území Kostkov jsou čtyři zářezy, jeden vrt a povrchová voda z toku Kostkov. Zdroj má
vyhlášená PHO.
Kromě výše uvedených zdrojů se na k. ú. Jablunkova nachází další skupina zdrojů o vydatnosti 1 l/s, které jsou
ve správě MěÚ Jablunkov. Zdroje slouží k zásobení skupin rodinných domů nebo chatovišť. Ostatní zdroje jsou v
soukromém vlastnictví nebo ve správě rekreačních zařízení a zemědělských středisek. Tyto zdroje nemají vyhlášena PHO.
V Jablunkově je vybudována jednotná stoková síť, která odvádí odpadní vody spolu s vodami z Návsí na mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV), která je situována na k. ú. Návsí.
Stávající mechanicko – biologická ČOV města Jablunkov byla uvedena do provozu v roce 1975. V roce 2000 –
2001 byla provedena komplexní rekonstrukce technologické linky ČOV. V současné době má ČOV dostatečnou
kapacitu a vyhovující čistící efekt pro likvidaci odpadních vod z celého zájmového území. V Jablunkově je vybu7
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dována jednotná stoková síť, která odvádí odpadní vody z Jablunkova a Návsí na mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV).
Okrajové části města nejsou odkanalizovány, likvidace odpadních vod probíhá u zdroje vzniku. Ochranná pásma
kanalizačních řadů dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena na 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včetně/nad DN 500)
od vnějšího líce potrubí. V okrajových částech města likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů probíhá
lokálně přímo u zdroje vzniku. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají
přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními
vodami do řeky Olše. Ochranné pásmo ČOV nezasahuje území Jablunkova.

Změna č. 1 ÚP Jablunkov respektuje stávající systém zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových
vod s doplněním o možnost zásobování pitnou vodou v oblasti Jablunkov-Černé a návrh vodovodních
řadů v lokalitách nových ploch přiléhajících ke stávající vodovodní síti; v odlehlých lokalitách zůstává
zásobování pitnou vodou z domovních studní.
Napojení nově navrhované a stávající zástavby na splaškovou kanalizaci ukončenou na stávající ČOV je
navrženo pouze v plochách přiléhajících ke stávající kanalizační síti; v odlehlých lokalitách zůstává
zneškodňování odpadních vod u zdroje, tj. v žumpách a domovních ČOV s přepady do vodotečí.
Dešťové vody mají být zasakovány do terénu, přebytečné odváděny povrchovými příkopy do vodotečí.
Navrhované řešení zásobování vodou a odkanalizování je v obecné rovině v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje.
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Dle ZÚR Moravskoslezského kraje v řešeném území jsou vymezeny koridory nadmístního významu:

8
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Obr. č. 2 Výsek grafické části ZÚR

Pro území města Jablunkov vyplývají požadavky respektovat tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření:
Dopravní infrastruktura:
- D41 - 1/11 Hrádek - Jablunkov, obchvat Jablunkova (přeložka + obchvat), čtyřpruhová směrově dělená
silnice I. třídy včetně MÚK, 1/ž profil realizován
- D42 - 1/11 Jablunkov - Mosty u Jablunkova, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy včetně MÚK, Ví
profil realizován
- D165 - žel. trať č. 320, (Bohumín) hranice okr. Frýdek Místek - Mosty u Jablunkova – státní hranice,
modernizace III. železničního koridoru
Energetická infrastruktura:
- E8 - Nošovice - Mosty u Jablunkova - Varín (SR), souběžné vedení se stávající trasou 400 kV NR ÚSES:
- K147MB - směřuje z CHKO Beskydy jižně od Jablunkova ze severní strany Mostů u Jablunkova
obloukem k jihovýchodu, na Slovensko.
regionální ÚSES:
- - 240 (U Folvarku - 85), 568 (RK 1604), 571 (RK 1608)
Dále je v ÚP nutno respektovat:
- Greenways - evropský turistický koridor, Krakow - Wien, boční trasa I; Jablunkov, změna č. 1 - Kamenité
- Město Jablunkov jako součástí krajinné oblasti Slezských Beskyd a Jablunkovsko.
9
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Obr. č. 3 Zákres krajinné oblasti Slezské Beskydy a Jablunkovsko

Zdroj: ZÚR MSK

Slezské Beskydy
Krajinná oblast Slezské Beskydy zasahuje území níže uvedených obcí:
Jablunkov, změna č. 1, Bystřice, Hrádek, Jablunkov, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Třinec, Vendryně
Přírodní charakteristiky
Hornatiny Karpatika (Beskydský bioregion) na pomezí s Polskem, v okrajové části ovlivněné Polonikem, klimaticky chladná, srážkově bohatá oblast, flóra horská, potenciální přítomnost květnatých bučin.
Kulturní charakteristiky
Na jihu oblast Valašska, na severu Těšínska, mladá sídelní oblast výrazně ovlivněná valašskou a pasekářskou
kolonizací, ve využití převládá hospodářský les (smrčiny), drobné bezlesí ve formě pasek postupně zaniká,
dřevěné sakrální stavby, výrazné novodobé změny urbanistických a architektonických znaků, v současnosti silný
vliv rekreace a turismu.
Vjemové charakteristiky
Dominance horského masivu a lesa, výrazný projev krajinných horizontů, majestátnost a monumentalita krajinné scény, dálkové výhledy, projev interiéru lesa, zvýšená estetická hodnota prostředí.
Převládající typy krajin
- Krajina lesní, krajina leso-luční.
10
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Možná ohrožení
- Antropický tlak na kvalitu prostředí (průmysl, doprava, stavba rekreačních a sportovních zařízení).
- Poškození nebo velkoplošné odstranění lesa.
- Odlesnění nebo zástavba krajinných horizontů.
- Vznik nových charakterově odlišných dominant (průmyslová zařízení, velkoobjemové nebo vertikální
stavby).
Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
-

-

Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů:
- nevytvářet nové pohledové bariéry;
- novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;
- v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v
závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací
stožárových míst.
Ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb.

Jablunkovsko
Přírodní charakteristiky
- Sníženina typu brázdy na tektonickém zlomu mezi Slezskými a Moravskými Beskydy, říční údolí, vodní toky a
plochy, potenciálně lužní lesy, bažinné olšiny a acidofilní doubravy.
Kulturní charakteristiky
Oblast Těšínska, historické kupecké stezky, hraniční hvozd, fortifikační stavby (hradiště, opevnění, hlásky),
drobné sakrální stavby, dřevěné kostely, valašská a pasekářská kolonizace (spíše údolní řadové vsi), menší
města, dominuje funkce dopravy, významné nástupy do rekreačních území Beskyd, významné změny
charakteru zástavby.
Vjemové charakteristiky
- Uzavřená krajinná scéna, výrazný projev horských komplexů a krajinných horizontů, kulturní a
estetické hodnoty krajiny narušeny nejednotnou a cizorodou zástavbou.
Převládající typy krajin
- Krajina lesní, krajina leso-luční.
Možná ohrožení
- Výrazné rozšiřování suburbánních zón (snížení obytné a rekreační hodnoty krajiny, změny vnějšího
obrazu sídel).
- Rozšiřování zástavby v pohledově exponovaných a citlivých prostorech (svahy, pohledové
horizonty).
- Intenzifikace rekreace a cestovního ruchu, překračující ekologickou a vnímanou únosnost krajiny.
- Vznik nových cizorodých stavebních dominant (průmyslová zařízení, velkoobjemové nebo vertikální
stavby).
- Snížení podílu ZPF.
Zásady pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin)
- Respektovat dopravní koridor silnice I/11 (tranzit ke státním hranicím).
- Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů:
11

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

-

červenec 2016

nevytvářet nové pohledové bariéry;
novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území;

Uvedené požadavky a zásady jsou návrhem koncepce respektovány.
Koncepce je se ZÚR MSK v souladu.

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
Územní energetická koncepce stanovuje přednostní způsob zásobování a zdroje energie v jednotlivých částech
Moravskoslezského kraje a vymezuje hlavní nástroje realizace cílů koncepce.
Z nástrojů, které lze uplatnit nebo zohlednit v rámci územního plánování, jsou dále uvedeny např.:
- podpora využití solárních systémů – v regulativech ÚP je tato podpora obsažena,
- podpora využití biomasy, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie – v regulativech ÚP
je tato podpora obsažena,
- využití odpadního tepla – pro řešené území není relevantní.
Obec je plynofikována, ale používají se zde i pevná paliva (převážně dřevo). ÚP počítá s dalším rozšířením
plynofikace do nově navrhovaných lokalit.
S výše uvedenou koncepcí je Změna č. 1 ÚP Jablunkov v souladu.

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘIJATÝM 3. NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadavcích v potřebném
rozsahu promítá do krajských dokumentů a odráží se v cílech, které jsou v těchto dokumentech uvedeny.
Územní plánování je ale nástrojem pro vymezování ploch a linií daného zaměření, nikoliv nástrojem pro aplikaci
opatření organizačního charakteru. Z tohoto pohledu jsou také vnímány možné aplikace dále uváděných dokumentů.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje včetně aktualizace
Opatření jsou převážně organizačního charakteru a nemají přímou vazbu na územní plánování obcí s výjimkou
základního požadavku na zajištění předcházení produkce odpadů a její minimalizaci.
Pro oblast odpadového hospodářství je ve vztahu k platné legislativě a ke směrné části Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje doporučeno:
-

povolovat a využívat pouze zařízení, jejichž vybavení a zabezpečení je v souladu s platnými předpisy v
ochraně životního prostředí, zejména odpadů, ovzduší a vod, a jejichž výsledným efektem bude maximální možné využití sebraných a vykoupených odpadů na úkor jejich odstranění,
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-

podle možností zajistit potřebný počet sběrných míst (nebo míst s odložení těchto odpadů do kontejnerů) vytříděného odpadu plastů, papíru a skla v každé z obcí řešeného území,

-

zajistit možnost odložení a následného využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen
BRKO) jak z údržby veřejné zeleně a hřbitovů, tak ze sféry domácností tak, aby byl snížen podíl jejich
spalování na volném prostranství a skládkování,

-

podporovat výstavbu zařízení na využití BRKO ve vhodných lokalitách (bioplynové stanice, kompostárny),

-

zajištěním pravidelného sběru vytříděných složek komunálního odpadu, kromě skla, kovů a papíru
zejména plastů a nápojových kartonů jako dobře využitelného, avšak obtížně rozložitelného odpadu
snížit podíl skládkovaných odpadů,

-

podporovat zřízení sběrných dvorů pro nebezpečné složky komunálního odpadu, a pokud to není možné, zajistit min. 2x ročně separovaný sběr nebezpečných složek a velkoobjemového komunálního odpadu.

Územní plán z hlediska zajištění zákonného rozsahu sběru odpadů od obyvatelstva a jeho účelného využití
nebo odstranění neodporuje požadavkům uvedeného krajského dokumentu. Celé území obce má zajištěn
sběr komunálních odpadů v potřebném rozsahu. Využívání a odstraňování odpadů je zajištěno mimo řešené
území a tento stav se s realizací ÚP nezmění.

Program snižování emisí Moravskoslezského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší
Moravskoslezského kraje včetně aktualizací
Základním cílem těchto Programů je omezování emisí těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých
bylo zjištěno překračování imisních limitů, a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k překračování
imisních limitů nedochází.
Vedlejšími cíli Programů jsou:
- přispět k omezování emisí "skleníkových plynů", zejména oxidu uhličitého a metanu,
- přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji,
- přispět k omezování vzniku odpadů.
Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na Národní program snižování emisí České republiky a na Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště
velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Kromě toho jsou zde uvedeny významné vazby zejména na
následující koncepční materiály, připravené na národní úrovni:
-

Státní politika životního prostředí ČR
Státní energetická politika a Státní energetická koncepce
Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných zdrojů
Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu
Státní dopravní politika a materiály navazující
Společný regionální operační program
Operační program Infrastruktura
Celková strategie Fondu soudržnosti

Prioritou ochrany ovzduší Moravskoslezského kraje v oblasti omezování emisí znečišťujících látek jsou, s přihlédnutím k doporučeným hodnotám krajských emisních stropů, následující znečišťující látky (skupiny látek):
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Oxidy dusíku
Poletavý prach
Těkavé organické látky
Oxid siřičitý

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

– Suspendované částice (především velikostní frakce PM10)
– Polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádřené jako benzo(a)pyren
– Benzen
– Arsen
a dále např.:
– Podpora výstavby silničních obchvatů a modernizace komunikací
– Podpora zvýšení účinnosti odstraňování prachových částic z povrchu komunikací
Koncepce neobsahuje návrh plochy pro výrobu ani jiné plochy, které by potenciálně mohly negativně ovlivnit
kvalitu ovzduší. Na rozdíl od jiných částí Moravskoslezského kraje není z emisního hlediska významným problémem v území doprava.
Vzhledem k tomu, že i obytná a rekreační zástavba je částečně vytápěna pevnými palivy, lze očekávat, že po
realizaci změny č. 1 ÚP dojde k velmi malému zhoršení kvality ovzduší v území, ale celkový příspěvek navrhovaných ploch k imisnímu zatížení bude s ohledem na jejich malou výměru zcela zanedbatelný.
Celkově lze konstatovat, že realizace koncepce nebude znamenat sledovatelné zhoršení kvality ovzduší
v území.
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje, 2006
Koncepce zejména definuje problémy v oblasti povrchových a podzemních vod, evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí, ÚSES, lesů, VKP, přírodních parků, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a stanovuje nástroje pro její ochranu.
Nástroji pro zajištění potřebné ochrany přírody a krajiny využitelnými v oblasti územního plánování jsou zejména:
- ochrana proti erozi, např. zřizování biopásů kolem vodotečí, zatravňování apod.,
- ochrana zvláště chráněných území, nenavrhování turistických a sportovních zařízení v rozporu s tímto
požadavkem a zajištění průchodnosti dálkového migračního koridoru,
- minimalizace zásahu do lesních porostů a obecně zeleně,
- zajištění ochrany památných stromů a stromořadí,
- zvyšování podílu zeleně v sídlech,
- zvyšování prostupnosti krajiny pomocí stabilizace ÚSES,
- zvyšování diverzifikace krajiny pomocí drobných vodních ploch, mokřadů apod.,
- revitalizace vodotečí, zvyšování protipovodňové ochrany,
- ochrana přírodních stanovišť s významnými druhy rostlin a živočichů aj.
Předložená koncepce krajskou koncepci ochrany přírody obecně respektuje a není s ní v rozporu, zejména
z hlediska zajištění ochrany zvláště chráněných území včetně území evropského významu (Natura 2000), VKP,
stabilizace ÚSES, respektování a vymezování ochrany VKP.
14

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

červenec 2016

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM
VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE.
3.1. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území

Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou údaje v této kapitole převzaty ze SEA k ÚP Jablunkov
(AQUATEST, 2009) a z ÚAP ORP Jablunkov, aktualizace 2014.
Vymezení území
Obec Jablunkov leží ve východní části okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Řešeným územím územního plánu je celé správní území tvořené jedním katastrálním územím Jablunkov. Obec sousedí se správním
územím obcí Písek, Jablunkov, změna č. 1, Mosty U Jablunkova, Dolní Lomná, Bocanovice, Milíkov a Návsí.
Obec má 5664 obyvatel (k 31.12.2015).
K 31.12.2015 měla obec 1366 obyvatel. Správní území obce tvoří druhy pozemků s výměrou:
Statistické údaje o řešeném území
31. 12. 2014
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

1 038,60
626,56
201,10
78,07
0,87
346,51
412,04
172,74
33,88
46,45
158,96

31. 12. 2015
1 038,62
626,54
201,09
78,06
0,87
346,51
412,08
172,74
33,88
46,47
158,98

Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__598259#
Obr. č. 4 Mapa širšího území
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Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=18.8473316&y=49.5459268&z=13&l=0&source=muni&id=4759

Klimatické poměry
Dle Quitta řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 9 a jižní, vyšší polohy náleží oblasti mírně teplé
MT 2. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem s mírnou zimou. Poměrně vysoký roční srážkový úhrn (až kolem 800 mm srážek) je ovlivněn návětrnou polohou řešeného území v Podbeskydské pahorkatině.
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Vybrané klimatické charakteristiky (převzato z QUITT, 1971)

Hydrogeologie území
Podle hydrogeologické rajonizace (Olmer-Herrmann-Kadlecová-Prchalová et al. 2006) území náleží do hydrogeologického rajónu č. 3211 Flyš v povodí Olše, skupina rajonů flyšové sedimenty a geologické jednotky Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy.
V hydrogeologické rajonizaci z roku 1986 (Michlíček et al. 1986) bylo území řazeno do hydrogeologického rajónu 153 Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Olše a 321-1 Flyšové sedimenty v povodí Odry – povodí Olše.
Pro tento rajón je charakteristickými kolektorskými horninami pískovce a slepence uvnitř flyšové sedimentace
s průlinovo-puklinovou propustností. Koeficient transmisivity T je nejčastěji v řádu 10-4-10-3m2/s, mineralizace
0,3-1g/l, chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4 a volná hladina. Plošný rozsah rajónu je 515,47 km2.
V území převládá mělký oběh podzemních vod vázaný především na fluviální sedimenty a zónu povrchového
rozpojení ve flyšoidních sedimentech. Drenážními bázemi jsou povrchové toky.
Z hlediska jímání podzemních vod jsou vhodné především fluviální sedimenty.
V území se nacházejí individuální zdroje zásobování pitnou vodou (soukromé studny), vodovodní řad je ale
zásobován ze tří jímacích území mimo k. ú. Jablunkov.
Území spadá do CHOPAV Jablunkovsko.
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Obr. č. 5 Zákres CHOPAV (Zdroj:
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Hydrologie
Řešené území spadá do povodí řeky Olše a jejich přítoků (např. Lomná, Ošetnice, Líska, Černý potok, Kostkovský
potok a Radvanský potok.
Území nenáleží k zranitelným oblastem ve smyslu Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. a Směrnici 91/676/EHS
k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Nitrátová směrnice).
Pro Olši a Lomnou na území Jablunkova bylo stanoveno záplavové území včetně vymezení aktivní zóny. Pro Olši
v km 48,00 – 72,840, tj. v území Jablunkova bylo stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna. Pro tok
řeky Lomná byl o stanovené záplavové území a vymezená aktivní zóna v km 0,00 – 4,50. Záplavová čára pro
průtoky Q5, Q20 odpovídá rozsahu aktivní zóny, záplavové území odpovídá průtoku Q100.
Obr. č. 5 Záplavová území Olše a Lomné
Zdroj: http://www.dppcr.cz/html_pub/
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Geomorfologie a geologie
Geologické poměry
V katastru Jablunkova jsou zastoupeny geologické jednotky náležející do Západních Karpat.
Základními jednotkou je slezská jednotka, která je na části území překryta kvartérními, převážně fluviálními
sedimenty.
Na katastru obce vystupuje godulský příkrov, který je budovaný sedimenty spodní a svrchní křídy a paleogénu.
Vrstevní sled začíná veřovickými vrstvami (černé prokřemenělé nevápnité jílovce – apt) a lhoteckými vrstvami
(tmavošedé skvrnité jílovce – alb). Následují godulské vrstvy (písčitý flyš –cyklické střídání jílovců, prachovců a
pískovců – cenoman – santon) istebňanské vrstvy (hrubě zrnitý flyš s arkózovými středně až hrubě zrnitými pískovci a drobnozrnným i slepenci – campan-dan). Následují podmenilitové vrstvy (rytmický flyš – jílovce, arkózovité pískovce a slepence – paleocén-eocén), menilitové vrstvy (hnědé jílovce s vložkami rohovců - oligocén) a
krosněnské souvrství (silně vápnité pískovce a jílovce – oligocén).
V podloží slezské jednotky je jednotka podslezská (lokálně vystupuje na den v jablunkovském tektonickém oknu), sedimenty karpatské předhlubně, dále prvohorní sedimenty (karbonského a devonského stáří) a krystalické
horniny prekambrického stáří (gabronority, granitoidy, krystalické břidlice).
Podslezská jednotka je izolovaných výchozech budována frýdeckým souvrstvím, podmenilitovým a menilitovým
souvrstvím. Výchozy se nachází prakticky jen v erozních korytech vodních toků. Z kvartérních sedimentů převládají fluviální, proluviální a eolické sedimenty. Jsou významné zejména v Jablunkovské brázdě. Jablunkovská
brázda je rozsáhlá úvalovitá sníženina oddělující Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Její vymezení má tektonický charakter.
Hlavní zlomy jsou ve směru SSZ – JJV, které přetínají příčné zlomy směru SV-JZ. Rozprostírá se směrem od
Jablunkovského průsmyku k Třinci a protéká jí řeka Olše. Kvartérní výplň tvoří risská terasa (hlavní ostravská
terasa) a fluviální sedimenty wormského až holocenního stáří kryté würmskými sprašovými hlínami.
Geomorfologie
Geomorfologicky náleží systému Alpsko-himalájského, provincie Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Západní Beskydy, celku Slezské Beskydy, Jablunkovská brázda, Jablunkovské Mezihoří,
podcelku Čantoryjská hornatina, Jablunkovská brázda, okrsku Čantoryjský hřbet a Náveská pahorkatina.

Ložiska nerostných surovin
Ložiska nerostných surovin nejsou v řešeném území evidována.

Poddolované oblasti a sesuvná území
Pro posuzované území je charakteristická malá stabilita z pohledu svahových deformací. Snadno vznikají sesuvy,
například v bocích údolí vodních toků a umělých zářezech. V území jsou registrovány potenciální i aktivní sesuvy. V evidenci Portálu státní správy České republiky (ÚAP ORP Jablunkov) jsou uvedeny následující:
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Staré ekologické zátěže
V řešeném území je evidována stará ekologická zátěž (ÚAP ORP Jablunkov):

.
Půdy
Půdy spadají do klimatického regionu 8 –MCH:

Hlavní půdní jednotky podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci – HPJ v
řešeném území:
13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i tratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 cm uložených na
velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období.
22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším.
24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností.
35 - Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně slabě oglejených
variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké,
až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu.
36 - Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu.
37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech
bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v
ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách.
40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.
48 -Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální
na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně
skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření.
50 - Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v
HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
55 - Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých nivních
uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné.
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56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé.
58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké
lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé.
67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných
celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné.
68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí
menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké,
nepříznivý vodní režim.
69 - Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně
těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků.
73 - Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, nacházející se
ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až
středně skeletovité.
74 - Pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje akvické,
stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé.
V území se nacházejí větší výměry odvodněných pozemků.
Třídy ochrany půd v řešeném území:
Třída ochrany I – 8.35.21.
Třída ochrany II – 8.35.24.
Třída ochrany III – 8.22.13.
Třída ochrany IV – 8.35.41, 8.48.11.
Třída ochrany V – 8.35.44, 8.37.16, 8.48.41, 8.67.01.
Obrázek č. 7 : Mapa půdních typů podle TKSP ( www.cenia.cz)
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Krajina
Krajina v lokalitě je vrchovinného rázu, k severu i k jihu se zvedá směrem od areálu z cca 435 m n.m. až
na kótu kolem 560 m n.m (pod Girovou - jih) a 700 m n.m.(Ostrá - sever). Severně až severovýchodně
od areálu je krajina zalesněná, v ostatních směrech je areál obklopen loukami až po místní
komunikaci, dále pokračuje opět lesy. Dominantní v krajině jsou hřbety a vrcholy Moravskoslezských a
Slezských Beskyd a jejich podhůří a sníženina kolem řeky Olše a Lomné.

Hydrografická síť má charakter bystřin stékajících z hor a má zachovalou doprovodnou zeleň. Při hranici katastrů Jablunkov a Písečná u Jablunkova se na pravém břehu řeky Olše nacházejí dva malé soukromé chovné rybníky (Nieslanik a syn, chov a prodej ryb). Rybníky jsou napájeny z řeky Olše přes ocelové potrubí DN 315. Další
malou vodní plochou v k. ú. Jablunkov je nádrž v areálu bývalého závodu ETA v Žihle.
Obr. č. 8 Typ krajin v řešeném území

Zdroj: Geoportal Cenia

Biogeografie, fauna, flóra
a) biogeografie
Řešené území patří do fytogeografické oblasti Karpatské květeny, rozčleněné na dva obvody – níže položenou
Podbeskydskou pahorkatinu a horskou západobeskydskou květenu. Dle biogeografického členění spadá území
do podprovincie karpatské a bioregionu beskydského. V důsledku větší vlhkosti, pískovcového podkladu a
nedostatku živin je druhová skladba květeny chudší a původní bučiny, dubiny a smrkové lesy se zachovaly jen
řídce. Původní květena byla zčásti zničena ochlazením při postupu ledovce, zčásti se na její devastaci podepsal
člověk.
Fytogeograficky spadá území do Beskydského podhůří a Jablunkovského mezihoří.
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Obr. č. 9 Fytogeografické členění území

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
c) flóra
Květena v širším území velice různorodá. Bohatý je doprovodný porost vodních toků, zejména Olše a Lomné
(zejména se vyskytuje olše, jasan a vrby), za nímž se na svahu Slezských Beskyd nacházejí v nižších polohách
smíšené, ve vyšších polohách převážně smrkové lesy. Původních porostů dubohabrových hájů se zachovalo
velice málo, u zbytků těchto porostů je dub doprovázen bukem, jedlí a jilmem.
Nejrozšířenějším lesním typem jsou květnaté bučiny, v nichž se často vyskytuje jedle bělokorá a smrk ztepilý. Ve
vyšších polohách se objevují bikové bučiny s chudším bylinným pásmem, zastoupeným především bikou a
třtinou.
Louky jsou většinou druhotného původu a jsou zemědělsky využívané. Na plochách nevhodných pro
zemědělské využití kvůli značnému zamokření se vyskytuje i řada vzácných rostlin, zejména vstavačovitých.
Květena Beskyd je známa zastoupením některých ohrožených druhů, které se ale vyskytují především v lesních
porostech ve vyšších polohách nebo zastíněných podmáčených stanovištích.
d) fauna
Obdobně jako flóra, je i fauna Beskydska a jeho podhůří značně rozmanitá, přestože z původních druhů již část
vlivem lidské činnosti ubyla. Na její současnou skladbu měla vliv migrace druhů i činnost člověka. Zmizely
především velké šelmy, které se teprve v posledních několika letech do krajiny vracejí v počtech nepřevyšujících
několik jedinců (vlk, medvěd, rys, kočka divoká). V hlubokých lesích postupně vzrůstá počet jelení zvěře,
poměrně početné jsou stavy srnčí a divokého prasete. Z drobných savců je běžný výskyt veverky, plcha,
myšovitých, vzácně se vyskytuje myšivka horská, netopýři. V nižších slunných polohách je možno se setkat
s ještěrkou, užovkou, slepýšem a zmijí, u vod pak s ropuchou, kuňkou, skokanem, rosničkou. Čisté vody jsou
osídleny pstruhem, vrankou a hrouzkem. Z ptactva je poměrně hojná poštolka, káně a sovy, objevuje se i
krkavec a čáp černý. Vzácný je tetřev hlušec, ledňáček, strakapoud, žluna a dudek.
Řešené území spadá do migračně významných území a prochází jím dálkový migrační koridor velkých savců (rys,
vlk, medvěd).
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Obr. č. 10 Migrační potenciál území
(zdroj: Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire)

Obr. č. 10 Fytogeografické členění

Obr. č. 10 Potenciální přirozená vegetace

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire#
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Potenciální přirozenou vegetaci tvoří 24 Biková bučina, 26 Podmáčená dubová bučina a 19 Bučina s kyčelnicí
žláznatou.

Zvláště chráněná území
V řešeném území jsou evidována zvláště chráněná území:
V blízkém sousedství správního území obce (podél jeho západní hranice) probíhá hranice CHKO (PO) Beskydy,
která je s 1160 km2 druhou největší chráněnou oblastí v ČR. Byla vyhlášena výnosem MK ČSR č. 5373
z 5.3.1973.
Na území CHKO se nachází celkem 20 vyhlášených chráněných území, z toho 15 přírodních rezervací, 3
chráněná naleziště, 1 chráněná zahrada a 1 chráněný přírodní výtvor. Žádné z těchto chráněných území ani
CHKO (EVL, PO) Beskydy nebude realizací koncepce ovlivněno.
Obr. č. 11 Situace ZCHÚ
(Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire#)

Dalším chráněným prvkem na katastru obce je památný strom:

Natura 2000:
Systém Natura 2000 ve správním území Jablunkova je zastoupen evropsky významnou lokalitou Olše.
Evropsky významná lokalita Olše CZ0813516 o celkové rozloze 47,6771
Předmětem ochrany: mihule potoční, vydra říční
Olše má charakter tzv. divočící řeky s velmi proměnlivým sezónním průtokem. V dolní části jejího toku dochází k
sedimentaci štěrku a tvorbě štěrkových říčních náplavů s nejrůznějšími sukcesními stadii na ně vázaných biotopů. Dno je kamenité až štěrkové, místy písčité až bahnité, vlastní vodní tok je bez výskytu makrofyt. Tok je neregulovaný, břehy jsou zpevněné kolem mostních objektů. Reliéf je plochý nebo pozvolně svažitý s jedním až
dvěma prudkými stupni mezi jednotlivými říčními terasami, jejichž výškový rozdíl se pohybuje okolo 30 m. Významný je výskyt vydry říční a mihule potoční. Rozloha této lokality na území ORP činí 69,60 ha.
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EVL Olše na území ORP Jablunkov zasahuje do katastrálních území Jablunkov, změna č. 1 u Jablunkova, Jablunkov, Návsí, Písek u Jablunkova.
Lesy v nivách řek jsou narušovány intenzivní lidskou činností v jejich okolí, rekreací, budováním tábořišť, tvorbou černých skládek a šířením invazních druhů. Dalším nebezpečím je regulace a rekultivace vodního toku způsobující změny v sedimentačním režimu, protipovodňová opatření spojená s úpravou břehů a koryt toků, těžba
štěrku.
Obrázek č. 13: Evropsky významná lokalita Olše

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

Na západě hraničí se správním územím obce CHKO Beskydy:
CHKO Beskydy je svou rozlohou 116 000 ha největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, nachází se v
nadmořské výšce 350–1323 m n. m. Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy v roce 1973 byly její výjimečné přírodní
hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin,
druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná
estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.
Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 53 maloplošných zvláště chráněných území
(7 národních přírodních rezervací, 23 přírodních rezervací a 23 přírodních památek), územním překrytím CHKO
s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V neposlední
řadě je i rekreační oblastí s nadregionálním významem. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny a jejich
přírodních zdrojů. Jedná se zejména o povrchové utváření krajiny včetně vodních toků, její vegetační kryt a volně žijící živočichy, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, urbanistickou podobu obcí a architekturu staveb. Jeho naplňování neznamená pouze péči o existující přírodní a krajinné hodnoty, ale i jejich obnovu při současném hledání rovnováhy mezi hospodářským a rekreačním využíváním krajiny a ochranou přírody. Území CHKO se člení do 4 zón:
1. zóna (přírodní – jádrová) – obsahuje přirozená a polopřirozená lesní společenstva, málo pozměněná člověkem a nejcennější druhově rozmanité nelesní plochy. Péče je zaměřena na jemné formy lesního hospodaření,
ve vybraných částech lesa ponechání samovolnému vývoji a na účelové obhospodařování luk a pastvin.
2. zóna (polopřirozená) – zahrnuje lesní porosty s výrazněji pozměněnou druhovou skladbou přírodě blízkých
lesních společenstev a druhově bohaté travní porosty. V lesním hospodářství preferována přirozená obnova,
louky a pastviny obhospodařovány trvale s nízkou intenzitou.
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3. zóna (kulturně-krajinná) – zařazeny monokulturní hospodářské lesy s mozaikou luk a pastvin, rozptýlenou
zástavbou a bohatým zastoupením mimolesních dřevin. Cílem je uchování a zlepšení malebnosti krajinného
rázu běžným obhospodařováním s dotvořením zástavby respektující krajinný ráz.
4. zóna (sídelní) – zahrnuje souvisleji zastavěná území s návazností na intenzivně obdělávanou zemědělskou
půdu. Umožňuje umisťování obytných a podnikatelských aktivit a intenzivnější zemědělskou výrobu.

Migrační koridory
Řešeným území prochází významný dálkový migrační koridor velkých šelem, který funkčně propojuje dva velké
lesní komplexy. První z nich - Slezské Beskydy leží na severozápad od hranic katastrálního území obce. Přirozený
migrační koridor v podobě lesnatého území s přilehlým prostorem luk směřuje dále k jihovýchodu, kde kopíruje
státní hranici s Polskem a Slovenskem. Na jihozápadě pak koridor navazuje na druhý významný lesní komplex
masivu Girové hory. Oblast je klíčová z mezinárodního pohledu a má naprosto zásadní roli v zachování prostupnosti krajiny a umožnění migrací šelem směrem dále na západ z početnějších populací vyskytujících se na Slovensku a v Polsku do CHKO/EVL Beskydy.
Evropsky významná lokalita (EVL) Beskydy je jedinou lokalitou v celé ČR, kde jsou předmětem ochrany všechny
tři druhy velkých šelem - rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. Tamní málo početná a zranitelná Beskydská
populace šelem je naprosto závislá na umožnění příchodu nových jedinců, bez kterého ji pravděpodobně může
hrozit v budoucnosti zánik.
Obrázek č. 14 Zákres migračně významného
území a dálkového migračního koridoru
Zdroj:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?op
enNode=Orthoimagery&keywordList=inspire#

Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění:
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 výše
citovaného zákona.
V řešeném území se vyskytuje řada z těchto zákonem vymezených VKP, zejména vodní plochy a lesní porosty.
Z registrovaných VKP se ve správním území obce nacházejí:
- areál parku plicní léčebny – unikátní park nedílná součást plicního sanatoria,
- čtyři staré lípy okolo božích muk: důvodem k registraci je jejich význam pro bohatost rozmanitost a členitost krajiny.
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ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech úrovních – nadregionální, regionální a lokální ÚSES a všechny tyto úrovně se v řešeném území nacházejí. Dále viz následující kapitola č. 4.
Obr. č. 15 Situace vyššího ÚSES
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Nemovité kulturní památky, architektonicky významné stavby, místní památky
K ochraně historického jádra města Jablunkova bylo vyhlášeno dne 20.12.1993 ochranné pásmo historického
jádra - náměstí v Jablunkově. Ochranné pásmo je vymezeno takto: jeho hranice je vedena po vnějším okraji
parc. č. 2041 (tok Lomná), přes 2041, 185, vnější hranicí parcel 184, 178, přes 4154, vnější hranicí parc. č. 4154,
přes 177/2, 175, vnější hranicí 174, přes 176, vnější hranicí 145, přes 142, 141, 176, vnější hranicí 176, přes 176,
vnější hranicí 363, 361, 359, 357/1,/2, 355/1,/2, 353, 350, 348, 346, přes 492 (ul. Školní), vnější hranicí 635, 631,
přes 636, 4154, 729, vnější hranicí 729, 333, přes 2041 (vodní tok Lomná). Celková plocha památkové zóny činí
13,586 ha.
Nemovité kulturní památky na území města (podle ústředního seznamu, zdroj: ÚAP ORP Jablunkov) :
- 27980 / 8-2341 farní kostel Božího Těla parc.č. 178 st., k.ú. Jablunkov, jednolodní architektura z období
prolínání pozdně renesančních a raně barokních vlivů, vybudovaná na pozdně gotickém jádru v roce
1620. Úpravy v roce 1932. Výrazná dominanta města.
- 31982 / 8-2342 kaplička u čp. 32, Bělá, parc. č. 1685 st., k.ú. Jablunkov, drobná zlidovělá architektura z
1. poloviny 19. století, obohacující zachovalou starší zástavbu města.
- 24425 / 8-2333 měšťanský dům čp. 8 Mariánské náměstí, parc. č. 194 st., k.ú. Jablunkov, doklad původní zástavby města s dobře zachovanou dispozicí s původními klenbami ze začátku 19. století.
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38415 / 8-2334 měšťanský dům čp. 14 Mariánské náměstí, parc. č. 197 st., k.ú. Jablunkov, doklad původní zástavby města s jádrem ze 16. století, dispozice a většina kleneb z přestavby na přelomu 18. a
19. století.
29402 / 8-2335 měšťanský dům čp. 18 Mariánské náměstí, parc. č. 351 st., k.ú. Jablunkov Doklad starší
zástavby města s dobře zachovanou dispozicí, upravovaný v 19. a na počátku 20. století.
21728 / 8-2336 měšťanský dům čp. 19 Mariánské náměstí, parc. č. 352 st., k.ú. Jablunkov
20109 / 8-2338 měšťanský dům čp. 43 Dukelská ul., parc. č. 11 st., k.ú. Jablunkov, městský dům z přelomu 18. a 19. století s dochovanými klenbami a dispozicí, doklad zástavby města z přelomu století,
součást historického jádra.
100430 budova radnice č.p. 144 křiž. ul. Dukelská a Školní, parc. č. 631, k.ú. Jablunkov
33281 / 8-2339 starý klášter čp. 52 s klášterním kostelem (starý klášter) Nádražní ul., parc.č. 1 st., k.ú.
Jablunkov
28688 / 8-2340 měšťanský dům čp. 150 ul. Kpt. A. Velebnovského, parc. č. 332 st., k.ú. Jablunkov, velmi
hodnotná renesanční architektura ze začátku 16. století, jeden z nejstarších domů ve městě s dochovanou dispozicí a klenbami. Úpravy v 19. století.
12083 / 8-3205 vila čp. 474 Školní 1, parc.č. 346 st., k.ú. Jablunkov, moderní architektura z období
funkcionalismu z roku 1930, postavená podle projektu architekta Evžena Fuldy z Českého Těšína.
36258 / 8-2328 plicní sanatorium s areálem č.p. 442 parc.č. 2069, 2019, 2020, 2022, 2023, 2072, 2073
2074, 2075/1, 2063, 2062, 2875, 2876, 2040, 2029, 2028, 2030, 2031, k.ú. Jablunkov
/1 plicní sanatorium parc. č. 2069 st. , moderní architektura z let 1933 - 1935. Dílo architektů Kumpošta, Lamla a Liebschera. Funkčně i výtvarně významné dílo moderní architektury moravských autorů,
vzešlé ze soutěže, výjimečný případ stavby tohoto druhu na Moravě.
/2 park plicního sanatoria na parc. č. 2019, 2020, 2023, 2072, 2073, 2074, 2075/1, 2063, 2062, 2875,
2876, 2040, 2029, 2028, 2030, 2031 o.p. , park byl založen v letech 1924 - 1928 a rozšiřován v letech
1936 - 1938. Převážná část parku je upravená ve slohu přírodně krajinářském, plocha u průčelí sanatoria je upravena pravidelně ve slohu moderní architektury 20. století.
/3 socha odpočívající ženy před bočním křídlem sanatoria parc. č. 2040 o.p. , monumentálně pojatá
plastika Vincence Makovského z roku 1933, citlivě vkomponovaná do přírodního prostředí.
/4 socha sedící ženy v parku, parc. č. 2040 o.p. , monumentálně pojatá plastika z roku 1935, dílo Vincence Makovského, působící svým hluboce humanistickým pojetím.
/5 sousoší dvou sedících žen v parku, parc. č. 2040 o.p. - monumentálně pojatá plastika ze 30. let 20.
stol., dílo sochaře Vincence Makovského.
/6 socha Hygie v parku, parc. č. 2040 o.p. , pomník památce osmdesáti popravených členů spolku
HUMANITA. Práce sochaře Jana Třísky z roku 1945.
23989 / 8-662 kašna se sochou Immaculaty náměstí Svobody, parc. č. 333 o.p., k.ú. Jablunkov, barokní
plastika z roku 1755, vytvářející pohledovou dominantu náměstí.
30066 / 8-2327 kamenná křtitelnice nám. Svobody, v zahradě čp. 26 parc. č. 362 o.p., k.ú. Jablunkov,
Středověká kamenná křtitelnice.

Celé řešené území je považováno za území s pravděpodobnými archeologickými nálezy.

3.2. Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace.

Bez uplatnění navrhované koncepce by nebyly upřesněny a sjednoceny podmínky využití jednotlivých
druhů ploch v území a stanoveny jasné zásady koncepčního řešení rozvoje sídla v souladu s platnými
obecně závaznými předpisy a zájmy obyvatelstva i ochrany přírody. Neuplatnění koncepce by mohlo
vést k neplnění požadavků republikových koncepčních materiálů. S ohledem na skutečnost, že
obsahem koncepce je především zvážení nově navrhovaných ploch pro bydlení a prověření stávajících
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nevyužívaných ploch pro bydlení, vedlo by neuplatnění koncepce k zamítnutí požadavků obce na další
rozvojové plochy a k trvalému blokování ploch sice již schválených, ale dlouhodobě
nekonzumovaných.
Pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace, pak by vývoj území:
– vedl k překračování únosnosti území z hlediska rekreačního zatížení a zatížení související dopravou;
– mohl přinést nevhodnou lokalizaci nekoncepčních záměrů, které by mohly ztížit racionální využití ZPF
a PUPFL a jeho trvalé ztráty;

– nezajistil kontinuitu zásobování vodou a odvádění splaškových vod;
– mohl vést k absenci vhodného architektonického uspořádání funkčních ploch s následným případným

obtěžováním obyvatelstva hlukem a emisemi, ztíženou prostupností území, sníženou využitelností
veřejných prostranství, nezajištěním ochrany krajinného rázu apod.;
– nebyla by zajištěna potřebná ochrana přírodně významných území, nemovitých kulturních památek a
místních významných staveb,
– nebyl by zajištěn dostatečný rozvoj bydlení a ploch pro parkování, což by negativně ovlivnilo
hospodářský a sociální pilíř trvale udržitelného rozvoje,
– neodrážel potřebu zajistit migraci významných druhů přes řešené území a tím ohrozil biodiverzitu
navazujících lokalit.

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY.
Významné ovlivnění složek životního prostředí se předpokládá zejména v následujících oblastech:
4.1 Zábor zemědělské a lesní půdy (vliv realizace koncepce bude mírně negativní)
Charakteristika půd byla uvedena v předchozí kapitole.
4.2 Ochrana VKP (vliv realizace koncepce bude pozitivní z hlediska zajištění jejich potřebné ochrany, ale i lokálně
negativní v případě některých vybraných ploch)
Mezi VKP ze zákona patří lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona.
Dle návrhu ÚP se v řešeném území nacházejí jak VKP ze zákona, tak VKP registrované, jejichž výčet byl uveden
v předchozí kapitole.
Pokud v některých případech dochází ke střetu se VKP, je to dále komentováno v rámci hodnocení jednotlivých
ploch.
4.3 Ochrana přírody – doplnění ÚSES a veřejné zeleně (konečný vliv realizace koncepce bude neutrální až mírně
pozitivní z hlediska zpřesnění tras lokálních biokoridorů a z důvodu stanovení přípustných a nepřípustných
podmínek využití těchto ploch a přípustnost jejich přerušení).
V platném územním plánu je zapracována trasa nadregionálního koridoru K147 v jižním okraji území Jablunkova - na
území Jablunkova části N1 až N4. Tento koridor je vymezen v rámci části plochy migračního koridoru pro velké
savce.
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Regionální úroveň je tvořena složenými regionálními biokoridory řekou Olší/Olzou a podél ní biokoridory vodní a
nivní. V územním plánu Jablunkova označeny jako R1 až R6 (částí regionálního biokoridoru RBK 568 dle ZÚR),
regionálního biocentra R7 U Folvarku (č. 240, dle ZÚR) nivní, vodní hygrofilní. Ve změně č. 1 bylo ve východní části
regionálního biocentra U Folvarku zrušeno v ÚP původně navržené polyfunkční využití. Plocha byla ve změně č. 1
změněna na plochu přírodní, kterou nelze využít jako příměstský a rekreační les, v ploše není přípustné budovat sociální
a technické zázemí, maloplošná hřiště, minigolf, apod. Z RBC R7 vybíhá k jihu regionální biokoridor R8 (je částí RBK
571 dle ZÚR), propojuje údolnici Olše do nadregionálního biokoridoru K147 (přes území Mostů).
Lokální úroveň tvoří trasa L1 až L5 po toku Ošetnice a Lomné k jejímu ústí do Olše a trasa L6 až L11 od regionálního
biokoridoru na Olší proti toku potoka Radvanov a Glembiec a výše do jihozápadně exponovaných svahů nad
Jablunkovem, společenstva vlhčí obohacená živinami až výše na svazích normálně živná.
V rámci změny č. 1 územního plánu byl změněn způsob využití plochy biocentra 240 U Folvarku z plochy PX (přírodní se
specifickým využitím – rekreační aktivity) na plochu P – přírodní.
poř. č.

typ, funkčnost,

rozměr

stav

návrh opatření

Nadregionální biokoridor K 147 mezofilní bučinný, v území Jablunkova v délce 1 500 m, součástí
nadregionálního biokoridoru je i migrační koridor pro velké savce
N1/
Mosty

NBK, chybějící

(350 m)
4B3

zemědělsky obdělávané pozemky

založení biokoridoru

N2

LBC, chybějící

4,2 ha
4B3

zemědělsky obdělávané pozemky

založení biocentra

N3

NBK, chybějící

(520 m)
4B34

zemědělsky obdělávané pozemky

založení biokoridoru

N4

LBC, chybějící

(3,5 ha)
4B3

zemědělsky obdělávané pozemky, vodní tok s břehovými porosty

založení biocentra

Regionální biokoridor VPO 568 dle ZÚR
R1

LBC na RBK,
chybějící Purkrechtní Bělá

7,5 ha
2BC4

Břehové porosty podél Olše s převládající olší lepkavou a
šedou, jasanem, klenem a vrbami,
koryto řeky regulováno. Součástí
biocentra jsou i drobné zemědělské pozemky.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou plochu.

R2

RBK, nefunkční,
chybějící

620 m
2BC4

Břehové porosty podél Olše s převládající olší lepkavou a
šedou, jasanem, klenem a vrbami,
koryto řeky regulováno. V centru
města břehy řeky zpevněné a
nárosty pouze ojedinělé.

V bezprostřední blízkosti toku ponechat přirozenému vývoji, dolesnění na návrhovou šířku nebo na
šířku, která je maximálně možná
vzhledem k zástavbě.

R3

LBC na RBK,
částečně
chybějící
Obecní les;

3,2 ha
2BC4
4B4

Regulované koryto Olše s ojedinělými nárosty vrb. Součástí biocentra jsou i drobné zemědělské
pozemky.

vodní
V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou plochu.

R4

RBK, nefunkční

800 m
2BC4

Regulované koryto Olše
s ojedinělými nárosty vrb. Součástí RBK je i porost 237 B –
skupinovitě smíšený porost
s převahou smrku (40%), jasanu
(30%), dubu (20%) a olše (10%).

vodní
V bezprostřední blízkosti toku ponechat přirozenému vývoji, dolesnění
na návrhovou šířku nebo na šířku,
která je maximálně možná vzhledem
k zástavbě. V porostu výchovnými
zásahy preferovat cílové listnáče.
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Regionální biokoridor VPO 568 dle ZÚR
R5

LBC na RBC,
nefunkční
Amerika

11,2 ha
2BC4
4B4
4C4

Převážnou část biocentra tvoří
porost 237 A – porost na mírném
svahu tvořený smrkovou kmenovinou s vtroušeným dubem
a borovicí. Koryto řeky regulováno,
porostlé ojedinělými nárosty vrby.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
v porostu obnovnými a výchovnými zásahy preferovat cílové listnáče.

R6

RBK, funkční

240 m
2BC4

Břehové porosty podél Olše
s převládající olší lepkavou a
šedou, jasanem, klenem a vrbami,
koryto řeky regulováno. Součástí
RBK je i porost 237 C – drobný
porost v nivě řeky s převahou
smrku (50%), jasanu (20%), olše
(15%), borovice, topolu a lípy
(po 5%).

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
v porostu výchovnými zásahy
preferovat cílové listnáče.

Regionální biocentrum RBC č. 240 U Folvarku dle ZÚR
R7
/Mosty

RBC,
nefunkční
JablunkovSvrčiní

33,4 ha
2BC4,
4B4,
4C4
4BC4

Břehové porosty podél Olše
s převládající olší lepkavou a
šedou, jasanem, klenem a vrbami,
koryto řeky regulováno. Součástí
RBK jsou i porosty 235 B a C.
V porostu převládá smrk (72%),
jedle (15%) a dub (8%). Vtroušenými dřevinami je klen, lípa,
jasan a olše. V kmenovině
podrost jeřábu, buku, klenu a
jedle.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
v porostu obnovnými a výchovnými
zásahy preferovat cílové listnáče. Louky obhospodařovat extenzivně.
Ve změně č. 1 bylo zrušeno vymezení
části RBC (7,12 ha) jako plochy přírodní se specifickým využitím - rekreační aktivity (PX). Plocha biocentra byla ve změně č. 1 navržena jako plocha
přírodní bez možnosti výstavby objektů
pro sport, rekreaci a kulturu, bez možnosti vybudování technického a sociálního vybavení, resp. zařízení pro cvičení v přírodě, a dalších např. běžecké
stezky, stezky zdatnosti, maloplošná
hřiště, minigolf apod., taktéž bez možnosti budování prvků drobné architektury včetně drobných sakrálních staveb.

Regionální biokoridor VPO 571 dle ZÚR
R8
/Písek

RBK, funkční

(115 m)
4B3

vodní tok s břehovými porosty, les

Lokální trasa: po toku Ošetnice a dále Lomné do RK 568
poř. č.

typ, funkčnost,
název

L5

LBK, nefunkční
Ošetnice I

1 km

LBC, funkční
Park

3,1 ha
2BC4

L4

rozměr
STG

2BC4

stav

návrh opatření

Břehový porost podél Lomné, tok
regulován, v nárostech převládají
vrby, jasan a olše. V parku sanatoria se objevuje klen a smrk.

V bezprostřední blízkosti toku ponechat přirozenému vývoji, dolesnění na
návrhovou šířku nebo na šířku, která
je maximálně možná vzhledem k zástavbě. V parku
v návrhové šířce preferovat původní
listnáče.

Převážně smrkový porost vs
vtroušeným klenem, olší a
jasanem. Na části parková
úprava.

Postupná přeměna smrkových porostů na les s druhovou skladbou
blízkou přirozené, postupný přechod
do vlastního parku.
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Regionální biokoridor VPO 568 dle ZÚR
L3

LBK, funkční
Ošetnice II

600 m
3BC5b

Břehový porost podél Ošetnice
s převahou olše šedé, jasanu a vrb.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou šířku.

L2

LBC, chybějící
Pod Vitališovem

3,6 km
3BC5b
4B4
4B3a

Břehový porost podél Ošetnice
s převahou olše šedé, jasanu a
vrb. Do biocentra jsou zahrnuty i
drobné zemědělské pozemky.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou šířku.

L1

LBK, funkční
Ošetnice III

(710 m)
3BC5b

Břehový porost podél Ošetnice
s převahou olše šedé, jasanu a vrb.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou šířku.

Lokální trasa proti toku potoka Radvanov
L6

LBK, funkční
Radvanov

440 m
2BC5
4C4
4B3a

Břehový porost podél potoka
Radvanov s převahou olše,
jasanu a klenu. Na části
dolesnění dubem a klenem.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou šířku nebo
na šířku, která je maximálně možná
vzhledem k zástavbě.

L7

LBC, chybějící
Farský les

4,3 ha
4C4
4B3a

Břehový porost podél potoka
Radvanov s převahou olše,
jasanu a klenu. Součástí biocentra je i porost 236 A –
porost na prudkém svahu
s převahou smrku (60%), dubu
(30%) a jedle (5%) a vtroušenými
ostatními listnáči.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou plochu,
v porostu výchovnými zásahy
preferovat cílové listnáče.

L8

LBK, nefunkční
Radvanov II

1,2 km
4C4
4B3a

Břehový porost podél potoka
Radvanov s převahou olše,
jasanu a klenu. Součástí biocentra je i porost 227 B –
porost v úžlabině potoka
s převahou smrku (75%), jedle
(15%), borovice a břízy.

V bezprostřední blízkosti toku
ponechat přirozenému vývoji,
dolesnění na návrhovou šířku,
v porostu výchovnými zásahy a
obnovou dosáhnout cíl. zastoupení
listnáčů.

L9/
Písečná

LBC, funkční Písečná

6,2 ha
4B3a
4C4

Porost 227 B – převážně jehličnatý porost v úžlabině podél potoka s převahou borovice (50%)
a smrku (40%). Cílové listnáče
pouze jednotlivě přimíšené.

V porostu výchovnými obnovnými zásahy preferovat cílové listnáče.

L10

LBK, funkční
Radvanov III

1,4 km
4B3a
4A3a
5C4

Pás porostů na jihozápadním
úbočí vrchu Groníček. Porosty
220 B a 227 A – porosty
s převahou jehličnanů, především
smrku a borovice, jedle a cílové
listnáče pouze jednotlivě přimíšené.

V porostu výchovnými a obnovnými
zásahy dosáhnout cílového zastoupení listnáčů.
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Regionální biokoridor VPO 568 dle ZÚR
L11/
Návsí

LBC, funkční Lysá

11,2 ha
4B3a
5A3a
5BD3a

Porost 219 A – porost na příkrém, místy až exponovaném
svahu s převahou smrku (77%),
buku (17%) a borovice (6%).
Buková skupina uprostřed porostu.

V porostu výchovnými a obnovnými
zásahy preferovat cílové listnáče.
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4.4 Lesy
Řešené území je málo lesnaté, lesy tvoří jen asi 17% celkové rozlohy správního území obce.
4.5 Krajina
Popis této složky životního prostředí byl uveden v kapitole 1.2 a 3.
Významné ovlivnění jiných složek životního prostředí nebo veřejného zdraví se neočekává.

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI.

V území je vyhlášena EVL Olše, v jejíchž hranicích nejsou navrhovány žádné nové rozvojové plochy.
Významné negativní vlivy na tuto EVL byly stanoviskem KÚ MSK vyloučeny.
Hlavními problémy, detekovanými v řešeném území v rámci tohoto posouzení, jsou:
-

hrozba nadměrného rozvoje rekreace,

-

nedostatečné zachování průchodnosti krajiny pro zvláště ohrožené velké savce,

-

úbytek zemědělské půdy,

-

nevhodné situování návrhových ploch ve vztahu k ochraně krajinného rázu,

-

převis nevyužitých ploch pro bydlení, který má za následek nepružný trh s pozemky a
omezení možnosti rozvoje obce v jiných – potřebnějších – plochách.

6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH
(VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU, PŮDU, VODU, OVZDUŠÍ,
KLIMA, HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A
ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI
VYHODNOCENÍ).
Návrh koncepce je předkládán v jedné variantě. Dále uvedené vlivy jsou (není-li výslovně uvedeno jinak)
považovány za trvalé. Za dočasné vlivy je považováno přechodné zvýšení dopravy a doprovodné zhoršení
kvality ovzduší a hlukové situace při realizaci ploch (výstavbě).
Navrhované plochy ve většině případů samy o sobě nemohou významně ovlivnit jednotlivé složky životního
prostředí nebo veřejné zdraví, převahu mají plochy pro bydlení.
Tyto plochy však budou mít při realizaci kumulativní vlivy na:
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-

ovzduší (zejména z důvodu vytápění jednotlivých staveb a také předpokládanému postupnému navýšení obslužné dopravy),

-

půdu (z důvodu potřeby záboru půdy pro realizaci navrhovaných zastavitelných ploch a koridorů),

-

hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, bude se ale jednat převážně o dopravu osobní, malý počet ploch a tedy o hlukové vlivy nevýznamné),

-

malou změnu odtokových poměrů srážkových vod (z důvodu zastavění nebo zpevnění nové výměry
dosud volných pozemků, z nichž budou dešťové vody odváděny přes retenci nebo do zásaku),

-

zvýšené nároky na odběry vod a produkci a odvádění splaškových vod,

-

nároky na odběry el. energie, zemního plynu nebo jiných paliv.

V kapitole 6 jsou hodnoceny plochy s potenciálně významnými vlivy, vlivy ploch zde neuvedených jsou považovány za zanedbatelné s ohledem na jejich druh nebo výměru a vykazují jen výše uvedené vlivy kumulativní.
Hodnocení ploch je pro názornost doprovázeno výřezy z koordinačního výkresu Změny č. 1 ÚP Jablunkov a
výřezy fotomapě z https://www.google.cz/maps/ nebo www.mapy.cz.
a) vyhodnocení změn ploch, které byly obsahem platného ÚP Jablunkov

Číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

Typ plochy s rozdílným způsobem využitím
(označení plochy)

Změna
rozlohy
(0, +, -)

Výměra v ha,
upravena
ve změně č.
1

1)

Plocha
číslo

Podmínky
realizace
RP/ÚS/DOP

V porovnání s platným ÚP Jablunkov došlo v rámci změny č. 1 k následujícím změnám ploch:

Z
Z
Z
Z
4
Z
5
Z
Z
7
Z
Z

4-5
4 – 5, 4 - 6
4 – 6, 5 - 6

BI – smíšené obytné - městské a příměstské
SV – smíšené obytné - venkovské
BI – smíšené obytné - městské a příměstské

-

-0,22

4-6

SV – smíšené obytné - venkovské

-

-0,34

4 – 6, 5 - 6

BI – smíšené obytné - městské a příměstské

-

-0,28

4-6

SV – smíšené obytné - venkovské

-

4-6

SV – smíšené obytné - venkovské

-

4-6
4-6

SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské

-

Z 10

4-6

SV – smíšené obytné - venkovské

-

Z 11

4-6

SV – smíšené obytné - venkovské

-

Z 12

4-6

SV – smíšené obytné - venkovské

-

Z 13
Z 14

4-6
4 – 6, 5 - 6

SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské

-

Z 15

4-7

SV – smíšené obytné - venkovské

-

-0,08

Z 16

4 – 6, 5 - 6

BI – smíšené obytné - městské a příměstské

-

-0,18

Z 17
Z 18
Z 19
Z 20

5-6
5-6
5-7
5-6

BI – smíšené obytné - městské a příměstské
BI – smíšené obytné - městské a příměstské
SV – smíšené obytné - venkovské
BI – smíšené obytné - městské a příměstské

-

-0,10

-0,56

-0,27

-0,19

0,50
0,22
0,94
1,29
0,95
0,79
0,51
0,52
2,95
2,86
0,85
0,08
1,74
1,18
2,58
1,70
1,43
0,32
2,11
0,84
0,76
2,77
2,59
0,26
0,20
0,19
0,79
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Číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

Typ plochy s rozdílným způsobem využitím
(označení plochy)

Změna
rozlohy
(0, +, -)

Výměra v ha,
upravena
ve změně č.
1

1)

Plocha
číslo

červenec 2016

Podmínky
realizace
RP/ÚS/DOP

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

Z 21

5-6

Z 22

5-6

Z 23
Z 24
Z 25
Z 26

5-6
5-6
5-6
6-6

BI – smíšené obytné - městské a příměstské
část plochy vymezena v rámci ZM1/46
BI – smíšené obytné - městské a příměstské
část plochy vymezena v rámci ZM1/22, ZM1/47
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské

Z 27

6-6

SV – smíšené obytné - venkovské

Z 28
Z 29
Z 30
Z 31

5-6
5-6
5-6
5-6

BI – smíšené obytné - městské a příměstské
BI – smíšené obytné - městské a příměstské
BI – smíšené obytné - městské a příměstské
BI – smíšené obytné - městské a příměstské

ÚS
ÚS
-

Z 32

5-6

BI – smíšené obytné - městské a příměstské

-

-0,21

Z 33

5 – 6, 5 - 7

SV – smíšené obytné - venkovské

-

-0,08

Z 34
Z 35
Z 36
Z 37
Z 38
Z 39
Z 40

5-6
5 – 6, 5 - 7
5-6
5-6
5-7
5-7
5-7

BI – smíšené obytné - městské a příměstské
SV – smíšené obytné - venkovské
ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské

-

Z 41
Z 42
Z 43
Z 44
Z 45
Z 46
Z 47
Z 48
Z 49
Z 50
Z 51
Z 52
Z 53
Z 54
Z 55
Z 56
Z 57
Z 58

5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-6
5-7
5-7

SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV – smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské

Z 59

5-7

SV - smíšené obytné - venkovské

-

Z 60
Z 61
Z 62
Z 63
Z 64
Z 65
Z 66
Z 67

5-7
5-7
5-7,6-7
6-7
6-7
5-7
5-7
6-7

SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské

ÚS

-7,98

ÚS

-4,69

-

-

-0,24

-0,18
-0,38

-0,11

-0,27
-0,4

8,34
0,36
6,37
1,68
0,28
0,13
0,19
1,60
2,92
2,68
0,20
4,15
0,62
0,30
0,76
0,55
2,07
1,99
1,10
0,69
0,17
0,27
0,63
0,30
0,20
0,18
0,37
0,38
0,24
1,17
0,70
0,60
0,45
0,05
0,11
0,17
0,74
0,36
0,16
0,13
0,24
0,27
0,59
0,95
0,55
0,12
1,55
0,43
0,17
1,15
0,20
0,19
0,31

37

Číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

Typ plochy s rozdílným způsobem využitím
(označení plochy)

Změna
rozlohy
(0, +, -)

Výměra v ha,
upravena
ve změně č.
1

1)

Plocha
číslo

červenec 2016

Podmínky
realizace
RP/ÚS/DOP

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

Z 68
Z 69
Z 69

5-7
4-7
4-7
4-7

SV - smíšené obytné - venkovské
SBR - smíšené obytné a rekreační
SV - smíšené obytné - venkovské
PZ – veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch dle upřesnění v ÚS Žihla
(změna č. 1 - plocha ZM1/48)

US
-

US
US
US
-

Z 70
Z 71
Z 72

5-7
5-7
5-7

BH - bydlení hromadné (v bytových domech)
BH - bydlení hromadné (v bytových domech)
OK - občanské vybaveni - komerční zařízení

Z 73

5-7

SBR - smíšené obytné a rekreační

Z 74

5-7

Z 77

5-7

Z 78
Z 79
Z 81
Z 82
Z 83
Z 84
Z 85
Z 86
Z 87
Z 88
Z 89
Z 90
Z 91
Z 92
Z 93

5-7,6-7
5-7
5-6
5-7
5-6
5-6
6-6
6-6
6-6
6-6
5-6,6-6
5-6,6-6
5-7
5-7
5-7

OM - občanské vybavení - komerční zařízení
VL - výroba a skladování - lehký průmysl
(plocha upravena ve změně č. 1 po vymezení
koridoru dopravy silniční dle ZUR - KD-O1)
VL - výroba a skladování - lehký průmysl
TI - technická infrastruktura
DSG - dopravní infrastruktura - silniční - garáže
PV - veřejná prostranství - parkoviště
DZ - dopravní infrastruktura - drážní doprava
DZ - dopravní infrastruktura - drážní doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava

Z 94

5-7

Z 95
Z 96
Z 97
Z 98
Z 99
Z 100

5-7
5-7
5-6
5-6
5-6
5-6

0,62
4,50
3,37
1,13

-0,2

US

-0,79

3,06
0,53
0,90
1,26
1,06
0,37
5,38
4,59

US
-

4,23
0,25
0,34
0,10
0,05
0,30
0,19
0,18
0,15
0,09
0,05
0,08
0,39
0,10
0,25

DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava

-

0,16

DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
DZ - dopravní infrastruktura - drážní doprava

-

1,36
0,10
0,22
0,09
0,11
0,14

V rámci změny č. 1 se v lokalitě Černé vypouští ze zastavitelných ploch Z21 a Z22 zemědělské pozemky o
rozloze celkem 10,91 ha, navržené pro smíšené obytné - městské a příměstské bydlení (BI).
Z navržených zastavitelných ploch Z2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 27, 32, 33, 41, 43,50, 57, 59, 73 v územním
plánu vymezených pro bydlení (SV, BI) byly do doby zpracování změny č. 1 již zastavěny pozemky o rozloze
celkem 4,29 ha. Lze konstatovat, že v rámci aktualizace zastavěného území, přeřazením zastavitelných
ploch BI do ploch územní rezervy, resp. jejich navrácením do zemědělské půdy (lokalita Černé) se
disponibilní plochy pro výstavbu rodinných domů zmenšily o 15,2 ha.
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Plocha
číslo

Číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

Typ plochy s rozdílným způsobem využitím
(označení plochy)

Podmínky
realizace
1)
RP/ÚS

Změny u ploch přestavby:

P1
P2
P3
P4

5-6
5-6
5-6
5-6

Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské

-

P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P 12
P 13
P 14
P 15
P 16
P 17
P 18
P 19

5-7
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
4-6
4-5
4-6
4-5,4-6
5-6
4-6

SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
DZ - dopravní infrastruktura - drážní doprava
SV - smíšené obytné - venkovské

-

P 20
P 21
P 22
P 23

4-6
4-6
4-6
5-7

-

P 24

5-7

P 25
P 26
P 27
P 28
P 29
P 30
P 31
P 32
P 33
P 34
P 35
P 36
P 37
P 38
P 39
P 40
P 41
P 42
P 43
P 44

5-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-6
5-6
5-6
5-7

SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SX - smíšené specifické - občanské vybavení a
1)
veřejná dopravní infrastruktura
VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná
výroba
PV - veřejná prostranství - parkoviště
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SV - smíšené obytné - venkovské

Změna
rozlohy
(0, +, -)

-0,19
-0,05

-0,14

Výměra
v ha, upravena
ve změně č.
1
0,22
0,73
0,19
0,67
0,48
0,05
0,34
0,11
0,08
0,24
0,10
0,15
0,14
0,07
0,48
0,15
0,17
0,29
0,03
0,40
0,26
0,27
0,24
0,11
0,81

US
-

0,22

-

0,21
1,00
0,29
0,04
0,27
0,16
0,22
0,13
0,20
0,16
0,65
0,49
0,05
0,12
0,14
0,07
0,12
0,28
0,37
0,27

-0,27
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Plocha
číslo

Číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

P 45
P 46
P 47
P 48
P 49
P 52
P 53
P 54

5-7
5-6
5-6
5-6
5-6
5-7
5-7
5-6

P 55

5-6

P 56
P 57
P 58

5-6
5-6
5-6

P 59
P 60

5-7
5-6

P 61
P 62
P 63
P 64
P 65

5-6
5-6
5-6
5-6, 5 - 7
5-7

Typ plochy s rozdílným způsobem využitím
(označení plochy)

červenec 2016

Podmínky
realizace
1)
RP/ÚS

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
OK - občanské vybavení - komerční zařízení
plošně rozsáhlá
OM - občanské vybavení - komerční zařízení
malá a střední
SM - smíšené obytné - městské
RH - rekreace - hromadná
OM - občanské vybavení - komerční zařízení
malá a střední
RZ - rekreace - zahrádkové osady
VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná
výroba
VL - výroba a skladování - lehký průmysl
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava

Změna
rozlohy
(0, +, -)

Výměra
v ha, upravena
ve změně č.
1

-

0,17
1,00
0,67
0,06
0,09
0,17
0,20
0,75

-

0,36

-

0,43
3,62
0,15

-

-0,37

-

0,39
1,90
1,53
0,45
0,07
0,02
0,11
0,07

a) vyhodnocení ploch navrhovaných v rámci Změny č. 1 ÚP Jablunkov
Nově jsou v rámci Změny č. 1 ÚP Jablunkov navrhovány plochy:

Plocha
číslo

ZM1/1
ZM1/2
ZM1/4
ZM1/5
ZM1/6
ZM1/7
ZM1/8
ZM1/9
ZM1/10
ZM1/11
ZM1/13
ZM1/14
ZM1/16

Číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

5-7
6-7
4-6
4-5
4-5
5-6
5-6
4-6
5-6
5-7
5-7
5-7
5-6

-

Plochy zastavitelné
typ plochy s rozdílným využitím území

SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné – venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské

Podmínky
realizace '
DOP/RP/ÚS

Přehled nově navrhovaných ploch:

Výměra
v ha

-

0,28
0,14
0,88
0,18
0,17
0,09
0,14
0,34
0,05
0,16
0,23
0,21
0,22
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Plocha
číslo

Číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

ZM1/17
ZM1/18
ZM1/19
ZM1/20
ZM1/21

5-7

-

Plochy zastavitelné
typ plochy s rozdílným využitím území

červenec 2016

Podmínky
realizace '
DOP/RP/ÚS

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

5-7

SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SV - smíšené obytné - venkovské
ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
SV - smíšené obytné - venkovské

-

ZM1/22

5-6

Bl - smíšené obytné - městské a příměstské, lokalita Černé

-

ZM1/23

5-6

-

ZM1/24

5-6

ZM1/25
ZM1/26
ZM1/27
ZM1/28
ZM1/29
ZM1/30

5-6

ZM1/31

5-6

ZM1/32
ZM1/33
ZM1/34
ZM1/35
ZM1/36
ZM1/37
ZM1/38
ZM1/40
ZM1/42
ZM1/43
ZM1/44
ZM1/45

4-6

ZM1/46

5-6

ZM1/47

5-6

ZM1/48

4-7

ZM1/49
ZM1/50

5-6

ZM1/51

5-6

Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
SC - smíšené obytné – v centru města (část v záplavovém
území-ZU)
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
SV - smíšené obytné - venkovské
OM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
(ZU, OP VVN)
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské (ZU, AZ)
SV - smíšené obytné - venkovské
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské (ZU, AZ)
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské
VD – výroba a skladování, drobná a řemeslná výroba (ZU)
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
DS - dopravní infrastruktura - silniční doprava
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské, lokalita Černé,
plocha v platném ÚP, ve ZM1 není zábor ZPF
Bl - smíšené obytné - městské a příměstské, lokalita Černé,
plocha v platném ÚP, ve ZM1 není zábor ZPF
PZ – veřejná prostranství - s převahou zeleně (po upřesnění
dle US z plochy Z69 - Žihla), plocha v platném ÚP, bez nového záboru ZPF ve změně č. 1
ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
PZ – veřejná prostranství - s převahou zeleně
PZ – veřejná prostranství - s převahou zeleně (Radvanov, u
kapličky)

plocha
číslo

číslo mapového
listu
1 : 5 000
Jablunkov

4-6
6-7

5-6
5-6
5-7
4-5
4-6

4-6
4-6
6-7
5-7
5-6
5-6
5-6
5-7
5-7
5-7
5-7

5-7

5-6

-

0,03
0,14
0,28
0,20
0,17
0,31, platný
ÚP, ve ZM1
není zábor ZPF
0,75
0,09
0,03
0,19
0,26
0,17
0,14
0,14
0,14
0,15
0,18
0,15
0,26
0,26
0,15
0,20
0,68
0,13
0,07
0,03
0,02
0,36
1,37

-

1,13

-

0,07
0,08

-

0,1

Plochy přestavby
- typ plochy s rozdílným využitím území

podmínky
realizace '
DOP/RP/ÚS

ZM1/41

5-7

Výměra
v ha

výměra
v ha

OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

-

0,05
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Koridory v Územním plánu Jablunkov, změna č. 1
OZN.
PLOCHY

DRUH PLOCHY S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

KD-O1
KD-O2
KD-O3
KD-O4
KDz-O1

Koridor dopravní infrastruktury
Koridor dopravní infrastruktury
Koridor dopravní infrastruktury
Koridor dopravní infrastruktury
Koridor dopravní infrastruktury

KT-O1

Koridor dopravní infrastruktury

POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR
VYMEZEN

VÝMĚRA
V HA

Koridor pro rozšíření silnice I/11
20,2
Koridor pro rozšíření silnice I/11
1,57
Přestavba zemního tělesa místní komunikace
0,97
Přestavba zemního tělesa místní komunikace
0,67
Modernizace III: železničního koridoru
6,51
Zdvojení, resp. nové souběžné vedení ZVN 400 kV
5,63
se stávající trasou

Ve Změně č. 1 byl vymezen migrační koridor dle podkladů AOPK, poskytnutých v rámci ÚAP aktualizovaných v r.
2016, upravený v souladu s dohodovacím jednáním s AOPK a KÚ MSK – odborem ŽP.

Vyhodnocení vlivů realizace jednotlivých ploch
Severovýchodní část řešeného území

V lokalitě jsou navrhovány plochy pro smíšené bydlení venkovské ZM1/5 - SV (0,18 ha) a ZM1/29 - SV (0,14
ha), obě v proluce zástavby podél silnice u potoka Radvanov. Obě vyžadují zábor ZPF V. třídy ochrany v celé
ploše. Jsou situovány v ochranném pásmu lesa. Z hlediska vlivů na životní prostředí se jedná o nevýznamné
plochy, které v dané lokalitě významně neovlivní krajinný ráz ani migrační potenciál území.
Plocha ZM1/6 – ZS (0,17 ha) je určena pro soukromou a vyhrazenou zeleň. Vlivy její realizace na jednotlivé
složky životního prostředí jsou zanedbatelné.
Uvedené plochy jsou akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec výroku ÚP.
Plochy ZM1/4 SV (1,03 ha), ZM1/32 SV (0,15 ha) a ZM1/33 SV (0,18 ha) jsou navrženy pro smíšené bydlení
venkovské v návaznosti na stávající zástavbu. Kromě záboru ZPF V. třídy ochrany u plochy ZM1/4 se vlivy
jejich realizace projeví v produkci odpadních splaškových vod, odběru pitné vody, zanedbatelným nárůstem
intenzit cílové dopravy a s tím spojené hlukové a imisní zátěže, a také malým nárůstem produkce dešťových
vod. Vlivy na migrační potenciál území jsou s ohledem na stávající zástavbu zanedbatelné.
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Plochy ZM1/43 DS (0,07 ha) a ZM1/44 DS (0,03 ha) jsou určeny pro dopravní infrastrukturu. Plochy vyžadují zábor půdy V. třídy ochrany. S ohledem na jejich malou výměru se významné vlivy realizace ploch na jiné
složky životního prostředí neprojeví.
Uvedené plochy jsou akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec výroku ÚP.

Radvanov
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Jako doplnění proluk v zástavbě v lokalitě Radvanov a v návaznosti na stávající zástavbu jsou navrženy plochy pro smíšené bydlení – městské a příměstské: ZM1/10 BI (0,05 ha), ZM1/16 (0,22 ha), ZM1/38 BI (0,20
ha), ZM1/7 BI (0,09 ha) a ZM1/23 BI (0,75 ha) s plochou veřejné zeleně ZM1/51 PZ a obslužnou komunikací ZM1/45 DS (0,02 ha). Uvedené plochy vyžadují zábor ZPF v nižších třídách ochrany celkem 0,91 ha.
Jednotlivé plochy mají jen zanedbatelný vliv na jednotlivé složky životního prostředí, jejich realizace se projeví jen v kumulaci s ostatními plochami. Jejich umístění nemůže narušit migrační koridor velkých savců.
Plochy jsou akceptovatelné bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

Záhůří

V lokalitě je navržena jedna plocha ZM1/30 SV (0,14 ha) pro smíšení venkovské bydlení. Její vlivy jsou kromě záboru půdy IV. třídy ochrany zanedbatelné. Plocha je přijatelná bez podmínek nad rámec výrokové
části ÚP.
Plochy ZM1/9 SV (0,34 ha) a ZM1/19 SV (0,28 ha) pro smíšené venkovské bydlení vyžadují zábor půdy III. a
IV. třídy ochrany celkem 0,51 ha. Plochy doplňující polorozptýlenou zástavbu ve východní části území nemají významný vliv na životní prostředí. I přes blízkost lesního porostu v těchto místech nemohou negativně
ovlivnit migrační potenciál území.

44

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

červenec 2016

Plocha ZM1/34 SV (0,15 ha) nemá sama o sobě
významné negativní vlivy, ale je navržena v rozsáhlém sesuvném území, v němž nelze adekvátně zajistit bezpečnost umisťovaných staveb. Z tohoto důvodu není realizace plochy doporučena.

Lokalita Černé

45

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

červenec 2016

V lokalitě Černé jsou navrhovány úpravy – plošná redukce rozsáhlého komplexu ploch pro smíšené venkovské bydlení - BI (plochy Z21, Z22 v platném územním plánu). Plochy BI: ZM1/22 (0,31 ha), ZM1/46 (0,36 ha)
a ZM1/47 (1,37 ha), které jsou převzaty v upravené (značně zmenšené) podobě z platného ÚP, nevyžadují
zábor ZPF nad stávající rámec. Zbývající části původních ploch Z21 a Z22 byly převedeny do územních rezerv
jako R1/4 a R1/5 a nejsou dále hodnoceny. Severní část původně vymezené plochy Z22 je v rámci změny č.
1 navrácena do zemědělské půdy.
Územím prochází koridor železniční trati KDz-O1 (6,51 ha) – převzatý ze ZÚR MSK (záměr D165), vymezený
v rámci pozemku dráhy, bez záboru půdy. U tohoto koridoru je nutno při intenzifikaci železniční dopravy
zajistit splnění hlukových limitů (jedná se jen o upozornění, splnění hlukových limitů je legislativním požadavkem a není dále uváděno v podmínkách realizace koridoru).
Realizace uvedených ploch a koridorů nemá negativní vlivy nad rámec platného ÚP, naopak dochází ke snížení záboru půdy a zmenšení výměry nových zpevněných ploch.
Uvedené plochy a koridory jsou akceptovatelné bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Plocha ZM1/37 (0,15 ha) je navržena v záplavovém území (Q100), kde je rozšiřování zástavby nad stávající
rámec z hlediska prevence a ochrany života lidí i majetku zcela nevhodné. Do vyřešení komplexní protipovodňové ochrany území zpracovatelka SEA realizaci uvedené plochy nedoporučuje.

V lokalitě Černé je dále vymezen v souladu se ZÚR MSK koridor KD-O1 (D41, D42 dle ZÚR MSK) v rozsahu
20,2 ha. Koridor je veden podél stávající silnice I/11 a částečně koliduje se stabilizovanými plochami pro
smíšené bydlení a s vodotečí Černý potok. I v případě, že nedojde k významné směrové úpravě, je nutno
výhledově zajistit splnění hlukových limitů u nejbližších objektů hygienické ochrany. Při přecházení Černého
potoka je vyžadováno, aby mostní konstrukce byla volena s ohledem na dostatečný prostor pro migraci
zvěře podél vodoteče a aby stavba nezasahovala do dna vodoteče.
Plocha pro smíšené bydlení SV ZM1/27 (0,26 ha) je navrhována v těsné blízkosti koridoru KD-O1
v prodloužení stávající zástavby a její realizace je podmíněna zajištěním ochrany proti hluku ze silnice I/11.
Negativní vlivy plochy na jednotlivé složky životního prostředí jsou zanedbatelné.
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Centrální část Jablunkova

V záplavovém území Q100 jsou navrženy plochy ZM1/40 VD (0,68 ha) a část plochy ZM1/24 SC (0,19 ha) pro
smíšené bydlení v centru města. Obě plochy jsou s ohledem na svůj výhledový účel užívání navrženy
v rozporu se zásadou ochrany životů a majetku deklarovanými v PÚR ČR a ZÚR MSK. Zpracovatelka SEA
proto jejich realizaci do vyřešení komplexní protipovodňové ochrany nedoporučuje.
Plocha pro malé a střední komerční zařízení OM ZM1/41 (0,05 ha) nebude mít s ohledem na malou výměru
významné negativní vlivy a je akceptovatelná bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

ZM1/49 ZS (0,07 ha) pro soukromou a vyhrazenou zeleň a plocha ZM1/18 BI (0,14 ha) pro smíšené bydlení jsou navrženy jako doplnění stabilizované zástavby v centru Jablunkova. Plochy
nemají významné negativní vlivy na životní prostředí a jsou akceptovatelné bez podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
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Lokalita Červená

Plochy SV pro smíšené venkovské bydlení ZM1/1 (0,28 ha) a ZM1/21 (0,17 ha) jsou situovány na půdách IV.
třídy ochrany v rozvolněné zástavbě Jablunkova. Jsou situovány v návaznosti na obslužné komunikace. Plochy nemají významný negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí a jsou akceptovatelné bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Plocha ZM1/11 (0, 16 ha) pro smíšené venkovské
bydlení je navržena v centrální části Jablunkova
těsně u hranice sesuvného území. Plocha nemá
významné negativní vlivy na životní prostředí a je
akceptovatelná bez podmínek nad rámec výrokové
části ÚP. Plocha bude obsluhována z obslužné komunikace v ploše ZM1/42 DS.

Městská Lomná - jih
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V jihozápadním výběžku řešeného území jsou navrženy plochy ZM1/2 (0,14 ha) pro smíšené bydlení venkovské a ZM1/20 (0,20 ha) pro soukromou a vyhrazenou zeleň. Plocha ZM1/20 je ve střetu s koridorem
KT-O1 pro vedení VVN. Obě plochy jsou situovány ve volné krajině v návaznosti na již stabilizované plochy
obdobného charakteru, i když v migračním koridoru velkých savců. V daném území je ale negativní ovlivnění migračního potenciálu území nepravděpodobné – jedná se o území mezi dvěma obslužnými komunikacemi. Zpracovatelka SEA považuje tyto plochy za akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec výrokové
části ÚP.

Jižní část řešeného území (východ)

Plochy pro smíšené bydlení venkovské SV ZM1/13 (0,23 ha), ZM1/28 (0,17 ha) a ZM1/36 (0,26 ha) jsou
navrženy na půdách IV. třídy ochrany v návaznosti na stávající stabilizované plochy bydlení. Plochy nemají
významný negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí a jsou akceptovatelné bez podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
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Městská Lomná – severní část

Plochy SV pro smíšené bydlení venkovské SM1/14 (0,21 ha) a SM1/17 (0,03 ha) s odcloněním od komunikace plochou ZM1/50 PZ (0,08 ha) jsou navrženy na půdách IV. třídy ochrany v návaznosti na stabilizované
plochy zástavby obdobného typu. Významné negativní vlivy na životní prostředí se u těchto ploch nepředpokládají. Plochy jsou akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

Městská Lomná – u silnice Bocanovice, Milíkov, hranice řešeného území
Plocha SV ZM1/35 (0,26 ha) pro smíšené venkovské
bydlení je situována v záplavovém území Q100, kde
nelze zajistit potřebnou ochranu staveb a obyvatel
před živelnými pohromami.
Zpracovatelka SEA realizaci plochy do komplexního
vyřešení protipovodňové ochrany území nedoporučuje.
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Lokalita Folvark
Ve východním výběžku řešeného území je zapracována Uzemní studie Žihla, v rámci které byla zpřesněna
plocha veřejného prostranství „PZ“ s převahou zeleně ZM1/48 (1,13 ha). Plocha byla součástí lokality Z69
v platném ÚP, nemá významné negativní vlivy na životní prostředí a je akceptovatelná bez podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.

Ulice Jablunkov, změna č. 1ká - Žihla

Plochy pro smíšené bydlení městské a příměstské SV ZM1/25 (0,03 ha) a ZM1/8 (0,14 ha) jsou navrženy
těsně za hranicí záplavového území Q100. Plochy jsou bez významných negativních vlivů na složky životního
prostředí a jsou akceptovatelné bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

V rámci Změny č. 1 ÚP Jablunkov jsou kromě výše uvedeného koridoru KDz-O1 pro modernizaci III. železničního koridoru navrženy koridory pro obsluhu zastavitelných ploch:
KD-O2
KD-O3
KD-O4

koridor dopravy silniční
koridor dopravy silniční
koridor dopravy silniční

1,57 ha, koridor pro rozšíření stávající místní komunikace
0,97 ha, koridor pro rozšíření stávající místní komunikace
0,67, ha, koridor pro rozšíření stávající místní komunikace
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a koridor technické infrastruktury pro vedení ZVN:
KT-O1 koridor technické infrastruktury, 5,63 ha, koridor E8 (ZUR MSK)
Ve všech případech KD-O.. se jedná buď o úpravu šířkových parametrů, resp. legalizaci dle již využívaného
stavu nebo o nevýznamné úseky městských obslužných komunikací; v případě koridoru KT-O1 se jedná o
rozšíření koridoru v rozsahu 45 m na každou stranu od osy stávajícího vedení. Z uvedených důvodů jsou
kromě záborů půdy vlivy těchto koridorů v porovnání se stávajícím stavem málo významné.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE
JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD
VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ.

Návrh Změny č. 1 ÚP Jablunkov je předkládán v jedné variantě, která je v této kapitole hodnocena
jako celková koncepce. Hodnocení je provedeno slovně bez použití zvláštních výpočetních metod.
7.1 Vlivy na půdu
Celkový předpokládaný zábor půdy se Změnou č. 1 oproti platnému ÚP zvyšuje o 8,14 ha, z toho je 7,12 ha
zemědělských pozemků.
Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou z větší části v průměrné až nejhorší kvalitě, ve III., IV. a V. třídě
ochrany. Kvalitní půdy ve třídě ochrany I a II k záboru navrženy nejsou.
Zvýšení záboru podle funkčního využití ploch v nově navrhovaných plochách
Navržené funkční členění
Zastavitelné plochy
SV bydlení smíšené obytné - vesnické
BI bydlení individuální – v rodinných domech městské
PZ veřejná prostranství – s převahou zeleně
ZS zeleň – soukromá a vyhrazená
DS dopravní infrastruktura – silniční doprava
Zastavitelné plochy celkem
KD koridor dopravní pro infrastrukturu silniční
návrh celkem ZM1

zábor půdy celkem
(ha)

z toho zemědělských
pozemků
(ha)

4,01
1,67

4,01
1,66

0,15
0,63
0,25
6,86
1,43

0,11
0,44
0,22
6,59
0,68

8,14

7,12

Zábor odvodněných zemědělských pozemků se realizací koncepce zvyšuje o 2,41 ha.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Trvalý zábor ani omezení obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa se ve změně č. 1
nepředpokládá.
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Výstavba v navržených lokalitách nebude mít vliv na okolní lesní porosty. V ochranném pásmu lesa (50 m od
okraje lesa) nesplňují plochy ZM1/6 – ZS, ZM1/5 – SV, ZM1/9 – SV, ZM1/19 – SV, ZM1/26 – ZS, ZM1/29 –
SV, ZM1/32 – SV, ZM1/43 – DS, ZM1/48 – PZ.
Celkově je vliv na půdu považován za relativně významný negativní vliv předložené koncepce, přestože
jsou zabírány výhradně pozemky středních a nižších tříd ochrany. Primárním negativním jevem je nejen
nevratný zábor půdy, které každoročně ubývá, ale i snížení ekologické stability území. Dalším sekundárním
projevem bude zastavění pozemků stavbami s doprovodným zrychlením odtoku vody z území, pokud by u
navrhovaných ploch nebyl realizován důsledně zásak či retence. Zastavění či zpevnění pozemků je rovněž
jednou z příčin snížení retenčních schopností území. Současně dojde také v místech, kde zástavba doplňuje
stávající „proluky“, ke snížení průchodnosti krajinou.
7.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vliv realizace návrhu koncepce bude pravděpodobně zanedbatelný a souvisí s vlivem malého nárůstu obslužné dopravy spojené s realizací ploch a s předpokládaným postupným nárůstem počtu vytápěných objektů. Výhledový počet objektů pro bydlení však pro danou rozlohu není natolik zásadní, aby se zde zhoršení
kvality ovzduší projevilo markantním způsobem.
Plochy pro výrobu a skladování, které by mohly produkovat emise z dopravy nebo výroby ve významné
míře, nejsou navrhovány.
Realizace koncepce tedy pravděpodobně přinese jako kumulativní vliv realizace navrhovaných ploch jen
zanedbatelný příspěvek k imisní zátěži v území u všech sledovaných hlavních škodlivin včetně benzo(a)pyrenu a benzenu jako složek emisí ze spalování pohonných hmot ze související dopravy.
Celkový dopad uplatnění návrhu ÚP bude z hlediska ovlivnění ovzduší velmi mírně negativní.
Vlivy realizace koncepce na klima se neprojeví.
7.3. Vlivy na hlukovou zátěž
Lze konstatovat totéž, co platí pro bod 7.2 – hlukové vlivy jsou kumulativního charakteru a v území jsou
spojeny zejména s dopravou související s obsluhou území, která se proti současnému stavu významně nezmění.
V řešeném území nevzniknou po realizaci ÚP střety či problematická místa z důvodu nevhodného umístění
podnikatelských ploch a ploch pro bydlení. Rovněž se nijak nenavyšuje rekreační kapacita území ani nejsou
navrhovány podněty, které by vedly k sezónnímu navýšení dopravy.
Hlukové vlivy se tedy v řešeném území ve významné míře neprojeví u žádné z jednotlivých ploch, ani
v kumulaci všech ploch.
V řešeném území se nelze vyloučit nadlimitní působení hluku v koridoru KDz-O1 (silnice I/11), lze ale v případě jejích úprav takovou situaci řešit realizací protihlukových opatření.
Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými, způsobujícími při významném působení sekundárně poškození zdraví. To se však v řešeném území s ohledem na stávající i výhledový stav území
nepředpokládá.
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7.4 Vlivy na dopravní zátěž území
Návrh koncepce obsahuje v převážné většině případů plochy pro bydlení, případně s doplňkovým podílem
rekreace, jejichž obslužná doprava povede k výhledovému malému zahuštění dopravy v obci. U těchto
ploch lze předpokládat kumulativní vlivy na dopravní zátěž díky postupnému velmi mírnému nárůstu intenzit průjezdů osobních vozidel. Podíl nákladní dopravy se nezvýší, nové podnikatelské plochy vyžadující obslužnou nákladní dopravu jsou navrhovány jen v zanedbatelné míře.
Obecně lze očekávat, že souhrnný vliv realizace koncepce na dopravní zátěž v území bude velmi mírně negativní z důvodu postupného navyšování dopravy spojené s obsluhou území v návaznosti na zastavování
navrhovaných ploch, jejichž počet a výměra je ale velmi malá.
Z hlediska sezónní dopravy pravděpodobně nedojde ke sledovatelným změnám proti současnému stavu.
7.5. Vliv produkce odpadních vod
Návrh koncepce s ohledem na předpokládaný vznik nových zastavěných a zpevněných ploch přináší zvýšení
produkce odpadních vod úměrné zvýšení odběru vody. Odpadní vody budou takřka výhradně splaškového
charakteru. Předpokládá se, že souvislé plochy v řešeném území budou stejně jako stávající plochy odkanalizovány a splaškové vody budou čištěny na ČOV; v místě, kde není možné napojení na obecní kanalizaci,
budou shromažďovány v žumpách nebo čištěny v domovních ČOV.
Vlivy realizace ÚP jsou v této oblasti považovány za neutrální nebo mírně negativní.
Zvýšení rizika havárií
V území nejsou navrhovány nové aktivity, které by mohly mít vliv na zvýšení rizika havárií proti současnému
stavu.
7.6. Vliv na změnu odtokových poměrů
Při řešení odvádění dešťových vod je nutno vycházet ze současně platných právních předpisů, nyní z vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle které je zneškodňování srážkových vod ze zastavěného
území nutno řešit v následujícím přednostním pořadí:
•
•
•

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

Výroková část návrhu koncepce s tímto řešením počítá a stanovuje ho jako podmínku využití ploch.
Vliv na odtokové poměry území bude neutrální až mírně negativní z důvodu vzniku nových potenciálně
zpevňovaných ploch. Předpokládá se ale, že s ohledem na izolovanost ploch budou dešťové vody z těchto
ploch zasakovány na pozemcích vlastníků.
Záplavové území Olše a Lomné je obecně respektováno, plochy, které byly v záplavovém území navrženy,
jsou v rámci SEA doporučeny k vyřazení.
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7.7. Vlivy na čerpání podzemních nebo povrchových vod
V rámci návrhu koncepce nejsou předkládány aktivity, které by samy o sobě přinášely významné negativní
vlivy na množství odebíraných podzemních nebo povrchových vod v území, neúměrné předpokládanému
rozšíření ploch pro bydlení. Stávající koncepce zásobování pitnou vodou zůstane v zásadě zachována s tím,
že dojde k doplnění zdrojů pitné vody o nové vrty pro získání podzemních vod. Lze předpokládat navýšení
potřeby pitné vody z důvodu rozšíření ploch pro bydlení.
Vliv koncepce v této oblasti je neutrální až mírně negativní.
7.8. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Pro ochranu krajinného rázu zůstává v návrhu koncepce stanovena maximální podlažnost nových staveb a
zastavitelnost ploch v souladu s charakterem stávající zástavby. Jednotlivé plochy jsou navrženy tak, aby
nebylo narušeno harmonické měřítko krajiny. Navržené plochy změn využití území jsou navrženy s ohledem
na zachování urbanistické struktury sídla.
Jednotlivé plochy kromě těch, které nebyly v kapitole 6 doporučeny k realizaci, jsou navrženy tak, aby nebylo narušeno harmonické měřítko krajiny
Realizace koncepce jako celku se z hlediska vlivů na krajinný ráz výrazně neprojeví.
7.9. Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů
Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů (např. paliv, el. energie, vody aj.) se v současné době jeví jako
únosné a návrh koncepce nepřináší jejich významnou změnu, přestože vzroste počet odběrových míst (rodinných domů a rekreačních objektů).
V rámci realizace koncepce nebude blokováno nebo omezeno využití žádného ložiska nerostných surovin.
7.10. Vlivy na veřejné zdraví
Obsahem návrhu koncepce nejsou takové záměry, které by mohly přinášet významné negativní vlivy na
zdraví obyvatelstva. Koncepce jak po stránce imisní, tak po stránce hlukové nepřináší významné změny
proti současnému stavu. Předpokládané mírně negativní vlivy jsou spojeny zejména s malým předpokládaným nárůstem dopravy a drobných zdrojů znečišťování ovzduší (vytápění rodinných domů) v území, ale
příspěvkové hodnoty těchto vlivů budou nízké.
V lokalitě nebudou umisťovány záměry, jejichž činností by mohlo docházet k emisím významných množství
zdraví škodlivých látek do vody, půdy nebo ovzduší nebo nadměrným emisím hluku.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví a pobytovou pohodu se při uplatnění navrhované koncepce neočekávají
negativní změny v porovnání se stávajícím stavem.
7.11. Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a zvláště chráněná území, migrační
koridory
Negativní vlivy realizace posuzovaného návrhu koncepce na biologickou rozmanitost, faunu a flóru se významně neprojeví.
Návrh zajišťuje ochranu lesních porostů a ploch pro ÚSES včetně jeho doplnění, stejně jako akceptuje limity
dané existencí VKP a ochranářsky významných velkoplošných, maloplošných a mezinárodně chráněných
území. Územím prochází EVL Olše, na jejíž ploše nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy.
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Vlivy realizace koncepce na ÚSES a zeleň je mírně pozitivní z hlediska jejich stabilizace a rozšíření a mírně
negativní s ohledem na zastavění nových rozvojových ploch.
Významné přímé nebo nepřímé vlivy hodnocených návrhových ploch na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti byly stanoviskem krajského úřadu vyloučeny.
Plochy navrhované v migračně významném území jsou situovány v takových lokalitách, kde nemohou migrační potenciál území v kontextu již existující zástavby omezit.
7.11 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického
Nemovité kulturní památky ani území s archeologickými nálezy, památky místního významu, architektonicky cenné a historicky významné stavby nebo hmotný majetek nebudou realizací koncepce negativně ovlivněny.
7.12. Závěr
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, je uvedený výčet
možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a neočekávají se zde významnější odchylky
od uvedených předpokladů. Umisťování záměrů s významně rušivým charakterem se nepředpokládá.
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci koncepce, řada
ploch ale byla navržena k vyloučení z důvodu umístění v migračním koridoru velkých šelem.
Vliv návrhu koncepce jako celkové koncepce vyznívá neutrálně, u některých složek životního prostředí (půda, ovzduší, hluková situace) mírně negativně.
Hodnocení koncepce je v tomto stupni poznání provedeno slovně bez použití výpočtových modelů na základě pochůzky v území. Z tohoto důvodu chybí v hodnocení přesná kvantifikace vlivů jak u koncepce jako
celku, tak u jednotlivých ploch, s výjimkou vlivu na ZPF, který je přesně kvantifikován.
Závěr hodnocení
Návrh Změny č. 1 ÚP Jablunkov doporučuji ke schválení a realizaci při splnění podmínek daných výrokovou
částí ÚP a kapitolou 8 a 11 tohoto hodnocení.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH
ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na životní
prostředí je koncepcí navrženo:
8.1 Vlivy na půdu

– Při záboru zemědělské a lesní půdy zajistit zpřístupnění všech částí pozemků a návaznost polních a
lesních cest.

8.2 Dopravní zátěž území

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
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8.3. Hluková a imisní zátěž

– Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností napojení obyvatelstva a podnikatelských
aktivit na vytápění ušlechtilými palivy a preferovat využití alternativních zdrojů, nejsou-li v rozporu
s ochranou krajinného rázu a přírody.
– Při umisťování záměrů do dopravních koridorů zajistit protihlukovou ochranu stabilizovaných i
nově navrhovaných ploch bydlení.
8.4. Odpady a odpadní vody, zvýšení rizika havárií

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.5 Změny odtokových poměrů a ochrana vod

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.

8.6. Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.7 Vliv na flóru, faunu, Natura 2000, ZCHÚ, ÚSES a krajinný ráz

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.8 Vlivy na veřejné zdraví

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.9 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů

– Pro výrobu tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika jen na

střechách objektů, geotermální energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích) tam,
kde to nebude ve střetu se zájmy ochrany veřejného zdraví a pobytové pohody.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Návrh koncepce je zpracován invariantně.
Při zpracování návrhu koncepce byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako požadavky platných
odpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly zpracovatelem koncepce zhodnoceny a promítly se
do konečného řešení předkládaného návrhu.
Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení kanalizace a čištění vod, řešení záboru půdy, u imisní ochrany
území, v požadavcích na prostupnost vyšších i lokálních systémů ÚSES územím, na ochranu zvláště chráněných území a z hlediska ochrany prostupnosti území pro živočichy.
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Hodnocení míry
Výsledek zapracování cíle do Zm. č.1 ÚP Jablunkov
zapracování
cíle do Zm. č.1
ÚP Jablunkov
2
Realizace ÚP významně přispívá k naplnění relevantního cíle (jsou navrženy plochy
pro přímé naplnění cíle)
1
Realizace ÚP mírně přispívá k naplnění relevantního cíle (jsou stanoveny podmínky
využití ploch nebo obecné zásady k dosažení cíle)
0
Realizace ÚP nemá na naplnění daného cíle vliv, nebo je nositelem nevýznamných
kladných i záporných vlivů
-1
Realizace ÚP je v mírném střetu s daným cílem (jsou navrženy plochy přinášející
mírné negativní vlivy z hlediska daného cíle)
-2
Realizace ÚP je v zásadním střetu s daným cílem (jsou navrženy plochy přinášející
významné negativní vlivy z hlediska daného cíle, koncepce jako celek má významný
negativní vliv na plnění relevantního cíle)
Obecné cíle ochrany životního prostředí
Cíl/priorita

Zapracování cíle
do Zm. č.1 ÚP
Jablunkov

Omezit emise látek ohrožujících lidské zdraví

0

Minimalizovat míru zasažení území nadměrným hlukem

1

Ochrana zvláště chráněných území

1

Ochrana biologické rozmanitosti

1

Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesních porostů

1

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

1

Snížení erozního ohrožení půd

0

Podporovat mimoprodukční funkci lesa

0

Snížit znečištění podzemních vod

0

Snížit znečištění povrchových vod

0

Zvýšit retenční schopnost krajiny

0

Ochrana krajinného rázu

1

Zachování prostupnosti krajiny, minimalizace fragmentace

2

Ochrana kulturního, archeologického a architektonického dědictví

1
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Konkrétní cíle a priority stanovené v jednotlivých relevantních řídících dokumentech v oblasti životního
prostředí
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020
Cíl/priorita
Ochrana a udržitelné využívání zdrojů - zajištění ochrany povrchových a podzemních vod a zlepšování jejich stavu;
Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí;
Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí
Snižování emisí skleníkových plynů,

Zapracování cíle
do Zm. č.1 ÚP
Jablunkov
1
0
0
0

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

0
0

Zachování přírodních a krajinných hodnot;
Zlepšení kvality prostředí v sídlech

1

0

0/1

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

Zapracování cíle
do Zm. č.1 ÚP
Jablunkov
0/1
0/1
0

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

0
0
0
0
1
0
1
1
1

Plán hlavních povodí České republiky
Cíl/priorita

Vztah k Zm. č.1
59

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Jablunkov na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

Ochrana vod jako složky životního prostředí - chránit povrchové a podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních zdrojů, udržení a systematické
zvyšování biologické rozmanitosti původních druhů
Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.
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ÚP Jablunkov
0
1

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

Vztah k Zm. č.1
ÚP Jablunkov
1

Udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny;

1

Zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením zástavby
krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně;

1

Zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES;
Obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny
odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám;
Zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku;
Zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů
obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho další fragmentaci;
Zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního
zdroje;
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
Cíl/priorita
Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku 2020 a současně udržování a
zlepšování kvality ovzduší tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících
látek pod hodnotami imisních limitů.
Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanovených scénářem NPSEWaM.
Postupné vytváření podmínek pro splnění národních závazků snížení emisí k roku
2025 a 2030.
Dobudování kapacit systému posuzování kvality ovzduší (technická a znalostní
základna, lidské zdroje).

1
0
0
0
-1

Vztah k Zm. č.1
ÚP Jablunkov
0
0
0
0

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
Cíl/priorita
Pro efektivní ochranu před povodněmi vycházet z kombinace opatření v krajině,

Vztah k Zm. č.1
ÚP Jablunkov
0
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která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti
Cíl/priorita
Podpora obnovy a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze,
remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.).
Zachování nebo zvýšení současné výměry lesů jako minimálního základu pro
uplatňování potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa.
Zlepšení retenční funkce krajiny diverzifikací využívání krajiny a krajinných prvků
a odstraněním melioračních úprav v zemědělsky neperspektivních částech krajiny.
Prosazování účinných protipovodňových opatření s využitím přirozených hydroekologických funkcí.
Podpora významu zvláště chráněných území a ÚSES pro zajištění prostupnosti
krajiny
Dokončení systému účinného čištění odpadních vod na území České republiky.
Snížit rizika znečištění podzemních a povrchových vod ze starých ekologických
zátěží a ekologických havárií.
Zachování pestrých hydromorfologické útvarů, umožnit jejich vznik, existenci a
ošetřit jejich ochranu
Posílení nástroje podporujícího opětovné využití starých průmyslových zón
(brownfields).
Realizace chybějících skladebných částí ÚSES.
Omezování fragmentace krajiny způsobené migračními bariérami.

Hodnocení zapracování do Zm. č.1
ÚP Jablunkov
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
Základní monitorovací ukazatele pro danou koncepci jsou navrženy následovně:
A. Výskyt oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, překračování imisních limitů
⇒ Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí

ČR

B. Míra znečištění povrchových a podzemních vod
⇒ Zdroj: CENIA, Výzkumný ústav vodohospodářský – Hydroekologický informační
systém
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C. Změna výměry zemědělské půdy a PUPFL
⇒ Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český statistický úřad

D.Podíl území s překročenými mezními hodnotami (případně počet osob zasažených
překročenými mezními hodnotami) hlukové expozice
⇒ Zdroj: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
E. Fragmentace území dopravou a dalšími liniovými systémy
⇒ Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Český statistický úřad

F. Mira realizace a funkčnosti územního systému ekologické stability území;
⇒ Zdroj: Stavební úřady, územní plánování

G. Koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch k plochám ekologicky ne-

stabilních ploch);
⇒ Zdroj: ÚAP ORP Frýdek Místek

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA
MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Zpracovatelka SEA především s ohledem na konfliktní umístění v záplavovém území a v sesuvném
území navrhla k vyloučení ze změny č. 1 ÚP Jablunkov plochy:
ZM1/24-SC (část vymezena v záplavovém území), ZM1/31-OM, ZM1/34-BI, ZM1/35-BI, ZM1/37BI, ZM1/40-VD.
Pro zbývající jednotlivé plochy a koridory nejsou stanoveny podmínky nad rámec výroku ÚP a
kapitoly 8 tohoto hodnocení.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.

Podstatou předkládaného návrhu Změny č. 1 ÚP Jablunkov je požadavek obce a obyvatelstva na
prověření stávajících schválených ploch a ploch nově navrhovaných především pro bydlení,
ojediněle ploch veřejných prostranství a ploch pro podnikání a jejich zařazení do územního plánu.
V území trvá dlouhodobě převis ploch pro bydlení nad poptávkou, což značí, že je zde řada ploch,
které byly do územního plánu schváleny, ale nejsou využívány. Tento stav blokuje schválení ploch
nových, o jejichž využití by byl zájem. Proto bylo nutno prověřit míru využití ploch obsažených
v platném ÚP a porovnat je s vývojem počtu obyvatel v obci. Na základě prověření byla část
nevyužitých ploch obsažených v platném ÚP plošně redukována nebo vyřazena. Naopak byly
prověřeny návrhy na zařazení nových ploch pro bydlení a podnikání, které byly v zadání
zastupitelstvem obce navrhovány.
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Kromě prověření ploch byl územní plán aktualizován z hlediska vedení územního systému
ekologické stability, který v plné míře neodpovídal krajské koncepci. Síť ÚSES byla upravena tak,
aby zajišťovala potřebnou průchodnost organismů územím. Za tímto účelem byla do územního
plánu rovněž zapracována aktuální podoba migračního koridoru, u něhož se kromě běžné fauny
předpokládá využití především vzácnými a na přítomnost lidí citlivými druhy velkých šelem - rysem
ostrovidem, vlkem obecným a medvědem hnědým pro jejich migraci ze Slovenska do Beskyd. Bez
této migrace by byla populace těchto šelem v Beskydech odsouzena k zániku, proto umisťování
staveb v migračním koridoru bylo podrobeno podrobnějšímu posouzení. Přestože jsou některé
nově navrhované plochy v migračním koridoru situovány, nebyly v SEA a priori vyloučeny
s odůvodněním, že v daných lokalitách nemohou negativně migraci zvířat ovlivnit, protože je s
ohledem na již existující dopravní systémy a zástavbu pohyb zvířat v této části území
nepravděpodobný.
Některé z ploch jsou navrženy v sesuvném území nebo v záplavovém území Lomné nebo Olše, kde
nelze spolehlivě zajistit jejich ochranu proti živelným pohromám. Tyto plochy byly v rámci SEA
navrženy k vyloučení:
ZM1/24-SC (část vymezena v záplavovém území), ZM1/31-OM, ZM1/34-BI, ZM1/35-BI, ZM1/37BI, ZM1/40-VD.
Ve správním území obce se vyskytují půdy vysoké bonity (I. a II. třídy ochrany) jen omezeně, stejně
jako půdy s investicemi (meliorace). Pro realizaci nových ploch jsou tedy zabírány převážně půdy
čtvrté a páté třídy ochrany, lesní pozemky nejsou pro realizaci navrhovaných ploch potřebné.
Předložený návrh ÚP je z hlediska dopadů na životní prostředí neutrální až mírně negativní,
zejména z hlediska záboru ZPF a z důvodu předpokládaného postupného navyšování obslužné
dopravy v území a počtu vytápěných objektů pro bydlení. S tím souvisí předpokládaný postupný
malý nárůst hlukového a imisního zatížení.
Územím obce prochází evropsky významná lokalita Olše, která je součástí mezinárodně
chráněného území Natura 2000. Významný negativní vliv koncepce na toto území byl vyloučen, do
EVL Olše nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy. Významné střety s ochranou přírody
nebyly u navrhovaných ploch shledány ani ve vztahu k jiným zvláště chráněným územím.
Pozitivně se projeví stabilizace a zvýšení průchodnosti územního systému ekologické stability
všech úrovní, včetně stabilizace regionálního ÚSES.
Územní plán slouží pro jednotné koncepční a koordinované řízení rozvoje obce a musí zajistit, že
přírodní zdroje včetně zemědělské a lesní půdy v území budou uvážlivě využívány a že
produkované znečištění (odpadní vody, odpady, emise i hluk) bude minimalizováno tak, aby
nepřinášelo nepřijatelné negativní dopady a nevedlo k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví a
pobytové pohody obyvatelstva. Pořízení Změny č. 1 územního plánu má vést rovněž k potřebnému
stanovení limitů v území, jejichž úkolem je zajištěné vzájemné bezproblémové koexistence přírody,
podnikání a obyvatelstva.
Celkově je v závěru posouzení Změny č. 1 ÚP Jablunkov konstatováno, že v předložené podobě splňuje
nároky kladené právními předpisy i požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technického zabezpečení, na rozvoj individuálního podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, a je doporučeno jeho schválení při splnění podmínek uvedených v kapitole 11 a 8 tohoto hodnocení.
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Seznam nejdůležitějších zkratek používaných v textu
EVL
PO
PRVK
PÚR ČR
NRBK
ÚP
ÚSES
VKP
SEA
ZÚR MSK

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

Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

10. 7. 2016

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

Podpis zpracovatele vyhodnocení:

……………………………………………..
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ÚVOD
Předmět posouzení a vymezení území
Cílem tohoto dokumentu je vyhodnocení vlivů Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na udržitelný rozvoj
území (dále také Vyhodnocení). Předmětem tohoto Vyhodnocení je invariantní návrh Územního plánu
Jablunkov, změna č. 1. Návrh změny č. 1 zahrnuje katastrální území obce Jablunkov ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Jablunkov v Moravskoslezském kraji.
Východiska
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je jedním z úkolů územního plánování.
Vyhodnocení se zpracovává postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účelem Vyhodnocení je zjištění předpokládaného vlivu
uplatňování územního plánu (dále také ÚP) na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (to znamená příznivé
sociální podmínky).
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal pod č. j.
MSK 73855/2015 ze dne 21. 7. 2015 stanovisko ve smyslu § 47 stavebního zákona k návrhu Zadání Územního plánu Jablunkov, změna č. 1, ve kterém stanovil, že Územní plán obce Jablunkov, změna č. 1 je nutno
posoudit z hlediska jeho vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Předložené Vyhodnocení vlivů Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na udržitelný rozvoj území bylo
zpracováno v souladu s platnou legislativou, obsah Vyhodnocení po formální stránce sleduje přílohu č. 5
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, která stanovuje strukturu vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území.
Názvy kapitol Vyhodnocení v maximální míře respektují výše uvedenou přílohu číslo 5 vyhlášky č. 500/2006
Sb. V případě potřeby mohou být tituly jednotlivých částí Vyhodnocení (části A až F) oproti citované příloze
zkráceny, aby se zvýšila přehlednost dokumentu.
Část A
Část A vyhodnocující vlivy Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na životní prostředí je umístěna před
touto kapitolou, v první části tohoto Vyhodnocení. Obsah části A odpovídá příloze k zákonu č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami dle § 10i
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Část C
Část C představuje vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných
sledovaných jevů, obsažených v územně analytických podkladech. V případě návrhu Územního plánu
Jablunkov, změna č. 1 byly z hlediska závažnosti a významnosti pro dané území vybrány pro posouzení vlivů
ÚP na stav a vývoj území skupiny jevů ve třech základních pilířích (C.I. environmentální, C.II. sociální, C.III.
ekonomický pilíř).
Dále bylo v této části provedeno vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Jablunkov, změna č.
1 na výsledky SWOT analýzy (analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území). Pro
hodnocení byla použita SWOT analýza obce s rozšířenou působností Jablunkov (prosinec 2012). Vlivy
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návrhu ÚP byly popsány v členění:
- C.IV. Vlivy územního plánu na výsledky SWOT analýzy.
- C.V. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
- C.VI. Souhrnné hodnocení vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro soudržnost
společenství obyvatel v území dle UAP SO ORP Jablunkov
- C.VII. Problémy k řešení vyplývající z UAP SO ORP Jablunkov (r. 2014)
Část D
Část D hodnotí vlivy na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
Část E
Část E hodnotí přínos návrhu Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 k prioritám územního plánování. Pro
potřeby územního plánu jsou prioritami územního plánování míněny priority stanovené v Zásadách
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále též ZUR MSK).
Část F
Část F obsahuje vyhodnocení vlivů na rozvoj území – shrnutí.
- F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad
- F.II. Shrnutí přínosu zásad územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení rizik a ohrožení
- F.III. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel
- F.IV. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným
ohrožením podmínek života generací budoucích
- F.V. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, shrnutí se zohledněním výsledků Vyhodnocení vlivu
územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí

ČÁST C
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU, ZMĚNY Č. 1 NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ
PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH
Pro vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na stav a vývoj území byly z hlediska
závažnosti a významnosti pro dané území vybrány skupiny jevů ve třech základních pilířích:
• Environmentální pilíř (krajina, zemědělský půdní fond);
• Sociální pilíř (hospodářský rozvoj);
• Ekonomický pilíř (rozvoj cestovního ruchu).
Hodnocení vlivů návrhu Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na stav a vývoj území byl proveden
pomocí standardně používaných znaků:
- ÚP má na stav a vývoj území negativní vliv
0 ÚP nemá na stav a vývoj území žádný vliv;
+ ÚP má na stav a vývoj území pozitivní vliv;
Základním dokumentem pro vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na stav a vývoj území podle
vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech byla analýza silných a slabých
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stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) zpracovaná v rámci Územně analytických podkladů – UAP SO
ORP Jablunkov v roce 2014. Ve výčtu níže jsou uvedeny jevy odpovídající skutečnosti na území města
Jablunkov.
C.I./1 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ – OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINA
SILNÉ STRÁNKY
• vymezení evropsky významné lokality, přírodního parku, pokrytí prvky ÚSES – biokoridory (lokální,
regionální, nadregionální), biocentra (lokální, regionální), migrační koridor pro velké šelmy
• realizace projektu revitalizace řeky Olše
• značná část zemědělské půdy je kvalitní (I., II. třída ochrany)
• zachovalý krajinný ráz
• nízký stupeň uvolňování radonu z podloží – malé riziko nebezpečí narušení zdraví obyvatel
• vysoký stupeň napojení na kanalizaci – 85%, 80% plynofikováno
• dokončení obchvatu města, snížení prašnosti, imisí a hlukové zátěže vlivem odklonu tranzitní dopravy
SLABÉ STRÁNKY
• výskyt aktivní svahové deformace ohrožující zástavbu RD
• v obdobích extrémního sucha jsou stávající vodní zdroje nedostatečné, problémy se zásobováními
vodou v lokalitě Černé
• výskyt území s tzv. starými ekologickými zátěžemi (lokality: Žihla, Pilana)
• návrat ke spalování fosilních paliv i odpadu vlivem vývoje cen plynu a elektřiny
• obec leží v území se zhoršenou kvalitou ovzduší
PŘÍLEŽITOSTI
• rozšíření stávající kanalizační sítě zakončené v ČOV, a následné napojení staveb stávajících a nové
zástavby
• prověření lokalit pro získání nových vodních zdrojů, které by posílily stávající vodovodní řad
• odstraňování staré ekologické zátěže, rekultivace takto označených ploch
• optimalizace parkovacích ploch zejména vytvořením záchytných parkovišť v blízkosti, avšak mimo
centrum města
• důsledná ochrana krajinného rázu při navrhování a umisťování nových staveb, přizpůsobení urbanistické kompozice a objemového řešení staveb místně tradiční zástavbě
HROZBY
• pokračování úbytku zemědělské půdy, zejména v důsledku výstavby – nadměrná urbanizace volné
krajiny
• ohrožení čistoty povrchových a podzemních vod nedostatečným napojením sídel na kanalizaci
a ČOV v okrajových částech
• vlivem neodstranění starých ekologických zátěží ohrožení kvality spodních vod (Pilana), nemožnost
dalšího využívání těchto ploch
• přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen plynu a elektřiny, spalování odpadu – zhoršení kvality
ovzduší v období topné sezóny
• zhoršování retenčních schopností území nárůstem zastavěných „pevných ploch“
Stanovením podmínek pro využití ploch a uplatňováním zásad navržených změnou č. 1 budou hrozby na
území obce postupně eliminovány. Ve změně č. 1 se vylučuje povolování staveb v rozporu s dochovanými
hodnotami a staveb, které by narušily krajinný ráz. Současně byly stanoveny zásady, při jejichž dodržení by
bylo možno zmírnit negativní dopad stávajících areálů a staveb v okrajových částech obce a umožnily
zlepšit jejich zapojení do krajiny.
Návrh změny ÚP č. 1 bude mít výraznější vliv na celkovou koncepci uspořádání krajiny. Aktualizuje funkční
využití ploch ÚSES (regionální) v souladu se ZÚR MSK, vymezuje migrační koridor pro velké savce,
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umožňující volný pohyb savců na území Polska a Slovenska. Kolem lesů, prvků ÚSES, vodních toků a ploch
budou dodrženy nezastavitelné pásy v šířích dle platné legislativy. Budou minimalizovány střety krajiny se
stavbami dopravní a technické infrastruktury.
Hodnocení vlivu Změny č. 2 Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na krajinu: +1
Odůvodnění
Územní plán Jablunkov, změna č. 1, doplňuje - upravuje využití ploch ÚSES a stanovuje jeho cílový stav.
Lesní pozemky zůstanou zachovány. Navrhují se nové plochy zeleně a stanovují podmínky pro ochranu
území před nevhodnými zásahy do krajinného rázu.
C.I./2 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ – ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

SILNÉ STRÁNKY
• příznivé produkční poměry lesních stanovišť – zastoupení souborů lesních typů
• příznivá struktura dřevinné skladby, minimální rozšíření nepůvodních dřevin - exotů
• vysoká lesnatost území, ekostabilizační funkce lesních porostů
• značná část zemědělské půdy je kvalitní (I., II. třída ochrany)
• na části zemědělské půdy je podrobné odvodňovací zařízení (meliorované půdy)
• tradice zemědělského obhospodařování pozemků i v méně příznivých podmínkách
SLABÉ STRÁNKY
• podprůměrné investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, zejména závlahy
• nárůst zemědělsky neobdělávaných ploch, pouze louky udržované kosením
• nepříznivé klimatické a půdní podmínky pro intenzívní konkurenceschopnou zemědělskou výrobu
• narušování stávající meliorace novým dělením pozemků a jejich následnou zástavbou
• vymezování zastavitelných ploch a výstavba na plochách zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany
PŘÍLEŽITOSTI
• podpora extenzivních forem zemědělského hospodaření v méně příznivých podmínkách
• využití zemědělské půdy k výrobě obnovitelných energetických surovin
• diverzifikace druhové skladby směrem k přirozené dřevinné skladbě jako součást realizace návrhu
dlouhodobých opatření ochrany lesa
• využívání dotačních titulů k podpoře pastevectví a kosení luk
HROZBY
• pokračování úbytku zemědělské půdy, zejména v důsledku výstavby
• nevyužívání zemědělské půdy k zemědělské produkci – nárůst ploch víceletých úhorů, údržba pouze
kosením
• absence údržby drenážních systémů (meliorace – odvodnění) s následkem trvalého zamokřování
některých zemědělských ploch
• celospolečenské požadavky na intenzitu využívání lesů nad rámec jejich funkčních schopností
• růst cen energií a nadměrná poptávka po palivovém dříví vedoucí k nadměrné těžbě dřeva
• znehodnocování půdy podél zatížených silnic imisemi
• neobhospodařovaní lesů – riziko rozšíření kůrovce
Z hlediska zemědělské výroby lze řešené území dle dřívější rajonizace zařadit do zemědělské výrobní oblasti
vrchovinné, bramborářské 3, ve vyšších polohách až horské. Celkově jsou zemědělské půdy geneticky méně
úrodné. Na orné půdě jsou zjevné vodní eroze. Značná část zemědělské půdy je zatravněna a využívá se
k pastvě. Zemědělské pozemky v řešeném území jsou převážně I. a II. třídě, vysoký podíl je i ve třídě ochrany III. - IV. Menší část pozemků je ve třídě ochrany V. V zastavěných částech území převažují půdy s třídou
ochrany III.
Nové rozvojové plochy v návrhu územního plánu jsou navrženy na pozemcích III. až V. třídy. Většina
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pozemků navržených k nové zástavbě má současné využití jako trvalé travní porosty, zahrady. Celkový
předpokládaný trvalý zábor zemědělské půdy v rámci změny č. 1 činí 8,14 ha, z toho pro bydlení 5,68 ha.
Změnou č. 1 se navrací do zemědělského půdního fondu část plochy v lokalitě Černé, v ÚP navržené pro
bydlení, část ploch se převádí do územní rezervy pro bydlení a na těchto plochách nebude povolována
výstavba.
Hodnocení vlivu Změny č. 2 Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na zemědělský půdní fond: -1
Odůvodnění
Realizací Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov dojde k trvalému záboru pozemků chráněných jako
zemědělský půdní fond (ZPF) o výměře přibližně cca 5,68 ha. Nezabírá se zemědělská půda vysoké bonity
(I., II.). Nové plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou navrženy v návaznosti na hranice zastavěného
území a jsou jeho doplněním. Jejich záborem nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu
ani zemědělských cest.
C.II. SOCIÁLNÍ PILÍŘ - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

- ekonomická udržitelnost (hospodářský růst a rozvoj)
- ekologická udržitelnost (integrita ekosystému, únosnost pro životní prostředí a biodiverzitu)
- sociální udržitelnost (spravedlnost, samospráva, dostupnost, participace)
SILNÉ STRÁNKY
• dobré napojení obce na dopravní infrastrukturu celostátního významu: území protínají žel. trať
č.320, tranzitní doprava je odkloněna silnicí I/11
• na většině území půdní podmínky pro zemědělskou výrobu
• poloha ve strategické ose OS13 (na hranici s Polskem a Slovenskem)
• území zajímavé pro cestovní ruch, rekreační oblast Beskydy
• podnikatelské tradice v obchodní oblasti
• dostatek volných pracovních sil s příznivou věkovou strukturou
SLABÉ STRÁNKY
• vysoká míra nezaměstnanosti
• nízká míra podnikatelské aktivity
• dominantní podíl zaměstnanců pracujících v hutnictví – okolo 65 %, závislost na jednom zaměstnavateli
• absence vybavených lokalit vhodných k okamžité nabídce ”silným” investorům
• málo využitý potenciál cestovního ruchu
• nepříznivé klimatické a půdní podmínky pro intenzívní konkurenceschopnou zemědělskou výrobu
PŘÍLEŽITOSTI
• využití prostředků z rozvojových programů pro podporu malého a středního podnikání regionální
ekonomiky, soukromého zemědělského hospodaření
• zvyšování počtu podnikatelských subjektů s perspektivní snahou o dlouhodobou prosperitu
• vytváření podmínek pro rozvoj tradiční malovýroby a obchodu, vyčlenění volných pozemků pro rozvoj ekonomických aktivit
• zkvalitnění služeb a zařízení pro hromadnou rekreaci
HROZBY
• zranitelnost ekonomiky vlivem jednostranného zaměření
• snižování konkurenceschopnosti zemědělské výroby nevhodnou dotační politikou
• pokles návštěvnosti zařízení pro rekreaci, ubytování a stravování z důvodu snižování kupní síly
• nepřiměřená ekologická a jiná omezení hospodářského rozvoje území
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Změna č. 1 územního plánu se konkrétně nezabývá hospodářským rozvojem, vymezování konkrétních
ploch nebylo v požadavcích zadání, ale v rámci ploch individuálního bydlení městského a příměstského
umožňuje umístění komerční vybavenosti a v rámci individuálního bydlení vesnického podnikatelské
aktivity, samozásobování apod., a tak umožňuje rozvíjet formy podnikání slučitelné s bydlením.

Hodnocení vlivu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na sociální pilíř hospodářský rozvoj: +1
Odůvodnění
ÚP obce Jablunkov, změna č. 1 vymezuje plochy pro rozvoj bydlení v lokalitách atraktivních pro bydlení,
lokalitách v dobré docházkové dostupnosti k vybavenosti a k centru obce. Respektuje sportovní a
rekreační vybavenost stávající i navrženou, umožňuje blízkosti těchto aktivit vybudovat zázemí.
Podmínkami stanovenými pro využití ploch umožňuje územní plán využít stavby v zastavěném území pro
občanskou vybavenost – sociální péči, podnikatelské aktivity.
Hospodářský rozvoj by např. v oblasti cestovního ruchu mohla podpořit také postupná kultivace centra
města úpravou veřejných prostorů a stavebních úprav objektů.
Stávající zařízení občanské vybavenosti veřejné a komerční se změnou č. 1 nemění.
C.III. EKONOMICKÝ PILÍŘ - VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLUNKOV, ZMĚNA Č. 1 NA ROZVOJ CESTOVNÍHO
RUCHU
SILNÉ STRÁNKY
• dostatek sportovních zařízení pro každodenní rekreaci a sportovní vyžití obyvatel
• krajinný reliéf vhodný pro pěší turistiku i cykloturistiku, v zimním období pro běh na lyžích, sjezdové
lyžování v okolních obcích
• letní koupaliště
• četné malé vodní nádrže a vodní toky vhodné k rybolovu
• rozmanité přírodní prostředí, rekreační potenciál mají především zalesněná území, která se nacházejí ve východní části území
• zajímavé atraktivity cestovního ruchu v těsné blízkosti řešeného území, rekreační oblast Beskydy
• dobrá dopravní dostupnost
• široká nabídka stravování (nabídka místních specialit)
• tradice folklórních akcí, bohatý kulturní život (pořádání koncertů, promítání letního kina, Gorolski
Święto…)
• informační centrum zajišťující informační servis a propagační materiál pro účastníky cestovního ruchu
SLABÉ STRÁNKY
• možnosti zimní rekreace jsou omezeny nejistými sněhovými podmínkami
• nedostatečná nabídka možnosti ubytování o větší kapacitě
• nedostatečná kvalita stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení z hlediska současných nároků
na cestovní ruch
• špatný stavebně technický stav kulturních památek
• špatný technický stav a nedostatečné vybavení areálu „Spartak“
• absence prostor pro větší společenské akce s adekvátním zázemím - kulturního domu
PŘÍLEŽITOSTI
• posilování širších, i mezinárodních vazeb, na turistiku v regionu
• zkvalitnění služeb a zařízení pro hromadnou rekreaci
• rozšíření již vybudovaných tras pro jízdu na běžkách a jejich údržba
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•

dobudování sítě cyklotras, zajištění jejich oddělení od silnic s automobilovým provozem a zvýšení
doplňujících služeb pro cyklisty
• vytvořit komplexní balíčky cestovního ruchu ve spolupráci s okolními obcemi
• rekonstrukce a rozšíření areálu „Spartak“
• oživení muzejnictví a vzdělávacích akcí
• cílená podpora obnovy a využití památek – využití dotačních titulů
HROZBY
• pokles zájmu návštěvníků pro nedostatečně atraktivní nabídku a nízkou kvalitu služeb
• pokles návštěvnosti zařízení pro rekreaci, ubytování a stravování z důvodu snižování kupní síly
• další snižování kvality služeb a úrovně zařízení pro hromadnou rekreaci, ubytování a stravování z
důvodu poklesu návštěvnosti
• střet rozvoje rekreace se zájmy ochrany přírody a ochranou ZPF
• malá konkurenceschopnost regionu vlivem nedostatečné spolupráce v oblasti cestovního ruchu s
okolními destinacemi
• prohloubení dalšího chátrání památek, postupná degradace až po zánik díky neinvestování do obnovy objektů
Hodnocení vlivu Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na rozvoj cestovního ruchu: +1
Odůvodnění
Vysoká atraktivita území, výjimečné krajinářsky hodnotné území, daleké z Vitališova i Záhoří, dochovaná
zástavba i urbanistická struktura obce. Ve změně č. 1 se navrhuje se dobudování místních komunikací
umožňujících vstup do krajiny, vhodných pro chodce a cyklisty, umožňující propojení všech na území obci
turisticky atraktivních území.
Součástí návrhu změny č. 1 ÚP je vymezení ploch bydlení, vhodných pro umístění i drobné komerční
vybavenosti související s ubytování (penziony) a stravováním (místní speciality), plochy jsou navržení i ve
vazně na sportovně rekreační areály, a budou se podílet na zvýšení atraktivity města, mohou poskytnout
širší spektrum vybavenosti na různých úrovních a vyšší standard služeb návštěvníkům.
C.IV. VLIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VÝSLEDKY SWOT ANALÝZY.

V rámci vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 1 Územního plánu Jablunkov na výsledky analýzy
silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území byly vyhodnoceny podle přílohy číslo 5
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Podkladem pro vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu na stav a
vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech byla analýza
silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) zpracovaná v rámci Územně
analytických podkladů města Jablunkov (UAP) v roce 2014.
Hodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov na výsledky analýzy silných stránek, slabých
stránek, příležitostí a hrozeb v území bylo provedeno podle následující osnovy: D.I. vliv na eliminaci nebo
snížení hrozeb řešeného území D.II. vliv na posílení slabých stránek řešeného území D.III. vliv na využití
silných stránek a příležitostí řešeného území D.IV. vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území.
Hodnocení vlivů návrhu Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 bylo provedeno pomocí standardně
používaných znaků:
- ÚP má na stav a vývoj území negativní vliv
0 ÚP nemá na stav a vývoj území žádný vliv;
+ ÚP má na stav a vývoj území pozitivní vliv;
Výsledky hodnocení jsou v souladu s výše uvedenou osnovou uvedeny v následujících tabulkách a verbálně
jsou stručně shrnuty pod tabulkami.
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I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy SWOT - hrozby
SWOT analýza - hrozby

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

pokračování úbytku zemědělské půdy,
ve změně č. 1 se snižuje celkový zábor
zejména v důsledku výstavby – nadměrná ploch pro bydlení o cca 10 ha
urbanizace volné krajiny
vznik nových sesuvných území
změna č. 1 nenavrhuje plochy pro stavby,
v jejichž důsledku by mohlo dojít
k sesuvům, nevymezuje ploch
zastavitelné v sesuvech
zhoršování retenčních schopností území v územním plánu je stanoven koeficient
nárůstem zastavěných „pevných“ ploch
zastavěnosti zastavitelných ploch
zabezpečujících zasakování povrchových,
srážkových vod na min. 60 % ploše
pozemku
nadměrná urbanizace volné krajiny
plochy ve změně č. 1 nebyly navrhovány
ve volné krajině, nově navržené navazují
na zastavěné území, resp. využívají proluky v zástavbě
znehodnocení přírody a krajiny nevhodzměna č. 1 nevymezuje plochy pro novou
ným vymezením ploch pro novou zástav- výstavbu na pohledových horizontech
bu (zástavba pohledových horizontů
resp. v lokalitách uplatňujících se
apod.)
v dálkových pohledech nebo obrazu sídla,
v platném územním plánu jsou takové již
navržené a je vhodné v další změně tyto
návrhy přehodnotit
chybějící bydlení pro seniory a sociální změna č. 1 nevymezuje zastavitelné
byty
plochy pro sociální bydlení, ale umožňuje
v rámci ploch bydlení sociální péči, resp.
stacionáře v malém rozsahu
zabezpečovat
zvýšení poptávky po sociálních bytech viz výše
a bydlení pro seniory
chybějící technická infrastruktura
plochy zastavitelné, navržené ve změně č.
a příprava pozemků pro bydlení
1 byly vesměs napojeny na dopravní a
technickou infrastrukturu, resp. tato byla
navržena

Hodnocení

-

+

0

0

+

0

+
0

Vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb
Pozitivní vlivy návrhu změny č. 1 ÚP Jablunkov na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území bude
představovat možnost využití nově navržených ploch pro bydlení (u ploch SV i s podílem podnikání)
s ohledem na jejich hlavní využití a možnost využívat obnovitelné zdroje.
Další pozitivní vlivy návrhu změny č. 1 ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území budou
představovat rovněž aktivity zaměřené v rámci ÚP na zlepšení dopravní dostupnosti a nové plochy bydlení,
které budou vytvářet předpoklady pro postupné zlepšování věkové skladby obyvatel.
Mírně negativní vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb bude mít zábor pozemků chráněných jako
zemědělský půdní fond pro novou výstavbu. Dojde k záboru ZPF, zejména s třídou bonity III. a V. K záboru
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ZPF s třídou bonity I. a II. nedojde. Mírně negativní vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb bude mít také
vyčlenění nových rozvojových ploch pro výstavbu (dojde k úbytku volné krajiny).
II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy SWOT – posílení slabých stránek řešeného území
SWOT analýza – slabé stránky

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

vymezování zastavitelných ploch v zápla- ze změny č. 1 byly vyloučeny všechny
vových územích
plochy, které byly požadování k zástavbě
v záplavovém území (viz SEA)
nezájem o další plynofikaci, návrat k to- V územním plánu a jeho změně č. 1 je
pení fosilními palivy a spalování odpadu středotlaká plynovodní síť navržena
vlivem vývoje cen plynu a elektřiny
Z hlediska nezájmu - žádný vztah k ÚP.
výstavba na plochách zemědělské půdy Ve změně č. 1 nebyla vymezena
v I. a II. třídě ochrany ZPF
nedostatečné zmapování skupinových problém poukázáno, bude řešeno v další
vodovodních řadů
změně po provedení samostatného průzkumu, zabezpečeného městem
nedostatečné využití autobusového sta- Zpracována územní studie, umožňující
noviště v centru obce
vhodnější využití, včetně napojení a dopravní systém města
chybějící bydlení pro seniory a sociální změna č. 1 nevymezuje zastavitelné
byty
plochy pro sociální bydlení, ale umožňuje
v rámci ploch bydlení sociální péči, resp.
stacionáře v malém rozsahu
zabezpečovat

Hodnocení

+

0
+
0
0
0

Vlivy na posílení slabých stránek řešeného území
Pozitivní vliv změny č. 1 na posílení slabých stránek řešeného území bude mít návrh ploch pro bydlení, v dostatečném rozsahu a jejich možnost napojení na veřejnou infrastrukturu. Na kanalizaci, vodu, plyn lze
napojit veškerou novou výstavbu, s výjimkou ploch rozptýlené zástavby.
Negativní vlivy ÚP na slabé stránky se nepředpokládají.
III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy SWOT – silné stránky
SWOT analýza – silné stránky

napojení na ČOV v Návsí

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

Hodnocení

změna č. 1 ÚP v návrhu využívá silné
stránky území a umožňuje rozvoj bydlení,
navrhuje napojení navržené zástavby na
ČOV.
realizace rozšíření kanalizační sítě do viz výše
okrajových částí obce

+

rozšíření využití dalších alternativních změna č. 1 v podmínkách ploch umožňuzdrojů energie
je, upřednostňuje využívání alternativních zdrojů energie
výsadba účelové zeleně kolem zeměděl- změna č. 2 ÚP navrhuje dostatek nových
ských, průmyslových areálů, kolem
zastavitelných ploch pro bydlení, jejich

+

+

+
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důsledná ochrana krajinného rázu při
navrhování a umisťování nových staveb,
přizpůsobení urbanistické kompozice
a objemového řešení staveb místně tradiční zástavbě
posílení nabídky ploch pro bydlení

rozvoj veřejné zeleně a zpřístupnění krajiny
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napojení na dopravní a technickou infrastrukturu sídla.
změna č. 1 stanovuje podmínky pro
ochranu krajinného rázu, struktury a
charakteru zástavby, odpovídajícímu
tradicím, respektujících genia loci daného
místa
změna č. 1 navrhuje přiměřený rozsah
zastavitelných ploch pro bydlení, jejich
napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu sídla.
změna č. 1 navrhuje další plochy veřejné
zeleně, dopravní infrastrukturu,
umožňuje zpřístupnění krajiny

+

+

+

Vlivy na využití silných stránek řešeného území
Pozitivní vlivy na posílení silných stránek řešeného území bude mít rovněž plánovaná výstavba rodinných
domů a bytů, občanského vybavení, výrobních aktivit a výrobních služeb, v rámci ploch bydlení umožňuje
umístění staveb pro obchod, služby, ubytování a stravování a další.
Mírně negativní vlivy na silné stránky řešeného území bude mít zábor pozemků chráněných jako
zemědělský půdní fond pro novou výstavbu. K záboru ZPF s třídou bonity I., II. nedojde, převládají navržené
zastavitelné plochy na ZPF, který je charakterizován třídou bonity III. a V.
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy SWOT – příležitostí území
SWOT analýza – příležitosti území

výstavba kanalizační sítě s využitím dotačních titulů
důsledná ochrana krajinného rázu při
navrhování a umisťování nových staveb,
přizpůsobení urbanistické kompozice
a objemového řešení staveb místnímu
typu zástavby
prověření nových zdrojů vody

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

žádný vztah k UP a jeho změně č. 2

změna č. 1 stanovuje podmínky pro
ochranu krajinného rázu, struktury a
charakteru zástavby, odpovídajícímu
tradicím, respektujících genia loci daného
místa
Dle hydrogeologického průzkumu
území, po jeho zabezpečení a ověření
vydatnosti zdrojů, bude možno
zapracovat do dalších změnyÚP
využití potenciálu krajiny pro rozvoj
ÚP a jeho změna č. 1 využívá silné
cestovního ruchu a rekreace
stránky území,
umožnuje rozvoj
hromadné rekreace, cestovního ruchu,
proměnu objektů bydlení na rekreační,
stabilizuje a doplňuje stávající sportovní
areály, navrhuje nové plochy pro
komerční vybavenost a sport
využití rozvojových programů na
Bez možnosti řešení v ÚP
zlepšení veřejné infrastruktury
zvyšování atraktivity obce pro rekreaci
ve změně č. 1 nejsou vymezeny
a turistiku rozvojem občanské vybavezastavitelné plochy pro rozvoj komerční

Hodnocení

0

0

0

+

0
0
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nosti a sportovního areálu
zvyšování atraktivity bydlení rozvojem
občanské vybavenosti
zájem investorů o plochy ve výrobní zóně – Městská Lomná

vybavenosti; ubytování, stravování
pouze v rámci ploch individuálního
bydlení
Viz výše
změna č. 1 zapracovala výsledný návrh
územní studie do návrhu, čím lze
urychlit realizaci výstavby v této ploše
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0
+

Vliv na využití příležitostí řešeného území
Územní plán, jeho změna č. 1 bude mít mírně až silně pozitivní vlivy na využití většiny příležitostí
prezentovaných ve výše uvedené části SWOT analýzy.
Negativní vlivy ÚP na využití příležitostí řešeného území se nepředpokládají.

C.V. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
Návrh územního plánu bude mít níže uvedené vlivy na stav a vývoj hodnot řešeného území.
Vlivy na architektonické, historické a kulturní hodnoty
Návrh změny č. 1 územního plánu navazuje na dosavadní stavební vývoj města. Stávající strukturu osídlení
rozvíjí přednostně návrhem dostavby vhodných proluk a doplňkově ji rozvíjí do nových ploch. Současně
návrh územního plánu zachovává stávající historické a kulturní hodnoty obce.
Vlivy na krajinný ráz, vlivy na přírodní hodnoty, vlivy na ÚSES
Návrh změny č. 1 územního plánu respektuje stávající krajinný ráz zájmového území. Rozvoj města je
zaměřen především na bydlení, které je navrženo v prolukách nebo v přímé návaznosti na stávající
zastavěné území obce. Nové plochy výstavby se navrhuji pouze pro bydlení v rodinných domech, o které je
ve městě trvalý zájem. Také ostatní rozvojové plochy respektují stávající charakter území. Návrh změny č. 1
územního plánu nezahrnuje žádné záměry problematické z hlediska krajinného rázu.
Návrh změny č. 1 územního plánu zachovává stávající přírodní hodnoty území. Stávající plochy veřejné
zeleně zůstanou zachovány, případně budou rozšířeny. Zůstane zachována veškerá vzrostlá zeleň na
nelesní půdě. Návrh respektuje zásady ochrany významných krajinných prvků. S cílem zvýšit ekologickou
stabilitu krajiny podporou funkčnosti USES je navrženo vhodné funkční využití ploch ÚSES.
Vliv na civilizační hodnoty, hmotné statky a rekreační potenciál
Územní plán a jeho změna č. 1 respektuje civilizační hodnoty zájmového území a přiměřeně přitom využívá
a rozvíjí jeho hmotné statky a rekreační potenciál. Plochy pro sport a rekreaci jsou nově navrženy ve vazbě
na nové plochy navržené pro bydlení, chrání nejhodnotnější území, vymezuje architektonicky cenné stavby,
památky místního významu.
Vlivy na využívání surovin a vlivy na půdu
Návrh změny č. 1 územního plánu nebude mít negativní vliv na využívání surovin. K záboru půdy dojde
v souvislosti s návrhem zastavitelných ploch, což představuje nejvýznamnější negativní vliv navrhovaného
územního plánu.
Shrnutí
Hodnoty území jsou v návrhu změny č. 1 chráněny, současně jsou vytvářeny i podmínky pro jeho další udržitelný
rozvoj. Návrh změny územního plánu nebude mít významně negativní vliv na stávající hodnoty území.
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C.VI. Souhrnné hodnocení vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro soudržnost
společenství obyvatel v území dle UAP SO ORP Jablunkov
Území ORP Jablunkov vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti plynoucí ze zániku nebo omezení výroby
a nezbytnou dojížďkou do dostupných podniků do měst v okolí, vysokou míru migrace mladých lidí za prací
a výhodnějšími životními podmínkami. Vysoce je zastoupeno bydlení v rodinných domech a nízkopodlažních
bytových domech, je zde vyšší počet rekreačně využívaných staveb. V Jablunkově je zájem o bydlení na
Vitališově, Radvanově, v územích krajinářsky hodnotných, s kvalitním zázemím i pro rekreaci v přírodě, dobrým životním prostředím, s relativně dobrou dopravní dostupností do centra.
Na základě vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek v předchozích kapitolách lze konstatovat, že na území města Jablunkov dojde k jejich posílení po realizaci záměrů navržených ve změně č. 1
územního plánu.
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
V OBCÍCH NA ÚZEMÍ SO ORP JABLUNKOV (r. 2014)

Obec

Územní podmínky
pro přízpro hospodářnivé
ský
životní
rozvoj
prostředí
Z

H

Jablunkov, změ+
na č. 1
Legenda: + dobrý stav, - špatný stav

pro soudržnost
společenství
obyvatel
území

vyváženost
vztahu územních
podmínek
pro udržitelný
rozvoj území

S

dobrý
stav

špatný
stav

+

H,S

Z

vyjádření
v kartogramu

kateg.
zařazení
obce

xxxxZxxxx
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Podrobné výsledky hodnocení jsou dokumentovány v samostatných zprávách, které jsou součástí návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov.
Vlivy územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně
analytických podkladech lze hodnotit jako převážně pozitivní. U žádného ze sledovaných jevů nedojde k
významnému negativnímu ovlivnění.
Celkově lze konstatovat, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov nesnižuje předpoklady pro
dosažení dynamické rovnováhy mezi ochranou životního prostředí, sociálním rozvojem a ekonomickým
rozvojem.

C.VII. Problémy k řešení vyplývající z UAP SO ORP Jablunkov (r. 2014)
Území ORP Jablunkov vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti plynoucí ze zániku nebo omezení výroby v
dojížďkou dostupných podnicích, vysokou míru migrace mladých lidí za prací a výhodnějšími životními
podmínkami. Vysoce je zastoupeno bydlení v rodinných domech a nízkopodlažních bytových domech, je
zde vyšší počet trvale neobydlených bytů ve srovnání s celou ČR. Jde o bydlení v území s vysokou krajinářskou hodnotou, s kvalitním zázemím pro rekreaci v přírodě, dobrým životním prostředím, s velmi dobrou
dopravní dostupností, ale není zde zájem o výstavbu bytů a rodinných domů pro obyvatele dosud bydlícími
v jiných územích (neatraktivnost pro developery).
Pro změnu č. 1 územní plán obce z vyhodnocení v UAP SO ORP Jablunkov vyplývají požadavky k řešení závad, a to:
1) V urbanistické struktuře a využití území
Nedostatek parkovacích míst a odstavných ploch v centru města.
Změna č. 1 doporučuje zpracování komplexního územně plánovacího podkladu – územní studie
veřejných prostranství, která zhodnotí možnosti a rezervy, využitelné k řešení daného problému.
2) Závady ve využití krajiny
zastavěná plocha v záplavovém území
V podmínkách ploch individuálního bydlení, tělovýchovy a sportu, ploch rekreace rodinné individuální a ploch hromadné rekreace je nepřípustné v souladu s podmínkami využití těchto ploch
v záplavovém území povolit umístění stavby, opocovat pozemky.
Změna č. 1 Územního plánu nenavrhuje zastavitelné plochy v záplavovém území.
Další problémy k řešení dle ÚAP :
Označení
problému Problém
v ÚAP
U1
U6
U9
U10
U11
U12

Špatný technický stav areálu sportoviště
Zastavěné území v OP el. Vedení
Nevyužitá plocha „Pilana“
Havarijní stav kulturní památky
Ohrožení kulturní památky přívalovými dešti a
povodněmi
Nedostatečně využitý areál autobusového
stanoviště

Vyhodnocení
Není předmětem řešení v ÚP
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Není předmětem řešení v ÚP
Dořešit protipovodňovou ochranu v další
změně ÚP
Není předmětem řešení v ÚP
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U13
U14

Nevyužitá budova bývalého kultur. domu
Částečně nevyužitý areál „Resa“

D5

Průtah silnice I/11

D7
D8
T6
T8

Průtah silnice II/474 historickým centrem města
Parkovací plochy v centru města
Chybějící průchod cyklotrasy městem
Chybějící odkanalizování okrajových částí obce
Chybějící napojení na vodovodní řad

T9

Nedostatečná kapacita vodovodního řadu

H2
H3

Stará ekologická zátěž „Pilana“
Stará ekologická zátěž „Žihla“
Poloha obytných ploch v blízkosti staré ekolog.
zátěže
Postupný návrat k topení tuhými palivy / převládající vytápění tuhými palivy
Zastavěná plocha v záplavovém území
Zastavěné území v aktivním sesuvném území
Zastavěné území (zastavitelné plochy) ohrožené sesuvem
Vymezení zastavitelných ploch (zastavěné
území) v ZPF I.tř. ochrany
Zastavěná plocha v migračním koridoru
Střet návrhu lokálního biocentra a železniční
trati č.320
Střet návrhu lokálního biocentra a záměru
rekonstrukce a rozšíření sportoviště
Střet návrhu rozšíření ploch pro bydlení a OP
hřbitova
Střed záměru rozšíření ploch pro výstavbu
a migračního koridoru pro velké šelmy
Střet návrhu plochy pro komerční zařízení
a stávající ekologické zátěže

D6

H4
H5
K1
K2
K3
K4
K10
SL4
SL5
SL6
SL7
SL9
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Není předmětem řešení v ÚP
Není předmětem řešení v ÚP
Již dořešeno, ve změně doplněno návrhem koridoru pro obchvat
Dořešit v územní, resp. vyhledávací studii
– spolu s veřejným prostranství
viz výše
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Prověřit hydrogeologickým průzkumem,
následně zapracovat do ÚP
Odstranění zátěže, rekultivace
Odstranění zátěže, rekultivace
Odstranění zátěže, rekultivace
Není předmětem řešení v ÚP
Nebyly vymezeny ve změně č. 1
Nebyly vymezeny ve změně č. 1
Nebyly vymezeny ve změně č. 1
Nebylo vymezeno ve změně č. 1
Bude předmětem další změny ÚP
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Nebylo předmětem zadání změny č. 1
Nebylo předmětem zadání změny č. 1

ČÁST D
PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY
SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ
D.VI. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a
rozborech.
Vlivy na jiné skutečnosti, nepodchycené v ÚAP SO ORP Jablunkov nebyly v rámci zpracování změny č. 1
územního plánu zjištěny.
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ČÁST E
VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
E.I. Popis míry a způsobu naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
jež byly schváleny v zásadách územního rozvoje.
E.I.a) Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1
Změna č. 1 zohlednila republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území, obsažené v PÚR ČR c čl. 14 – 32, které jsou změnou č. 1 územního plánu naplňovány, a to
především:
•

Návrhem změny č. 1 ÚP Jablunkov není narušena ochrana dochovaných hodnot ani urbanistická koncepce, či koncepce uspořádání krajiny. V rámci změny č. 1 byly doplněny podmínky
prostorového uspořádání a ochrany krajiny. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou obsaženy ve výrokové části. Rozvoj obce je zcela podmíněn ochranou dochovaných hodnot, a to jak kulturních, přírodních, tak krajinných. Zásady jsou stanoveny tak, aby hodnoty území nebyly novou výstavbou narušeny. Předmětem ochrany
v územním plánu je kompozice sídla, urbanistická struktura daná rozmístěním staveb v
území, nižší hustotou zastavěnosti (skupiny domů a venkovské usedlosti), nespojitá zastavěná území, dále pak dochovaný charakter zástavby, její tvarová charakteristika a objemové
řešení.

•

Ve změně č. 1 se nenavrhuje významný plošný zábor zemědělské půdy, v územním
plánu respektuje již dříve navržené plochy např. pro bydlení a doplňuje nové za plochy
již zastavěné.

•

V urbanistické koncepci rozvoje sídla, navržené Územním plánem Jablunkov, změna č. 1 byla zohledněna ochranu zemědělské půdy. Zábor půdy v rámci jeho změny č. 1 odpovídá rozlohou plochám, které byly v období po vydání ÚP již zastavěné.

•

Ekologická funkce krajiny zůstala zachována, v rámci změny č. 1 byl upraven ÚSES,
uveden do souladu se ZÚR MSK, dále pak byla provedena změna funkčního vymezení
plochy RBC 240 na plochu přírodní – bez původně navrhovaných rekreačních aktivit.

•

Územní plán respektuje plochy pro rozvoj primárního sektoru tj. plochy zemědělské
výroby, všechny stávající primární zemědělské funkce zůstaly v území zachovány,
v rámci změny č. 1 nebyly měněny.

•

V Jablunkově nejsou významné lokality, kde by mohlo docházet k prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Návrhem ploch ve změně č. 1
vhodných pro rozvoj bytové výstavby a vymezením ploch pro výrobní aktivity je podpořen
stabilní vývoj počtu obyvatel v území a možnost zachování mezigeneračních rodinných vazeb v území.

•

Územním plánem Jablunkov, ani jeho změnou č. 1 nejsou navrženy rozvojové záměry, které
by mohly významně ovlivnit charakter krajiny, i když krajinný ráz je ovlivněn i postupnou
výstavbou navazující na stabilizovanou rozptýlenou zástavbu. Rozsah nové výstavby
v krajině byl korigován,
V územním plánu je stanovena ochrana zvláště chráněných území, vymezeno významné
migrační území, převážně bez zástavby.
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Součástí návrhu ÚP je územní systém ekologické stability, nově ve změně č. 1 vymezený
v souladu se ZÚR MSK. Návrh řešení je v souladu s typem krajiny lesní, leso–luční v rámci
krajinné oblasti Slezské Beskydy a Jablunkovsko (dle ZÚR MSK).
•

Krajina obce Jablunkov, změna č. 1 není významným způsobem poznamenána nevhodnou
lidskou činností. Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou nebo plochami krajinné zeleně. Mezi jednotlivými místními částmi obce je zachováno rozsáhlé nezastavěné území, krajina je atraktivní i pro krátkodobé formy rekreace. Územní plán, ani změna č. 2 nenavrhuje liniové stavby, které by vyvolávaly fragmentaci krajiny nebo zhoršovaly
její prostupnost. V územním plánu Jablunkov, změna č. 1 a byly vymezeny plochy ÚSES, zabezpečující ochrany krajinného rázu a taktéž ochranu z hlediska erozního ohrožení.

•

V územním plánu Jablunkov, ani v jeho změně č. 1 nejsou navrženy nové liniové stavby,
které by zhoršovaly prostupnost krajin nebo ohrožovaly plochy bydlení hlukem a emisemi.
Jsou vymezeny koridory pro realizaci dopravní a technické infrastruktury (přístupy, napojení zástavby na inženýrské sítě, likvidace odpadních vod). Většina silnic a ostatních komunikací je v území stabilizována, navrhovány jsou pouze šířkové úpravy stávajících komunikací
s ohledem na lepší dostupnost do jednotlivých částí obce. Komunikace jsou navrhovány
obzvláště za účelem dopravní obsluhy v územním plánu navržených zastavitelných ploch.

•

V obci se nenachází výrobní areály, v územním plánu ani jeho změně č. 1 nebyly navrhovány. Jablunkov je obcí s rekreační funkcí, v územním plánu a ve změně č. 1 nebyly proto navrhovány plochy pro realizaci záměrů, které by zhoršovaly životní prostředí v obci. Návrhem řešení je podpořen rozvoj plynofikace pro zastavitelné plochy.

•

Ve změně č. 1 územního plánu nebyly navrhovány zastavitelné plochy v stanoveném záplavovém území a aktivní zóně.

•

V územním plánu Jablunkov a jeho změně č. 1 je navržena veřejná infrastruktura odpovídající velikosti a potřebám obce a účelnému využívání v rámci sídla. Dále pak jsou vymezeny
plochy pro realizaci technické infrastruktury a dopravní infrastruktury koordinované
z hlediska účelnosti a efektivity budoucí výstavby.

•

V oblasti rozvoje bydlení je nová výstavba podmíněna vybudováním dostatečné veřejné vybavenosti. V rámci změny č. 1 byly navrženy plochy pro výstavbu sociálních bytů pro osoby
znevýhodněné věkem nebo zdravotním postižením.

E.I.b) Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Správní území obce Jablunkov je součástí území řešeného územně plánovací dokumentací vydanou
krajem - Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), které byly vydány
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 s účinností ode dne
04. 02. 2011.
Pro území obce Jablunkov vyplývají požadavky respektovat tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření:
-

-

D41 - 1/11 Hrádek - Jablunkov, koridor pro obchvat Jablunkova (přeložka + obchvat), čtyrpruhové směrově
dělená silnice I. třídy včetně MÚK, 1/2 profil realizován
D42 - 1/11 Jablunkov - Mosty u Jablunkova, koridor pro výstavbu čtyrpruhové směrově dělené silnice I. třídy
včetně MÚK, poloviční profil realizován
D165 - žel. trať č. 320, (Bohumín) hranice okr. Frýdek Místek - Mosty u Jablunkova – státní hranice, modernizace III. železničního koridoru
E8 - Nošovice - Mosty u Jablunkova - Varín (SR), koridor pro souběžné vedení se stávající trasou 400 kV
NRBK K147MB - z CHKO Beskydy jižně od Jablunkova, dále z Mostů u Jablunkova obloukem k jihovýchodu, na
Slovensko
RBC 240 (U Folvarku), RBK 568, RBK 571
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Další požadavky na řešení v ÚPD města Jablunkov:
Greenways - evropský turistický koridor, Krakow - Wien, boční trasa I; Bukovec - Kamenité
•

V grafické části změny č. 1 Územního plánu Jablunkov byly vymezeny koridory KD-O1 pro stavby D41 a D42,
koridor KDz-O1 pro stavbu D 165, koridor KT-O1 pro stavbu E8, koridory dle požadavků zadání, v souladu se
ZÚR MSK.

•

Územní systém ekologické stability je v souladu se ZÚR MSK, viz výkres č. I.B.b) a výkres č. I.B.c).

•

Ve změně č. 1 byl zpřesněn migrační koridor pro velké savce dle podkladu dodaného AOPK pro aktualizaci ÚAP
SO ORP Jablunkov.

Obec Jablunkov je součástí krajinné oblasti Slezských Beskyd a Jablunkovsko.
Požadavky vyplývající ze ZÚR MSK jsou ve změně č. 1 respektovány. Ve změně č. 1 byla provedena
komplexní revize a aktualizace všech systémů ÚSES, který byl uveden do souladu se ZÚR MSK. V grafické
části ÚP, koordinačním výkresu, byla vyznačena mezinárodní cyklistická trasa Greenway K-M-W a
evropský turistický koridor.
Závěr:
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov ve většině případů naplňuje priority územního plánování
stanovené Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK), případně vytváří podmínky
pro naplňování těchto priorit. Pouze výjimečně nemá ÚP Jablunkov, změna č. 1 k prioritě vztah nebo ji
nenaplňuje. Ani u jedné priority nebyl zjištěn nesoulad nebo dokonce zásadní rozpor ÚP s prioritou.
Obecně lze říci, že Změna č. 1 Územního plánu Jablunkov vytváří podmínky pro harmonický hospodářský
rozvoj území, pro bydlení při zachování soudržnosti obyvatel v území (lokality pro rozvoj bydlení jsou
situovány v návaznosti na stávající zástavbu), pro rozvoj sportu a cestovního ruchu, a to při zachování
příznivého životního prostředí. Stejně tak lze říci, že změna č. 1 pokračuje ve vytváření vhodných podmínek
pro rozvoj regionu.
Za určité negativum dalšího rozvoje území lze považovat skutečnost, že důsledkem navržené zástavby bude
nevyhnutelný trvalý zábor zemědělské půdy v rozvojových územích a určité zvýšení emisí do ovzduší a
lokální zvýšení hluku z dopravy.

ČÁST F
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
SHRNUTÍ
F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad
Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:
- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,
- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Na základě výše uvedeného Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov na udržitelný
rozvoj lze konstatovat, že návrh Změny č. 1 ÚP Jablunkov vytváří podmínky pro realizaci všech tří
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základních cílů udržitelnosti. Územní plán v rámci svých opatření směřuje k posilování atraktivity území
obce pro spokojený život obyvatel, pro ochranu životního prostředí i pro podnikání a investice. Opatření a
stavby navrhované v územním plánu zajistí postupné zlepšování životních podmínek obyvatel.
Opatření uvedená v návrhu Změny č. 1 ÚP Jablunkov směřují k respektování principů trvale udržitelného
rozvoje, který by měl zajistit možnost uspokojovat životní potřeby současným i budoucím obyvatelům obce
a přitom nezatěžovat životní prostředí škodlivinami a nesnižovat ekologickou stabilitu krajiny a rozmanitost
přirozených stanovišť, biotopů a organizmů. Podpořeny v rozvoji budou přirozené funkce a vnitřní stabilita
přirozených i kulturních ekosystémů, stejně jako ekonomický a sociální rozvoj. Jedním ze základních úkolů,
který územní plán pomáhá realizovat v rámci trvale udržitelného rozvoje obce, je posílení sociální
soudržnosti obyvatel a zachování specifických hodnot a kulturního dědictví.
S ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci zpracování Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu
Jablunkov, změna č. 1 na udržitelný rozvoj, a to včetně:
• vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na životní prostředí (Část A
Vyhodnocení), které bylo zpracováno dle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy k zákonu č. 183/2006
Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobou oprávněnou podle § 19 zákona č.
100/2001 Sb.,
• posouzení vlivů Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na sledované jevy uvedené v částech
(kapitolách) C až F ve smyslu přílohy číslo 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, která
stanovuje strukturu vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, a
• vyhodnocení vlivů Územního plánu Jablunkov, změna č. 1 na veřejné zdraví zpracovaného držitelkou
osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví,
lze konstatovat, že:
• Implementací návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov nedojde k prohloubení nevyváženosti
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje v území obce. Územní plán Jablunkov, změna č. 1 navrhuje
řešení vedoucí ke zlepšení výchozího stavu v zájmovém území (zejména v těch oblastech, ve kterých
byly zjištěny nejzávažnější disproporce mezi jednotlivými pilíři a zároveň byly zjištěny nepříznivé
ukazatele dokumentující nevyvážený stav v jednotlivých pilířích).
• V návrhu změny č. 1 územního plánu je obsažena řada návrhů a doporučení k posílení vyváženosti
všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. Tato doporučení bude nutné (po jejich schválení)
respektovat, aby případné negativní vlivy navržených změn ÚP byly eliminovány nebo alespoň
minimalizovány.
• Vyhodnocením, které bylo zpracováno dle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. nebyly zjištěny
žádné významné negativní vlivy územního plánu. Potenciální mírné negativní vlivy implementace
změny č. 1 ÚP přitom neohrozí životní prostředí budoucích generací.
• V územním plánu, změně č. 1 nebyla navržena žádná stavba, jejíž vlivy na půdu jsou hodnoceny jako
významně negativní.
• Opatřením k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci možných negativních vlivů návrhu změny č. 1
územního plánu Jablunkov na životní prostředí bude posuzování konkrétních projektů buď v rámci
procedury EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. nebo v řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon) v případech, kdy projekty nebudou zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí podléhat.
• Na základě zhodnocení Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov na veřejné zdraví lze předpokládat, že
jeho realizací nedojde k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.
Naopak byla identifikována řada opatření, která budou spojena s poklesem imisní i hlukové expozice
obyvatel a s pozitivním vlivem na veřejné zdraví (například dopravní opatření, plynofikace, řešení
kanalizace a ČOV, rozvoj sportu a rekreace, výsadba zeleně a další).
• Návrh změny č. 1 územního plánu nebude mít vliv na zhoršení současných podmínek pro příznivé
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životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Vliv změn
územního plánu na posílení hospodářského pilíře a s ním související posílení sociální soudržnosti
obyvatel je pozitivní.
F.II. Shrnutí přínosu zásad územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 1) zjištěným
rizikům ovlivňujícím potřeby života současných generací obyvatel řešeného území, 2)
předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Vydáním Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov a jeho následnou implementací nevznikne nebezpečí
ohrožení příznivých podmínek pro současné nebo budoucí generace, naopak schválený Územní plán
Jablunkov, změna č. 1 bude jedním z nezbytných kroků k zajištění cílů územního plánování (§ 18 zákona č.
183/2006 Sb.).
F.III. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům
ovlivňujícím potřeby života současných generací obyvatel
Navržená Změna č. 1 Územního plán Jablunkov navazuje na dosavadní stavební vývoj obce a současnou
strukturu osídlení, kterou doplňuje návrhem obytné výstavby ve stávajících vhodných prolukách a rozvíjí ji
také v nových plochách. Návrh se soustředil také na nalezení nových ploch pro rozvoj výroby, občanské
vybavenosti a sportovních zařízení, na odstranění dopravních závad i na vytváření ochranné zeleně a
ochranu krajinné zeleně v pohledově exponovaných partiích v zastavěném území obce (pohledové krytí
kolem stávajících ploch drobné výroby a ochranná zeleň kolem komunikací). Součástí návrhu územního
plánu je rovněž vymezení systému ekologické stability. Územní plán přitom respektuje architektonické,
urbanistické a přírodní hodnoty území a vazby na nejbližší centrum osídlení základního významu,
Jablunkov.
Hlavním přínosem změn obsažených v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jablunkov, které ovlivňují potřeby
života současné generace obyvatel, je vytvoření předpokladů a regulativů pro ochranu a rozvoj kvalitního
životního prostředí a pro vyvážené životní podmínky obyvatel, včetně podmínek ekonomických a sociálních.
F.IV. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným
ohrožením podmínek života generací budoucích
Návrh změny č. 1 územního plánu vytváří podmínky pro budoucí koncepční rozvoj řešeného území, který
bude zárukou dlouhodobého úspěšného fungování obce Jablunkov a ve svém výsledku zárukou zachování a
postupného zlepšování podmínek života budoucích generací. Toho bude dosaženo zejména dostatečnou
nabídkou ploch pro novou obytnou výstavbu, pro obnovu a výstavbu technické a dopravní infrastruktury,
pro rozvoj výroby a služeb (zejména s důrazem na rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu), a také pro
rozvoj rekreačních možností území, případně pro rekreační výstavbu. Přitom bude i do budoucna zajištěna
ochrana architektonických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území.
F.V. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, shrnutí se zohledněním výsledků Vyhodnocení vlivu
územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí, dle
zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a přiměřeně podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. (SEA)“
V závěru hodnocení SEA je konstatováno:
Předložený návrh ÚP je z hlediska dopadů na životní prostředí neutrální až mírně negativní, zejména z
hlediska záboru ZPF a z důvodu předpokládaného postupného navyšování obslužné dopravy v území a
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počtu vytápěných objektů pro bydlení. S tím souvisí předpokládaný postupný malý nárůst hlukového a
imisního zatížení.
- Územím obce prochází evropsky významná lokalita Olše, která je součástí mezinárodně chráněného
území Natura 2000. Významný negativní vliv koncepce na toto území byl vyloučen, do EVL Olše
nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy. Významné střety s ochranou přírody nebyly u
navrhovaných ploch shledány ani ve vztahu k jiným zvláště chráněným územím.
- Pozitivně se projeví stabilizace a zvýšení průchodnosti územního systému ekologické stability všech
úrovní, včetně stabilizace regionálního ÚSES.
- Územní plán slouží pro jednotné koncepční a koordinované řízení rozvoje obce a musí zajistit, že
přírodní zdroje včetně zemědělské a lesní půdy v území budou uvážlivě využívány a že produkované
znečištění (odpadní vody, odpady, emise i hluk) bude minimalizováno tak, aby nepřinášelo
nepřijatelné negativní dopady a nevedlo k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví a pobytové
pohody obyvatelstva. Pořízení Změny č. 1 územního plánu má vést rovněž k potřebnému stanovení
limitů v území, jejichž úkolem je zajištěné vzájemné bezproblémové koexistence přírody, podnikání a
obyvatelstva.
Celkově je v závěru posouzení Změny č. 1 ÚP Jablunkov konstatováno, že v předložené podobě splňuje
nároky kladené právními předpisy i požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technického zabezpečení, na rozvoj individuálního podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, a je doporučeno jeho schválení při splnění podmínek uvedených v kapitole 11 a 8 tohoto hodnocení, tj. souhrnně:
-

Pro výrobu tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika jen na střechách
objektů, geotermální energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích) tam, kde to
nebude ve střetu se zájmy ochrany veřejného zdraví a pobytové pohody.

-

Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností napojení obyvatelstva a podnikatelských aktivit
na vytápění ušlechtilými palivy a preferovat využití alternativních zdrojů, nejsou-li v rozporu
s ochranou krajinného rázu a přírody.

-

Při záboru zemědělské a lesní půdy zajistit zpřístupnění všech částí pozemků a návaznost polních a
lesních cest.

-

Při umisťování záměrů do dopravních koridorů zajistit protihlukovou ochranu stabilizovaných i
nově navrhovaných ploch bydlení.

S ohledem na konfliktní umístění v sesuvném území nebo v záplavovém území Lomné nebo Olše,
kde nelze spolehlivě zajistit jejich ochranu zástavby proti živelným pohromám, byly v rámci SEA
navrženy k vyloučení tyto plochy:
- ZM1/24-SC (část vymezena v záplavovém území), ZM1/31-OM, ZM1/34-BI, ZM1/35-BI,
ZM1/37-BI, ZM1/40-VD.
Výše vyjmenované plochy byly z návrhu změny č. 1 ÚP vypuštěny, podmínky do textové části návrhu zapracovány.
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci kterékoliv
z návrhových ploch změny č. 1 ÚP nebo ji výrazně omezovaly.
Na základě posouzení výsledků „Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí“ dle platné legislativy, výsledků vyhodnocení vlivů
na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech, vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým
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řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, návrhů řešení příslušných okruhů územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v
zásadách územního rozvoje lze říct, že naplňování změny č. 1 územního plánu nebude mít nepříznivý vliv na
udržitelný rozvoj území. Z vyhodnocení lze také konstatovat, že v řešení změny č. 1 územního plánu nebyly
v rámci vyhodnocení zjištěny významné negativní vlivy, které by bránily realizaci zástavby v plochách navržených územním plánem nebo tyto záměry výrazně omezovaly.
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