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PŘEHLED ZKRATEK 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

BaP  benzo(a)pyren 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BSK5 biologická spotřeba kyslíku (pětidenní) 

ČOV  čistírna odpadních vod 

EOAR ekvivalentní objemová aktivita radonu 

EVL  evropsky významná lokalita 

HEIS  hydroekologický informační systém 

HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka 

CHOPAV chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

k.ú.  katastrální území 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NPÚ  Národní památkový ústav 

NRBC nadregionální biocentrum 

NRBK nadregionální biokoridor 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

PAHs polycyklické aromatické uhlovodíky 

PHO   pásmo hygienické ochrany 

PM10  částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm. 

PO  ptačí oblast 

PP  přírodní památka 

PR  přírodní rezervace 

PRVK Program rozvoje vodovodů a kanalizací 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 

RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SOB  specifická oblast 

TZL  tuhé znečišťující látky 

ÚP   územní plán 

ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

VOC  těkavé organické látky 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZPF  zemědělský půdní fond 
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A. POSOUZENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘEŇ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ DLE §10I ZÁKONA 100/2001 SB., V ROZSAHU PŘÍLOHY 

ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM 

ŘÁDU 

Posuzovaný Územní plán Střeň – pracovní návrh (textová a grafická část, listopad 

2012) byl vypracován byl zpracován Projekční kanceláří Urbol, Ing. arch. Boženou 

Šnyrchovou, Olomouc. Po odevzdání návrhu ÚP byla dokumentace přiměřeně upravena 

dle nově vydané novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a zároveň bylo upraveno i posouzení 

vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj (leden 2013).  

Územní plán Střeň je vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tj. s obsahem 

a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání 

území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území. 

Pořizovatelem je v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad 

Litovel, odbor výstavby, úřad územního plánování. 

Po posouzení koncepce „Návrh zadání územního plánu Střeň“ vydala Správa 

Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví dne 14.11.2012 stanovisko č.j. 

001828/LM/2012/AOPK, že nelze vyloučit, že předložená koncepce může mít samostatně 

nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany, nebo 

celistvost evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí, a to na ptačí oblast CZ 0711018 

Litovelské Pomoraví (dále PO), nebo evropsky významnou lokalitu CZ 0714073 Litovelské 

Pomoraví (dále EVL), neboť řešené území, tj. katastrální území Střeň, se ve značném rozsahu 

překrývá jak s územím EVL Litovelské Pomoraví, tak s územím PO Litovelské Pomoraví. 

Krajský úřad Olomouckého kraje ve svém stanovisku č. j. KUOK 98002/2012 ze dne 

19.11.2012 proto uplatnil požadavek na zpracování posouzení územního plánu z hlediska 

vlivů na životní prostředí. 

Vlastní posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je 

upraveno § 10i) zákona č. 100/2001 Sb. Podle odst. 1 § 10i se při posouzení vlivů územně 

plánovací dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona a to podle 

odstavců 2 až 5. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

stanoví příloha stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Posouzení vlivů územního plánu na životní 

prostředí, zpracované osobou oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., je nedílnou 
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součástí návrhu řešení ÚP Střeň. Podkladem pro vypracování hodnocení vlivu na životní 

prostředí je Územní plán Střeň – návrh, textová a grafická část, verze listopad 2012.  

Dokument „Posouzení vlivů Územního plánu Střeň na životní prostředí“ sleduje 

následující cíle: 

 posouzení míry souladu návrhu řešení územního plánu se zpracovanými 

celostátními, krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblasti životního 

prostředí, 

 posouzení přínosů a negativ navrženého řešení v porovnání se současným 

stavem složek životního prostředí v řešeném území, 

 identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami 

životního prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví, 

 stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv ÚP na životní prostředí. 

Dokument je členěn dle přílohy k zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

stavebním řádu v platném znění. 
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1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI  

1.1 Obsah a cíle územního plánu  

Řešeným územím je území obce Střeň, které je totožné s katastrálním územím Střeň 

(701416). Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. 

vyvážený vztah rozvoje funkce bydlení, hospodářského rozvoje včetně rozvíjení rekreačního 

potenciálu a kvalitních životních podmínek při zachování urbanistické koncepce obce 

a respektování přírodních hodnot v území včetně vytvoření podmínek pro jejich ochranu 

a rozvoj. 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle 

a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou 

územního rozvoje.  

1.2 Vztah územně plánovací dokumentace k cílům koncepčních národních 

a regionálních dokumentů 

Pro účely posouzení vztahu územního plánu obce ke strategickým dokumentům není 

nutno pracovat s mezinárodními dokumenty, neboť jejich cíle a priority jsou již obsaženy 

ve vnitrostátní dokumentaci, nadřazené Územnímu plánu Střeň.  

Soulad návrhu územního plánu je porovnáván s následujícími koncepčními 

dokumenty:  

 Politika územního rozvoje ČR 2008, 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, 

 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

 Plán oblasti povodí Moravy, 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomoucký kraj, 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny na území Olomouckého kraje, 

 Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, 

 Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví. 

Cíle, priority a požadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny 

podle toho, do jaké míry je s nimi řešení návrhu ÚP Střeň v souladu nebo v rozporu:  
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 zcela v souladu    ++ 

 částečně v souladu      + 

 částečně v rozporu     - 

 výrazně v rozporu    - - 

 není předmětem řešení/ neutrální vztah   0 
 

 

1.2.1 Politika územního rozvoje ČR 2008 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením 

vlády ČR č. 929 ze dne 20.07.2009. Jedná se o nástroj územního plánování, který určuje 

požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území 

a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR zohledňuje 

požadavky na územní rozvoj, které pro ČR vyplývají z mezinárodních smluv a členství 

v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie).  

V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy ČR a dále 

specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska 

udržitelného rozvoje území, přičemž se jedná o správní obvody ORP se specifickými 

hodnotami, nebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo 

které svým významem přesahují území kraje.  

Správní území obce Střeň se nenachází ve specifické oblasti, v rozvojové oblasti 

ani v rozvojové ose, z Politiky územního rozvoje ČR 2008 pro něj proto vyplývají obecně 

platné povinnosti pro zachování charakteru a k ochraně hodnot území mimo rozvojové oblasti 

a rozvojové osy. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Střeň s PÚR ČR a s republikovými 

prioritami územního plánování je obsahem Kap. 1.1. Odůvodnění ÚP Střeň. 

Hodnocení: ++ 

1.2.2 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) vydalo opatřením obecné 

povahy ze dne 22.02.2008 Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Zásady územního rozvoje OK 

byly aktualizovány v roce 2011 a aktualizace č. 1 ZÚR OK byla Zastupitelstvem 

Olomouckého kraje vydána opatřením obecné povahy dne 22.04.2011. 

ZÚR zpřesňuje rozvojové oblasti a osy, vymezené v PÚR ČR, a vymezuje rozvojové 

oblasti, rozvojové osy a rozvojová centra krajského významu. Obec Střeň je situována mimo 

tato území. Ze ZÚR OK pro ni vyplývají obecně platné zásady pro usměrňování územního 

rozvoje a rozhodování o změnách v území.  

ZÚR OK nenavrhují na území obce Střeň nové plochy a koridory nadmístního 

významu. Na území obce je třeba respektovat železniční síť reprezentovanou celostátní tratí 

č. 270 Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Bohumín, která je navržena k modernizaci, 

a stávající dopravní síť.  
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Jako veřejně prospěšné opatření vymezují ZÚR OK v k. ú. Střeň nadregionální 

biocentrum 14 Ramena řeky Moravy – viz Obr. 1.1. To je propojeno s NRBC 13 Vrapač -

Doubrava, které leží SZ směrem nadregionálním biokoridorem NRBK K90 , který sleduje tok 

řeky Moravy a jeho ramena.   

Obr. 1.1:Požadavky ZÚR OK pro obec Střeň – ÚSES nadmístního významu, výkres B.7 

(zdroj www.kr-olomoucky.cz, ) 

 

 

Hodnocení: ++ 

Návrh ÚP Střeň respektuje územní požadavky ZÚR OK a plně respektuje plochu 

nadregionálního biocentra Ramena řeky Moravy. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Střeň 

s obecně platnými zásadami pro územní plánování, relevantní pro dané území, je obsahem 

Kap. 1.1. Odůvodnění ÚP Střeň.  

1.2.3 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 22.09.2011 svým usnesením 

č. UZ/21/38/2011 aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Jedná 

se o základní střednědobý koncepční dokument kraje, jehož úkolem je zformulovat rozvojové 

aktivity kraje na období čtyř let tak, aby co nejúčinněji přispívaly k vyváženému 

a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. 

http://www.kr-olomoucky.cz/
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Vizí Olomouckého kraje je „být krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují 

za svůj domov a místo pro realizaci svých pracovních a osobních cílů“. Hlavní náplní 

návrhové části dokumentu na období 2012–2015 jsou 4 základní priority rozvoje: 

 Podnikání a ekonomiky. 

 Rozvoj lidských zdrojů. 

 Doprava a technická infrastruktura. 

 Kvalita života. 

Tyto priority jsou dále rozvíjeny do 18 oblastí podpory, z nich ve vztahu k územnímu 

plánování lze jmenovat následující:  

A.1 Podpora vzniku firem a pracovních příležitostí. 

C.1 Výstavba a modernizace silniční sítě. 

D.1 Životní prostředí a krajina.  

D.4 Rozvoj měst a obcí.  

Hodnocení: ++ 

Územní plán specifikuje všechny hodnoty řešeného území, které je třeba chránit 

a rozvíjet. Rozvoj ekonomických aktivit v území je návrhem ÚP zajištěn vymezením plochy 

výroby a skladování V1 a respektováním menších výrobních prostor bez negativního vlivu 

na životní prostředí ve stávajících objektech v plochách bydlení. Vznik drobných 

živnostenských provozoven je umožněn v rámci stávajících i návrhových ploch bydlení -B.  

Další prosperitu obce návrh ÚP Střeň spojuje především s rekreací a cestovním 

ruchem, kterou posiluje návrhem rozšířením ploch ve funkci občanského vybavení 

pro umožnění realizace výstavby zařízení, která přispějí ke zvýšení atraktivity obce z hlediska 

turistiky.  

1.2.4 Plán oblasti povodí Moravy 

Plán oblasti povodí Moravy pořídil státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci 

s Krajskými úřady Zlínského, Olomouckého, Pardubického, Jihomoravského 

a Moravskoslezského kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady za pomoci 

hlavního externího dodavatele firmy Pöyry Environment a. s. Brno a dalších spolupracujících 

firem a organizací. V roce 2009 byl Plán schválen zastupitelstvy jednotlivých krajů.  

Plán oblasti povodí Moravy stanovuje konkrétní cíle pro ochranu vod jako složky 

životního prostředí, ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod a udržitelné 

užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodou pro zajištění požadavků na vodohospodářské 

služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. 

Hodnocení: ++ 
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Pro obec Střeň vyplývá z Plánu povodí Moravy úkol vybudování kanalizace a ČOV 

(identifikační číslo opatření MO100120, název opatření Drobní znečišťovatelé a menší obce 

do 2000 obyvatel). Detailní řešení do úrovně jednotlivých částí obcí je uvedeno v „Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje (PRVKUK)“. Tato ČOV včetně kanalizace je již 

vybudována, návrh ÚP pak umožňuje odkanalizování rozvojových lokalit prodloužení 

kanalizačních řadů. 

1.2.5 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje je koncepční materiál 

zpracovaný a schválený dle § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Cílem 

plánu je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury 

na území Olomouckého kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových 

a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky 

příslušné směrnice Evropských společenství. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje 

rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým 

upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti 

financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů. Plán rozvoje vodovodů 

a kanalizací Olomouckého kraje je podkladem pro územní a regulační plány obcí na území 

kraje.  

V blízkosti obce Střeň leží jedny z nejvýznamnějších pramenišť skupinového 

vodovodu Litovel. V rámci obce Střeň se však neuvažuje žádný nový zdroj vody pro účely 

úpravy na vodu pitnou. PRVK ve zhodnocení zásobování obce Střeň pitnou vodou konstatuje, 

že stávající systém zásobování obce Střeň pitnou vodou napojením na skupinový vodovod 

Litovel je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S dalším rozšiřováním vodovodní 

sítě se v nejbližší době nepočítá.  

V části likvidace odpadních vod Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje 

výstavbu vakuové kanalizace ukončené na vlastní mechanicko-biologické ČOV, situovanou 

východně od zástavby obce (viz Obr. 1.2). Odtok z ČOV bude zaústěn do potoka Písečná. 

Alternativně Plán rozvoje vodovodů a kanalizací uvažuje o napojení obce na ČOV Náklo. 

Hodnocení: ++ 

Návrh ÚP Střeň je s Plánem Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

zcela v souladu. Čistírna odpadních vod a kanalizace byly v obci již vybudovány s přispěním 

dotace z Operačního programu Životní prostředí. Rozvojové plochy jsou v územním plánu 

navrhovány tak, aby je bylo možné odkanalizovat stávající kanalizací prodloužením řadů. 

Obec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Litovel - Březové - Lhota - Střeň - 

Pňovice (vodojem Třesín). Zásobování vodou pro uvažované rozvojové lokality si vyžádá 

rozšíření stávající sítě o nové vodovodní řady napojené na stávající vedení. 

Nové větve technické infrastruktury – vodovodů a kanalizací - je možno umísťovat 

ve stávajících plochách veřejných prostranství  a plochách dopravní infrastruktury. 
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Obr. 1.2: Kanalizace v obci Střeň (zdroj Plán rozvoje vodovodů a kanalizací OK) 

 

Legenda: 

 - kanalizace návrh (pro roce 2015) 

- ČOV návrh   - čerpací stanice návrh 

1.2.6 Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomoucký kraj  

Dokument, který byl zpracován v roce 2012, je již třetí aktualizací Programu zlepšení 

kvality ovzduší Olomouckého kraje. S ohledem na dlouhodobý stav kvality ovzduší v rámci 

Zóny Olomoucký kraj stanovuje na úrovni Zóny Olomoucký kraj následující priority:  

1. Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10  

2. Snížení emisí oxidů dusíku (NOx)  

3. Snížení emisí těkavých organických látek (VOC)  

Nejvýznamnější problém kvality ovzduší Olomouckého kraje představuje imisní zátěž 

suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10. 

Dokument stanovuje opatření pro zlepšení kvality ovzduší na úrovni kraje, obcí 

a jednotlivých podniků. Na lokální úrovni je možné ovlivnit kvalitu ovzduší následujícími 

opatřeními, která jsou relevantní z hlediska územního plánování: 

 Rozvoj environmentálně příznivé infrastruktury – plynofikace obcí, budování nových 

přípojek a plynofikaci vybraných lokalit pro výstavbu individuálního bydlení. 

 Zvýšení plynulosti dopravy - optimalizace dopravy organizačními dopravními 

opatřeními a plánované úpravy komunikací a budování kruhových křižovatek 

v intravilánech měst a obcí. 
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 Budování silničních obchvatů měst a obcí - Vymístění mobilních zdrojů emisí 

z intravilánu obcí prostřednictvím budování obchvatů a jiných dopravních staveb. 

 Omezování automobilové dopravy a podporu budování cyklostezek.  

 Opatření proti prašnosti cílenou výsadbou zeleně. 

Hodnocení: ++ 

Návrh ÚP Střeň nevymezuje rozvojové plochy s potenciálem významného ovlivnění 

kvality ovzduší v řešené oblasti. Obec není plynofikována, ale návrh územního plánu již 

s plynofikací počítá, neboť plynofikace umožní snížení podílu tuhých paliv pro vytápění, 

které jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Nové rozvojové plochy jsou rovněž navrženy 

v blízkosti (ekonomicky dostupné vzdálenosti) stávajícího vedení elektrické sítě. 

1.2.7 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj má zpracovánu koncepci ochrany přírody a krajiny, dokument z roku 

2004, který je rozdělen do dvou základních částí. V části analytické jsou shrnuta dostupná 

data o jednotlivých složkách životního prostředí bezprostředně ovlivňujících zájmy hájené 

zákonem o ochraně přírody a krajiny. Druhá část představuje vlastní koncepční materiál 

s hlavními směry a cíli, které by měla ochrana přírody na úrovni Olomouckého kraje sledovat 

a naplňovat. Jedná se o souhrn opatření zvlášť pro jednotlivé složky životního prostředí. 

Z hlediska územního plánování lze jmenovat následující: 

 V případě zemědělských ekosystémů je nezbytné posílit biodiverzitu území a rozčlenit 

rozsáhlé agrární celky realizací navržených skladebných elementů ÚSES, především 

na jeho lokální úrovni.  

 Podporovat agroekologické aktivity vedoucí ke zvýšení mimoprodukčních funkcí 

krajiny. Snížit podíl orné půdy v pramenných oblastech a na svazích náchylných 

k erozi. 

 U lesních ekosystémů je možné problém nevyhovující druhové skladby dřevin 

napravit postupnou přeměnou lesních porostů na území skladebných částí ÚSES. 

 V rámci vodních ekosystémů je nutné zvýšit podíl vodních ploch typu malých vodních 

nádrží a tůní ve volné krajině, revitalizovat menší vodní toky negativně ovlivněné 

dřívějším napřímením a zpevněním toku.  

 Podporovat výstavbu ČOV v obcích za účelem dalšího zvyšování kvality vody 

ve vodních tocích. 

 V případě široké oblasti obecné i speciální ochrany přírody se jedná především 

o dopracování a prověření plánu ÚSES na všech jeho úrovních (především pak 

lokálního ÚSES) na území celého kraje.  
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 Ochrana stanovišť chráněných druhů rostlin a živočichů.  

 Ochrana systému Natura 2000 - v k.ú. Střeň se jedná o ochranu cenných biotopů 

mapované v rámci NATURA 2000, kterými jsou vlhké trávníky. 

Samostatná kapitola je věnována vztahu ochrany přírody a územního plánování 

Koncepce zdůrazňuje, že územní plán by měl v rámci nezastavěného území řešit nezbytné 

krajinné úpravy (např. realizaci renaturalizačních úprav vodních toků a vodních nádrží včetně 

jejich nové výstavby nebo výsadbu funkční liniové zeleně podél břehů či v protierozních 

mezích) a měl by zabránit živelné zástavbě dosud nezastavené krajiny, která je z hlediska 

veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny nežádoucí. Stavby je nutno přednostně orientovat 

do již zastavených území a území určených k zastavení v rámci rozvoje obcí.  

Hodnocení: ++ 

Návrh ÚP Střeň je v souladu s Koncepcí ochrany přírody a krajiny pro území 

Olomouckého kraje, neboť navrhuje zastavitelné plochy pouze v návaznosti na současně 

zastavěné území, respektuje chráněné části přírody a chrání cenné plochy ve volné krajině 

vymezením sítě skladebných částí ÚSES nadregionálního významu.  

1.2.8 Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje je strategickým dokumentem, 

který tvoří základ pro provedení změn systému nakládání s odpady v kraji tak, aby odpovídal 

požadavkům legislativy v oblasti životního prostředí. Cílem Plánu odpadového hospodářství 

Olomouckého kraje je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení a minimalizaci 

vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství 

Olomouckého kraje je dokumentem orientujícím chování všech subjektů tak, aby se stav 

odpadového hospodářství v kraji kontinuálně zlepšoval. Druhým důvodem změn současného 

systému nakládání s odpady v kraji je minimalizace dopadů systému na životní prostředí 

a optimalizace nákladů. Pro každý klíčový faktor systému nakládání s odpady na území 

Olomouckého je formulován jeden nebo více cílů; identifikace dopadů navržených změn 

systému v průběhu realizace bude kontrolována vyhodnocováním navržených indikátorů.  

Na plán odpadového hospodářství navazuje Studie nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem v Olomouckém kraji, která byla zpracována v roce 2009 a rozvíjí 

Opatření č. 5 POH OK „Nakládání se separovaným biologicky rozložitelným komunálním 

odpadem“. 

Hodnocení: 0 

V obci Střeň není dokumentem definována žádná ekologická zátěž a pro návrh 

Územního plánu Střeň nevyplývají z koncepce žádné specifické požadavky mimo všeobecné 

odpovědnosti orgánů veřejné správy. 
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1.2.9 Plán péče CHKO Litovelské Pomoraví 

Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví byl zpracován v roce 2008 na období 10 let. 

Jedná se o odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který slouží jako podklad pro jiné 

druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Jeho hlavním cílem 

je předcházení realizaci takových záměrů a koncepcí, které by mohly významně negativně 

ovlivnit stav přírodního prostředí CHKO. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody 

v CHKO jsou vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany přírody a krajiny, přičemž první 

zóna má nejpřísnější režim ochrany. Dále je z hlediska územního plánování mimo ochrany 

EVL, PO a vymezení sítě ÚSES prioritním úkolem usilovat o zapracování podmínek ochrany 

krajinného rázu CHKO do územně plánovacích dokumentací a důsledně je uplatňovat v praxi. 

Hodnocení: + 

Návrh ÚP Střeň je s Plánem péče o CHKO Litovelské Pomoraví v souladu, neboť řeší 

podmínky ochrany krajinného rázu i podmínky prostorového uspořádání území. Pro celé 

řešené území plošně stanovuje výškovou zonaci, rozsah procenta zastavění pozemků, 

architektonické tvarosloví nové zástavby rodinných domů i drobné a zahradní architektury. 

Návrh územního plánu zamezuje pronikání výstavby do volné krajiny, dotýká se ploch IV. 

zóny, v menší míře zasahuje do zóny III, jejíž hranice je vedena po hranici zastavěného území 

obce.  
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚP STŘEŇ K CÍLŮM OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ 

ÚROVNI 

 
Návrh Územního plánu Střeň byl srovnán s prioritami a hlavními cíli koncepčních 

dokumentů pro oblast životního prostředí na národní, krajské a místní úrovni. Návrh ÚP Střeň 

z těchto strategických koncepčních dokumentací vychází a územně zpřesňuje část záměrů 

v nich obsažených.  

Návrh ÚP Střeň je v souladu s cíli nadřazených strategických dokumentů, případně 

s nimi není v rozporu. 
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, 

POKUD BY NEBYLA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

UPLATNĚNA 

3.1 Vymezení území 

Obec Střeň leží ve středu Olomouckého kraje, v hanácké pánvi a okresu Olomouc, 

cca 7 km jihovýchodně od města Litovle, které je pro Střeň obcí s rozšířenou působností, 

a cca 16 km severovýchodně od krajského města Olomouce, které je pro Střeň zároveň 

okresním městem.  

Obec je tvořena jednou místní částí, její rozloha je 578 ha (zdroj http://mesta.obce.cz), 

v obci bylo k 1.1.2012 přihlášeno k trvalému pobytu 585 obyvatel (www.mvcr.cz). Je 

situována v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a je zvláštní svou polohou, 

uzavřenou ze všech stran lužními lesy pravidelně zaplavovanými řekou Moravou. Celé řešené 

území je součástí ploch Natura 2000 - ptačí oblast Litovelské Pomoraví a většinovou plochu 

řešeného území pokrývá EVL Litovelské Pomoraví.  

Na území obce je vyhlášena Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy 

a přírodní rezervace Kenický. Obcí prochází turistická cesty a cyklostezka, podél řeky 

Moravy je vedena regionální cyklotrasa 51 „Moravská stezka“ Olomouc – Litovel – 

Mohelnice – Hanušovice, turistická trasa a naučná stezka "Luhy Litovelského Pomoraví". 

Obr 3.1: K.ú. Střeň (zdroj http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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Území obce Střeň leží v rovině, stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 

225-227 m n. m (zdroj PRVaK). Na ochranu proti častým záplavám je území obce obehnáno 

inundační hrází s odvodňovacím příkopem. Jižní část k. ú. protíná ve směru SZ – JV tok řeky 

Moravy, severní část téměř rovnoběžně žel. trať Olomouc – Praha. Obec Střeň sousedí  s k.ú. 

Hynkov, k.ú. Lhota nad Moravou, k.ú. Unčovice, k. ú. Pňovice, k.ú. Štěpánov u Olomouce 

a k.ú. Skrbeň. 

Obr. 3.2: Střeň – turistická mapa (zdroj www.mapy.cz)  

 

3.2 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 

3.2.1 Klimatologická charakteristika 

Obr. 3.3: Klimatické oblasti (Quitt, 1971) 
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Klimatické podmínky obce Střeň, která leží v oblasti Hornomoravského úvalu, jsou 

dány její nadmořskou výškou a orografickými poměry, a tak řešené území náleží do teplé 

oblasti T2 (podle Quitt, 1971). Ta je charakteristická dlouhým létem, teplým, suchým a velmi 

krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Typická je 

krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá zima s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky 

(zdroj Koncepce ochrany přírody a krajiny PK). 

Tab. 3.1.: Charakteristika klimatické oblasti T2 (Quitt, 1971) 

Klimatická charakteristika Klimatická oblast T2 

Počet letních dnů 50 - 60 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 
o
C a více 160 - 170 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Prům. teplota v lednu (
o
C) -2 až -3 

Prům. teplota v červenci (
o
C) 18 - 19 

Prům. teplota v dubnu (
o
C) 8 - 9 

Prům. teplota v říjnu (
o
C) 7 - 9 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 

 

 

200 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

Počet dnů zamračených 120 - 140 

Počet dnů jasných 40 - 50 

3.2.2 Kvalita ovzduší 

V rámci České republiky patří zóna Olomoucký kraj z hlediska kvality ovzduší k více 

znečištěným oblastem, v roce 2011 zde byly překročeny imisní limity na cca 49 % území 

a cílové imisní limity na cca 42 % území (www.chmi.cz). V obci Střeň žádný významný 

emisní zdroj není, nejbližšími velké zdroje jsou v blízké Litovli - Alibona, a.s. (zpracování 

ovoce a zeleniny), Litovelská cukrovarna, a.s. (výroba přírodního cukru) a Městská 

teplárenská společnost a.s. Litovel (výroba a rozvod tepelné energie). Rychlostní silnice R35 

je od středu obce vzdálena vzdušnou čarou téměř 5 km a oddělena pásem lesa, proto ani 

dopravní zátěž nemá potenciál zhoršovat kvalitu ovzduší v obci. Nejvýznamnějšími zdroji 

znečištění tak jsou pouze malé a střední zdroje, především lokální topeniště, neboť obec není 

plynofikována.  

Podle zákona o ochraně ovzduší zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí 

každoročně seznam zón a aglomerací, v kterých jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou 
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ovzduší. Imisní limity jsou stanoveny pro oxid siřičitý, částice frakce PM10, oxid dusičitý, 

olovo, oxid uhelnatý a benzen. Cílové limity pro ochranu lidského zdraví byly do září 2012 

stanoveny pro kadmium, arsen, nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky), troposférický ozón a nově též částice frakce PM2,5 v městských 

pozaďových lokalitách. V září 2012 vešel v platnost nový zákon o ovzduší 201/2012 Sb., 

v kterém jsou stanoveny imisní limity výše uvedených látek (nikoliv už cílové imisní limity). 

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy 

dusíku, troposférický ozón (AOT40) pro území národních parků a chráněných krajinných 

oblastí, území s nadmořskou výškou 800 m n. m. a vyšší a ostatní vybrané lesní oblasti.  

Podle ročenky Českého hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území 

České republiky v roce 2011 nebyly v rámci území obce s rozšířenou působností Litovel 

překračovány imisní limity SO2, NO2, benzenu, oxidu uhelnatého a těžkých kovů. Naopak byl 

překročen limit pro suspendované částice frakce PM10  (36. max. 24h průměr >50 µg.m
-3

), 

a to na 63,4 % území obce s rozšířenou působností. Rovněž byl překročen cílový imisní limit 

pro benzo(a)pyren (BaP) jako zástupce skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAHs), a to na 58,8 % území obce s rozšířenou působností. Cílový imisního limitu O3 

pro ochranu zdraví v rámci obce s rozšířenou působností nebyl v roce 2011 překročen. 

V rámci CHKO Litovelské Pomoraví byl překročen imisní limit pro NOx na 0,1 % území. 

3.2.3 Voda 

3.2.3.1 Povrchové vody 

Obec Střeň leží v CHKO Litovelské Pomoraví, jehož nejvýznamnějším 

krajinotvorným prvkem a hlavním vodním tokem, určujícím charakter oblasti a způsob života 

v ní, je řeka Morava a její ramena (ČHP 4-10-03-007). Jejím levostranným přítokem je rovněž 

Benkovský potok (ČHP 4-10-03-018), který přitéká ke katastrálnímu území obce 

ze severozápadu a tvoří podstatnou část její severovýchodní hranice. Jižní hranici tvoří 

z velké části Mlýnský potok (ČHP 4-10-03-014), který je ramenem řeky Moravy a většinou je 

umělým tokem. Od řeky Moravy se odděluje u jezu Řimice cca 6 km na západ od města 

Litovle. Do Moravy ústí v Hynkově, ale po 200 metrech se u jezu opět odděluje a protéká až 

do Olomouce, kde se vlévá zpět do řeky Moravy (zdroj www.hejcin.cz).  

Litovelské Pomoraví bylo a je oblastí s pravidelně se opakujícími povodněmi. V k.ú. 

Střeň je Krajským úřadem Olomouckého kraje stanoveno záplavové území významného 

vodního toku Morava, ř. km 212,850 – 309,147 (č. j. KÚOK/6388/04/OŽPZ/339). Obec Střeň 

obklopuje okružní hráz, která byla vybudována v roce 1938 a ochraňovala částečně obec 

až do léta 1997, kdy bylo celé území kolem řeky Moravy postiženo povodní. Tato historicky 

největší známá povodeň měla pro obec Střeň, jež byla kompletně zaplavena, zničující 

důsledky. Do roku 1999 byly hráze znovu vystavěny, navýšeny a rozšířeny, takže komplex 

hrází kolem obce tvoří prstenec o obvodu 4500 m (zdroj www.stren.cz). 
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Obr. 3.4: Vodní toky v řešené oblasti (zdroj http://heis.vuv.cz, starší rastrové a vektorové 

vodohospodářské mapy) 

 

Obr. 3.5: Obec Střeň, vodní hospodářství, hydrologická povodí 4.řádu (http://heis.vuv.cz) 

 

 

Řeka Morava i její přítoky Benkovský a Mlýnský potok jsou významnými vodními 

toky podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 

a způsob provádění činnosti souvisejících se správou vodních toků. Podle nařízení vlády 

č. 71/2003 Sb. jsou povrchovými vodami vhodnými pro život a reprodukci původních druhů 

ryb a dalších vodních živočichů, jedná se o kaprové vody, platí proto pro ně ukazatele 

a hodnoty jakosti, dané Přílohou č. 2 nařízení 71/2003 Sb.  
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Obr. 3.6: Obec Střeň – záplavové území (zdroj http://heis.vuv.cz) 

         Legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 Podzemní voda 

Řešené území náleží hydrogeologickém rajónu svrchní vrstvy 1621 - Pliopleistocén 

Hornomoravského úvalu - severní část. Území rajonu zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny 

údolní nivy řeky Moravy a vyšších údolních teras severně od Olomouce. Fluviální štěrky 

a písky údolní nivy a přilehlé terasy tvoří spojitý hydrogeologický kolektor s průlinovou 

propustností. Za hydrogeologicky významné lze považovat staropleistocenní, popř. pliocenní 

sedimenty v depresích nižší fluviální terasy a údolní nivy Moravy, které příznivě ovlivňují 

oběh podzemní vody, vázaný na mladší fluviální písčité štěrky a písky. Transmisivita 

kolektoru odpovídá hodnotě koeficientu transmisivity nad 1.10
-3

 m
2
/s (zdroj 

http://www.geology.cz/rebilance/rajony/rajon1621). 

Zároveň území obce Střeň leží nad hydrogeologickým rajónem základní vrstvy 2220 – 

Hornomoravský úval, který je uložen v neogenní sedimentech, které nedosahují větších 

mocností (jen ojediněle přesahují 3 m). Jsou tvořeny jemnozrnnými jílovitými písky, směrem 

k okrajům a na bázi písčitými štěrky. Transmisivita je střední, s koeficientem transmisivity 

v řádu 1.10
-4

 až 1.10
-3

 m
2
/s (zdroj http://www.geology.cz/rebilance/rajony/rajon2220). 

V území, které zahrnuje rovněž k.ú. Střeň, byla vyhlášena Nařízením vlády č. 85/1981 

chráněná oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, která byla vyhlášena 

Nařízením vlády č. 85/1981. V  katastrálním území obce jsou významná prameniště, 

využívaná jako zdroj skupinového vodovodu. 

http://heis.vuv.cz/
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3.2.4 Geologie, geomorfologie  

Geomorfologicky náleží správní území obce Střeň do alpsko-himalájského systému, 

provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní 

Vněkarpatské sníženiny. Patří k celku Hornomoravský úval a podcelku Středomoravská niva.  

Středomoravská niva je akumulační rovina podél řeky Moravy a dolní Bečvy, táhnoucí 

se v pruhu od Litovle až po Otrokovice. Šířka pruhu se pohybuje v rozmezí 2 - 13 km, délka 

dosahuje přibližně 70 km. Rozloha geomorfologického okrsku je 415 km
2
, střední výška 

206,1 m a střední sklon 0°22´ (zdroj http://moravske-karpaty.cz).  

Geologická stavba území v říční nivě je jednotvárná, tvořená kvartérními nivními 

sedimenty. Nejstaršími sedimenty kvartéru jsou středně pleistocénní (mindelské) 

fluviolakustrinní písky a štěrkovité písky, spočívající na uloženinách neogénu 

(http://moravske-karpaty.cz). 

Obr. 3.7: Geologická mapa (zdroj www.geology.cz) 

 

Legenda: 

 - nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk) – stáří kvartér 

Ve správním území obce Střeň nejsou evidovány sesuvy půdy, ložisková území, 

poddolovaná území ani dobývací prostory.  

3.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond 

3.2.5.1 Krajinný pokryv 

Obec Střeň a její bezprostřední okolí tvoří izolovanou enklávu uprostřed lužních lesů 

místy prokládaných loukami, které se rozkládají v záplavné oblasti řeky Moravy. Zastavěné 
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území je bezprostředně obklopeno ornou půdou. Charakteristika krajinného pokryvu 

sledovaného území je zřejmá z Obrázku 3.8.  

Obr. 3.8: Krajinný pokryv k.ú. Střeň (zdroj http://heis.vuv.cz) 

 

 

3.2.5.2 Půdní fond  

Půdní pokryv řešeného území je tvořen především fluvizeměmi, které jsou pokryty 

lužním lesem. V okolí obce Střeň jsou zemědělsky využívány hnědozemě - luvisoly a glejové 

půdy (viz Obr. 3.9).  

Obr. 3.9: Půdní mapa (zdroj http://mapy.geology.cz/pudy/) 

         Legenda: 
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3.2.6 Ochrana přírody 

3.2.6.1 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu 

těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 

nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 

(endemické). Katastrální území Střeň je součástí evropsky významné lokality Litovelské 

Pomoraví a současně i ptačí oblasti Litovelské Pomoraví.  

Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví 

Obr. 2.10: EVL Litovelské Pomoraví v k.ú. Střeň(zdroj Národní geoportál INSPIRE) 

 

 - EVL 

Lužní lesy v k.ú. Střeň patří do evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví 

(CZ0714073), která má rozlohu cca 9 459 ha a zahrnuje oblast podél řeky Moravy - 

Středomoravskou nivu a jižní část Mohelnické brázdy. K.ú. Střeň se nachází v její 

jihovýchodní části, kterou tvoří komplex lužních lesů obklopující řeku Moravu s bočními 

rameny mezi městem Litovel a obcí Horka nad Moravou doplněný navazujícími nivními 

loukami a mokřadními společenstvy. Chráněnými druhy v EVL jsou bobr evropský (Castor 

fiber), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), modrásek bahenní 

(Maculinea nausithous), netopýr černý (Barbastella barbastellus), ohniváček černočárý 

(Lycaena dispar), svinutec tenký (Anisus vorticulus) a vydra říční (Lutra lutra). 

Chráněnými stanovišti EVL Litovelské Pomoraví jsou: 

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách 

(Molinion caeruleae),   
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6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis), 

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti, 

9170  -  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum,   

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť), 

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), 

jilmem habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem 

úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie 

(Ulmenion minoris).  

Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 

Ptačí oblast Litovelské Pomoraví (CZ0711018) je na rozdíl od EVL, která nezahrnuje 

zastavěnou část obce Střeň a její bezprostřední okolí, vymezena na celém území k.ú. Střeň 

a její území je totožné s CHKO Litovelské Pomoraví. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou 

populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), 

lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy. 

3.2.6.2 CHKO Litovelské Pomoraví 

V chráněné krajinné oblasti je lokalizováno celé katastrální území obce, stupeň 

ochrany je však odlišen zonací. Zastavěná část obce Střeň je zařazena ve IV. zóně, orné půdy, 

které ji obklopují, jsou zařazeny ve III. zóně, v které se hospodaří běžným způsobem, zatímco 

okolní lužní lesy jsou chráněny II. stupněm ochrany. V I. zóně jsou zařazena některá 

maloplošná chráněná území (lokalizována mimo k.ú. Střeň) s nejvyšším stupněm ochrany.  

3.2.6.3 Maloplošná zvláště chráněná území 

V k.ú. Střeň jsou vymezena rovněž maloplošná chráněná území. Jedná se o národní 

přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy - unikátní ekosystém přírodního úseku meandrující 

nížinné řeky a jejích ramen, a v jižní části území přírodní rezervaci Kenický, v které se jedná 

o zachovalý ekosystém zaplavovaného lužního lesa s bohatou dřevinnou skladbou (zdroj Plán 

péče o CHKO Litovelské Pomoraví). 
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Obr. 3.11: Maloplošná ZCHÚ v k.ú. Střeň -  -  (zdroj http://mapy.nature.cz/) 

 

3.2.6.4 ÚSES – územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3  písmene a)  

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 

stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Územní systém ekologické stability je 

celistvá síť, tvořená biocentry a biokoridory, které se podle významu, kvality a plochy 

rozlišují na nadregionální, regionální a lokální.  

Obec Střeň je lokalizována v nadregionálním biocentru Ramena řeky Moravy, které 

má hranice totožné s EVL Litovelské Pomoraví. To znamená, že je z něho vyjmuta zastavěná 

část obce a přilehlé zemědělsky obdělávané pozemky. Tok řeky Moravy a jeho ramena 

sleduje nadregionální biokoridor NRBK K90, který propojuje NRBC Ramena řeky Moravy 

s NRBC Vrapač –Doubrava, které leží severozápadně od řešeného území. 

Skladebné části regionálního a lokálního ÚSES nejsou na území obce Střeň 

zastoupeny. 

3.2.6.5 VKP 

V řešeném území jsou významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem 

č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a to lesy, vodní toky a plochy, údolní niva.  

Ve Střeni je registrováno rovněž několik památných stromů – u železniční trati 

Olomouc Praha v místní části U Poněvy jsou to dva duby letní staré cca 150 let - Dub 
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u Poněvy 1 (kód AOPK 100 227) s obvodem kmene 369 cm a Dub u Poněvy 2 (kód AOPK 

100 226) s obvodem kmene 408 cm. Ústřední seznam AOPK zmiňuje rovněž památný strom 

s názvem U dubu (kód AOPK 100 238), zatímco webový portál Lesů ČR do k.ú. Střeň 

lokalizuje tzv. Vyroubalův dub - dub letní starý cca 165 let s obvodem kmene 402 cm (zdroj 

http://drusop.nature.cz, www.lesycr.cz).  

3.2.7 Flóra, fauna 

Flóra 

Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se plocha 

zájmového území nachází v Litovelském bioregionu (1.12), který leží v hercynské 

podprovincii, která je součástí biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů. 

Území leží obce převážně v 3. vegetačním stupni (dubobukový) s dominující biochorou 3Lh – 

široké hlinité nivy, kde základní jednotku potenciální přirozené vegetace tvoří středoevropské 

jilmové doubravy (Querco – Ulmetum). Mimo nižší nivní stupeň se objevují polonské lipové 

dubohabřiny (Tilio-Carpinion) i hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-

Carpinetum). Místy se zachovaly menší plochy bažinatých olšin svazu Alnion glutinosae, 

významný je rovněž komplex vodní a mokřadní vegetace. Lesy podél toku řeky Moravy tvoří 

velký celek a mají většinou přirozenou dřevinnou skladbu s dubem letním, jasanem ztepilým, 

při okrajích lesů s topoly a v zamokřených místech s olšemi (M. Culek, 2003). Z chráněných 

rostlin se u Střeně vyskytuje lesní ekotyp rostliny hvozdík pyšný (Dianthus superbus) z čeledi 

hvozdíkovitých – Caryophyllaceae, který je silně ohroženým druhem dle prováděcí vyhlášky 

MŽP ČR i dle červeného seznamu (Holub et Procházka 2000, zdroj Koncepce ochrany 

přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje). 

Fauna  

Většina území obce leží v evropsky významné lokalitě Litovelské pomoraví, která je 

po zoologické stránce hodnotná a bohatá. Chráněnými druhy v EVL jsou bobr evropský 

(Castor fiber), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), modrásek 

bahenní (Maculinea nausithous), netopýr černý (Barbastella barbastellus), ohniváček 

černočárý (Lycaena dispar), svinutec tenký (Anisus vorticulus) a vydra říční (Lutra lutra). 

Množství lesních periodických tůní podmiňuje hojný výskyt kriticky ohrožených korýšů 

žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). V oblasti je 

rovněž bohatě zastoupena skupina obojživelníků, mimo čolka velkého (Triturus cristatus) 

a kuňky obecné Bombina bombina), které tvoří předmět ochrany EVL, jsou to např. čolek 

obecný (Triturus vulgaris), skokan štíhlý (Rana dalmatina) nebo rosnička obecná (Hyla 

arborea). Z plazů lze jmenovat užovku obojkovou (Natrix natrix), slepýše křehkého (Anguis 

fragilis) a dva druhy ještěrek - ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka živorodá (Zootoca 

vivipara). 
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Území je významnou tahovou cestou i hnízdištěm řady druhů ptáků. Celkem zde bylo 

zjištěno cca 250 druhů ptáků. V blízkosti toků lze zastihnout i některé dnes již vzácnější 

druhy – např. kulíka říčního (Charadrius dubius), pisíka obecného (Actitis hypoleucos) či 

ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Hnízdí zde řada druhů ptáků typických pro doubravy, jako je 

např. lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), žluva hajní (Oriolus oriolus), sedmihlásek hajní 

(Hippolais icterina) a řada dalších. Z obecněji známých druhů zaznamenaných zde na tahu je 

možno zmínit př. rybáka černého (Chlidonias niger), volavku bílou (Egretta alba), bukače 

velkého (Botaurus stellaris), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) či luňáky (Milvus sp.) 

a orlovce říčního (Pandion haliaetus). Z druhů hnízdících v území je to např. bukáček malý 

(Ixobrychus minutus), čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus) či chřástal 

kropenatý (Porzana porzana) (zdroj www.nature.cz). 

3.2.8 Typologie krajiny a krajinný ráz 

Krajinný ráz v České republice a popis krajiny z hlediska jejich přírodních, 

socioekonomických a kulturněhistorických vlastností je hodnocen s použitím třech 

rámcových krajinných typologických řad (Rámcové krajinné typy, Löw a kol., 2006):  

I. rámcové typy sídelních krajin (kód 1 – 7) 

II. rámcové typy využití krajin (kód Z, M, L, R. U. H, X) 

III. rámcové typy georeliéfu krajin (kód 0 – 19) 

Obr. 3.12: Rámcové krajinné typy (podle reliéfu) 

Legenda: 

 - krajiny širokých říčních niv – 

          kód 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska této typologie leží obec Střeň v lesní krajině (kód L) a z hlediska reliéfu 

v krajině širokých říčních niv (kód 11). Z hlediska osídlení se jedná o starou sídelní krajinu 

Pannonica (kód 2).  

V rámci Olomouckého kraje patří Obec Střeň do krajinného celku A – Haná, pro který 

ZÚR určuje následující atributy, které je třeba chránit: 
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 Udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou 

funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat především typ 

lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze na jejich 

břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv (řetězové 

urbanizační koridory)  

 Měl být obecně dodržován rozvojový fenomén sídel, oddělující nivu řek (která by 

nikdy neměla být zastavována) na jedné straně, od okolní ploché zemědělské krajiny 

na straně druhé. 

Obr. 3.13: Členění Olomouckého kraje na krajinné celky (zdroj ZÚR OK, výkres B11) 

 

3.2.9 Radonový index geologického podloží 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je 

možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním 

zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie 

radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu 

nad 200 Bq.m
-3

 v existujících objektech (hodnota EOAR – ekvivalentní objemové aktivity 

radonu). Tím indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání 

radonu z podloží u nově stavěných objektů. 

Mapa sledované oblasti je předmětem Obrázku 3.14 (Česká geologická služba, 

mapový list 24-22 Olomouc). Radonový index je klasifikován třemi základními kategoriemi 

(nízká, střední, vysoká) a jednou přechodnou kategorií (nízká až střední). Obec Střeň leží 

v oblasti údolí vodního toku, pro které je charakteristický přechodný radonový index, který je 

znakem pro nehomogenní kvartérní sedimenty.  
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Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedená v mapě 1: 50 000, 

vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Převažující kategorie 

radonového indexu neznamená, že se u určitém typu hornin při měření radonu na stavebním 

pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového indexu. Dle informací ČGÚ 

zpravidla přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie radonového indexu, což je 

dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Proto vždy před zahájením 

konkrétní stavby musí být provedeno měření radonu v podloží, aby byly zohledněny lokální, 

mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky. Ve sledovaném území bylo provedeno 

měření s výsledkem 24,8 Bq.m
-3

, který představuje střední kategorii radonového indexu 

(v mapě oranžový bod). 

Obr. 3.14: Mapa radonového indexu (www.geology.cz) 

 

Legenda: převažující kategorie radonového indexu geologického podloží 

 nízká 

 přechodná (nehomogenní kvartérní sedimenty) 

 střední 

3.2.10 Archeologická naleziště, historické památky 

Obec Střeň byla založená roku 1249, o čemž svědčí listina Václava I. První dochovaný 

zápis o Střeni je z roku 1390, později se stala jako mnoho z okolních vesnic majetkem 

olomoucké kapituly (zdroj www.mikroregionlitovelsko.cz). Přestože má obec bohatou 

historii, nejsou na jejím území zaznamenány památkově chráněné objekty. Dochovalo se zde 

několik drobných sakrálních staveb, které nejsou památkově chráněny – především kaplička 

z roku 1718. 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, 747 91 ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP STŘEŇ  

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

34 

V katastru Střeně byla nalezena vzácná archeologická památka – bronzová sekyrka 

z mohylové kultury ze šestého století př.n.l. (zdroj www.mikroregionlitovelsko.cz). 

Na katastrálním území Střeň je zaznamenána archeologická lokalita kategorie I, tj. území 

s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem, archeologických nálezů, 

nazvaná Střeň – Páže, pořadové číslo Státního archeologického seznamu 24-22-03/1. 

Středověké a novověké jádro obce Střeň je zaznamenáno jako archeologická lokalita typu II, 

pořadové číslo SAS 24-22-03/2, území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt 

archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen 

nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 %. Ostatní území 

obce se považuje za území s archeologickými nálezy typu III, tj. území, na němž nebyl dosud 

rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují 

žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, 

existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Celé území obce je proto 

nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

3.2.11 Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu 

k posuzovaným záměrům  

V případě, že by nebyl schválen Územní plán Střeň, zůstal by až do roku 2020 

v platnosti stávající územní plán obce. Část stávajících ploch ZPF, které jsou ÚP vymezeny 

jako zastavitelné plochy, by byla zachována a využívána dosavadním způsobem, většina by 

byla využita v souladu s platným územním plánem obce. V řešeném území by nemělo dojít 

k žádnému negativnímu ovlivnění přírody a krajiny, protože značná část území je 

stabilizována a ekologicky cenné plochy, tj. především soustava Natura 2000, chráněná 

krajinná oblast a významné krajinné prvky jsou chráněny podle zvláštních předpisů.  

Návrh ÚP Střeň vytváří předpoklad pro zlepšení kvality složek životního prostředí, 

především v oblasti kvality vod a kvality ovzduší tím, že vytváří předpoklad pro prodloužení 

kanalizačních řadů a celkovou plynofikaci obce. Systém nadregionálního ÚSES návrh ÚP 

Střeň doplňuje sítí interakčních prvků, čímž zvyšuje ekologickou stabilitu území, vytváří 

podmínky pro rozvoj flóry a fauny a snižuje předpoklady pro erozi zemědělských půd. 

Bez realizace územně plánovací dokumentace by nebyl zajištěn soulad s nadřazenou 

dokumentací. Návrh ÚP Střeň představuje předpoklad využití potenciálu řešeného území 

rovnoměrně pro všechny pilíře udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální i ekologický – 

a jeho realizace je jedinou vhodnou cestou dalšího rozvoje obce. 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ 

OVLIVNĚNY 

Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro dostatečnou nabídku ploch pro novou 

obytnou výstavbu a vymezení dalších vhodných rozvojových ploch občanské vybavení, 

budování nové technické infrastruktury, rekreaci a cestovní ruch a zároveň posilování trvale 

udržitelného rozvoje území, realizace ÚSES a tvorba krajiny urbanistických a přírodních 

hodnot řešeného území. 

Krajský úřad Olomouckého kraje ve svém stanovisku č. j. KUOK 98002/2012 ze dne 

19.11.2012 uplatnil požadavek na zpracování posouzení územního plánu z hlediska vlivů 

na životní prostředí z důvodu nevyloučení významného vlivu na soustavu Natura 2000. Návrh 

ÚP Střeň je proto nutné posoudit dle ustanovení § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody 

a krajiny autorizovanou osobou (§ 45i odst. 3 zákona) v rámci zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění. 

Sledované záměry územního plánu přinesou nebo mohou přinést následující změny 

v oblasti životního prostředí: 

 zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu, 

 změnu dopravní zátěže území, 

 změnu emisní a hlukové zátěže území, 

 zvýšení produkce odpadů a zvýšení rizika kontaminace životního prostředí,  

 změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch, 

 změnu vegetace, vliv na faunu,  

 změnu vzhledu krajiny, 

 ovlivnění systému NATURA 2000, chráněných území, ÚSES a VKP. 

4.1 Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL 

Návrh Územního plánu Střeň předpokládá zábor zemědělských půd. Při zpracování 

územního plánu musí být ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb. zajištěna 

ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle ust. § 4. vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 

Sb., jsou zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni vyhodnotit předpokládané 

důsledky navrhovaného řešení rozvoje sídla na zemědělský půdní fond. Vyhodnocení 

požadavků na zábor ZPF dle vyhlášky 13/1994 Sb. je součástí Odůvodnění návrhu územního 

plánu. Přehled požadavků na zábor ZPF je uveden v Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1. Změna zemědělského půdního fondu [ha] 

Kód funkce Využití Zábor ZPF [ha] 

B Zastavitelné plochy funkce bydlení 2,8292 

O Zastavitelné plochy funkce občanského vybavení  1,0613 

T Zastavitelné plochy funkce tech. infrastruktury 0,0116 

VP Zastavitelné plochy funkce veřejná prostranství 0,4254 

V Zastavitelné plochy funkce výroba 1,532 

Celkem Zastavitelné plochy 5,8595 

R Nezastavitelné plochy funkce rekreace 1,2124 

Z Nezastavitelné plochy funkce izolační zeleň 0,2914 

Celkem  Nezastavitelné plochy 1,5038 

Celkem 7,3633 

Návrh ÚP Střeň je střídmý z hlediska požadavků na zábor ZPF, většina rozvojových 

ploch přechází do návrhu z platného územního plánu obce. Celkový tabulkový zábor 

o rozloze 7,36 ha je více než z jedné čtvrtiny požadován pro plochy, které mají z hlediska 

záboru ZPF vratný charakter – plochy izolační zeleně a plochy zahrad. 

4.1.1 BPEJ a třídy ochrany ZPF 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou pro zemědělské půdy je bonitovaná půdně 

ekologická jednotka (dále BPEJ), kterou je pětimístný číselný kód vyjadřující hlavní půdní 

a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení. Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, je 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb.). 

První číslice BPEJ označuje klimatický region. Klimatické regiony jsou označeny 

kódy 0 – 9 a byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu 

v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu a zahrnují území 

s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Obec 

Střeň leží v klimatickém regionu 3, který je teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 

7 (8)
o
 – 9

o
C, pravděpodobný úhrn srážek je 550 – 650 mm/rok, pravděpodobnost suchých 

vegetačních období 10 – 20%.  

Podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky 

dle charakteristiky dané kódem BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF: 

Do I. a II. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 
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Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 

s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít 

pro případnou výstavbu. 

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné 

i pro výstavbu. Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční 

schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 

předpokládat efektivnější nezemědělské využití.  

U tříd I a II je odejmutí ze ZPF problematické a podmíněné, u tříd III a IV je možné 

využití pro výstavbu, a pozemky zařazené do třídy V jsou k zástavbě doporučené. 

Návrh ÚP Střeň vymezuje zastavitelné plochy na půdách ve III. a IV. stupni ochrany 

ZPF. Znázornění jsou obsahem grafické části návrhu - výkres Vyhodnocení záboru ZPF.  

4.1.2 Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

Vyhodnocení je součástí Odůvodnění územního plánu. Ve sledovaném území jsou 

vloženy investice do půdy – meliorace – a část návrhových zastavitelných ploch je 

s odvodněným územím v kolizi. Plánovanou výstavbou by mohlo dojít k porušení 

melioračního zařízení a následnému zamokření pozemků, pokud by nebyl zohledněn průběh 

vedené meliorace, nebo pokud by nebyla meliorace pozemku nově zhotovena. Ve stavební 

dokumentaci bude nutno odvodňovací zařízení respektovat. 

V území předpokládaných záborů ZPF se nenacházejí areály, objekty nebo stavby 

zemědělské prvovýroby. Zemědělské výrobní areály nebudou záměry ÚP narušeny. Záměry 

ÚP nekolidují s cestní sítí. Pro katastrální území Střeň není plánováno provedení 

pozemkových úprav (zdroj http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/).  

Prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou se zastavitelnými 

plochami v konfliktu. Územní plán naopak jednoznačně vymezuje skladebné části územního 

systému ekologické stability krajiny.  

4.1.3 Zábor PUPFL 

Ochrana lesů a zásady nakládání s pozemky určenými k plnění funkce lesa jsou dány 

zákonem 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Návrh ÚP Střeň nevymezuje 

zastavitelné plochy na pozemcích určených k plnění funkce lesa, ani zastavitelné plochy 

návrhu ÚP nezasahují do pásma 50 m od hranice lesa. 
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4.2 Změna dopravní zátěže území 

Obcí Střeň prochází silnice III/44620 z obce Náklo směrem na Pňovice, která nebyla 

předmětem celostátního sčítání dopravy ani v roce 2005, ani v roce 2010, neboť její dopravní 

zátěž není významná (zdroj http://www.scitani2005.rsd.cz, http://scitani2010.rsd.cz). Ani 

rozvojové záměry návrhu ÚP Střeň nejsou takového rozsahu, aby měly potenciál významného 

navýšení dopravní zátěže v obci. Pokud by záměr v ploše V1 vyvolal zvýšenou dopravní 

zátěž, bylo by možno využít silnice III/44619 úpravou stávající místní komunikace v obci 

Střeň a její návazností přímo na silnici II/446 s průjezdem mimo plochy bydlení. 

4.3 Změna imisí a hlukové zátěže území 

4.3.1 Ovzduší 

Rozbor emisní a imisní situace v území je obsahem kapitoly 3.2.2. V obci nejsou 

umístěny žádné významnější stacionární ani liniové zdroje emisí, a tak se dá předpokládat, že 

nejvyšší podíl na znečištění ovzduší v obci mají malé spalovací zdroje, tj. domácí kotelny 

Obec není plynofikována, ale návrh územního plánu počítá s její plynofikací. Tím by došlo 

k zlepšení kvality ovzduší především v zimních inverzních epizodách. 

Navýšení dopravy, spojené s případným nárůstem počtu obyvatel v obci nebo zřízení 

nových výrobních provozoven v návaznosti na vymezení nových zastavitelných ploch staveb 

pro bydlení, občanské vybavení a plochy výroby se nepředpokládá v rozsahu, který by měl 

potenciál ovlivnění kvality ovzduší v obci.  

Plocha výroby V1 je umístěna odděleně od části obce s převládající obytnou funkcí 

a v návaznosti na stávající nevyužitý výrobní areál. Pro zajištění snížení jejího vlivu 

na plochy bydlení ji ve směru k centru obce odděluje plocha izolační zeleně.  

4.3.2 Hluk 

Hluková situace v obcích je dnes závislá především na intenzitě dopravy. Základní 

požadavky na ochranu obyvatel před hlukem jsou stanoveny v zákonu č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům resp. správcům 

pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (zdroje 

hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk 

nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. 

 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 

užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce (s výjimkou lesních a zemědělských 

pozemků a venkovních pracovišť). 

http://www.scitani2005.rsd.cz/
http://scitani2010.rsd.cz/
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 Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 

domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní 

a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

 Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, 

s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu 

a skladování.  

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 

2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních 

hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví jako součet základní 

hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 4.2. (korekce se nesčítají). 

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije 

korekce –5 dB. 

Tab. 4.2: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostor lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné 

ostatní venkovní prostory 
0 +5 +10 +20 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, 

dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících 

vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků 

a opravy vozů 

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 

a dráhách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se 

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 

z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.  

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
 

s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 
2)

 a 
3)

. Tato korekce 

zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě 

a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového 

nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít 

ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo 

v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce 

se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu 
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v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu 

nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci 

dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů 

v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

Starou hlukovou zátěží se rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném 

venkovním prostoru staveb, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou 

na pozemních komunikacích a dráhách.  

Základní hygienické limity hluku jsou pro nově navrhované chráněné venkovní 

prostory staveb stanoveny nejvyšší přípustnou hodnotou ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A: 

 LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB pro denní a noční dobu a hluk ze stacionárních zdrojů, 

 LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 50 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na hlavních 

pozemních komunikacích, 

 LAeq,16h = 55 dB, LAeq,8h = 45 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na ostatních 

pozemních komunikacích, 

 LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 55 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na drahách 

v ochranném pásmu drah, 

 LAeq,16h = 55 dB, LAeq,8h = 50 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na drahách. 

 

Dopravní zátěž silnice III/44620 nezakládá předpoklad překračování hygienických 

limitů pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb nebo chráněné 

venkovní prostory staveb, dané Nařízením vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011, 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Návrh ÚP Střeň situuje plochy bydlení B 10 a B 11 v blízkosti železniční trati č. 270. 

Z výkresu č. 06, který vymezuje izofonu o hodnotě 55 dB je zřejmé potenciální překročení 

přípustných hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Obě plochy jsou v návrhu ÚP 

odděleny od liniových zdrojů akustické zátěže izolační zelení. Protože ochranná a izolační 

zeleň šíření akustické vlny zabrání pouze v minimálním rozsahu, měla by být v rámci 

územního řízení studie prověřena rovněž akustická zátěž řešených ploch a situování zástavby 

by mělo respektovat bezpečnou vzdálenost. Funkční ochranou je pravděpodobně stávající 

protihluková zeď podél železnice, která není při výpočtu izofony zohledněna.  

Obdobně jako v případě vlivu na kvalitu ovzduší jediným potenciálním zdrojem 

akustické zátěže může být budoucí výroba v ploše V1. Ochranou je rovněž dostatečná 

vzdálenost od obytných objektů a lokalizace za stávajícím areálem. Naopak plochy izolační 

zeleně Z3, Z4 mají z hlediska ochrany před hlukem opět funkci spíše psychologickou.  
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Jiné zdroje hluku, které by způsobovaly nadlimitní zatížení obytných objektů, 

se v řešeném území nenacházejí, ani pro ně návrh územního plánu Střeň nevymezuje 

zastavitelné plochy.  

4.4 Vliv na vody 

Obec Střeň leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, což 

přináší nároky na zvýšenou ochranu podzemních i povrchových vod. 

4.4.1 Odpadní vody 

V obci již byla zrealizována výstavba vakuové kanalizace ukončené na vlastní 

mechanicko-biologické ČOV, situované východně od zástavby obce. Odtok z ČOV je zaústěn 

do potoka Písečná.  

Při provozu nových podnikatelských objektů na zastavitelných plochách, vymezených 

ÚP, budou vznikat splaškové vody, které budou likvidovány napojením na veřejnou 

kanalizaci obce. Rovněž objekty rodinných domů, které budou vystavěny v zastavitelných 

plochách, musí mít dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

vyřešenu likvidaci odpadních vod. Návrh územního plánu řeší odkanalizování budoucích 

obytných ploch prodloužením kanalizačních řadů.  

4.4.2 Vliv na podzemní vody 

V blízkosti obce Střeň leží jedny z nejvýznamnějších pramenišť skupinového 

vodovodu Litovel. V rámci ochranných pásem vodních zdrojů návrh ÚP Střeň žádné nové 

zastavitelné plochy nevymezuje. Zastavitelné plochy vymezené ÚP jsou v dostatečné 

vzdálenosti od pramenišť a nezakládají předpoklad negativního vlivu na podzemní vody. 

V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, bude nutné jednotlivé záměry 

posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá 

z ustanovení § 4 uvedeného zákona.  

4.4.3 Vliv na povrchové vody a CHOPAV 

Obec Střeň leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, 

která tvoří pro své přírodní podmínky významnou přirozenou akumulaci povrchových 

a podzemních vod. V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném 

nařízením vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní 

pozemky, (c) odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty 

povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé 

hladiny podzemních vod, (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat 

radioaktivní odpady. Dosavadní využití území lze měnit, umisťovat zde stavby a provádět 
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další činnosti lze pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí 

využití pro akumulaci povrchových vod. 

Dále je v CHOPAV zakázáno provádět výstavbu: 

 zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů, 

 skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m
3
, 

 tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW, 

 průmyslových závodů, u nichž by v době provozu došlo k  vypouštění 

nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod, jejichž znečištění 

přesahuje u BSK5 5 t/rok, nerozpuštěných látek 10 t/rok, minerálních olejů 

5 t/rok, zjevné acidity 500 kg ekv./rok, zjevné alkality 500 kg ekv./rok 

Vymezená plochy pro výrobu V1 nezakládá předpoklad takto vysoce kapacitních 

záměrů, nicméně jednotlivé záměry bude nutno posoudit v rámci procesu posuzování vlivů 

záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh ÚP Střeň nepředpokládá realizaci jiných aktivit, které by byly v rozporu 

s ochranou CHOPAV.  

4.4.4 Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

V souvislosti s vymezením zastavitelných ploch na současném ZPF dojde ke změně 

odtokových poměrů a ke snížení retenční kapacity území tím, že se zmenší plochy území 

vhodné pro zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu. V plochách pro zástavbu budou 

respektovány požadavky na zadržení vod na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu 

srážek před jejich odvedením do vodního toku či kanalizace. 

4.4.5 Ochrana před povodněmi 

Celé katastrální území Střeň leží v záplavovém území a většina plochy, která je 

pokryta lužními lesy, je zaplavována pravidelně tzv. pětiletou vodou. Zastavěné území obce je 

obklopuje okružní hráz, takže vlastní obec je před těmito záplavami chráněna a může ji 

ohrozit až tzv. stoletá voda. Návrh ÚP Střeň vymezuje zastavitelné plochy pouze v tomto 

chráněném území a v bezprostřední návaznosti na současně zastavěné území obce. 

4.5 Zvýšení produkce odpadů  

Obec Střeň má vydanou Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, která platí pro trvale žijící obyvatele i majitele individuálních 

rekreačních objektů. Fyzické osoby jsou povinny odpad odděleně shromažďovat, třídit 

a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. Podnikatel, kterému 

při jeho činnosti vzniká odpad (je původcem odpadu), je povinen odstraňovat jej v souladu 
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se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. V souvislosti s podnikatelskými záměry 

v zastavitelných plochách budou původci vznikajících odpadů firmy, které budou tato zařízení 

provozovat. Tyto firmy budou mít povinnost nakládat s odpady podle platné legislativy, tj. 

podle zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 381/2001 Sb. 

(Katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Plochy starých zátěží se v k. ú. Střeň nenachází. 

4.6 Změna vegetace, vliv na faunu 

Lokalizace obce Střeň, jejíž území leží převážně v EVL a cele v ptačí oblasti 

Litovelské Pomoraví, indikuje potenciální vliv záměrů v oblasti na flóru a faunu jako jeden 

z nejvýznamnějších vlivů. Většina návrhových ploch je však lokalizována v zemědělsky 

využívaných plochách přiléhajících k zastavěnému území, které jsou z hlediska ohrožení 

vzácné flóry a fauny méně konfliktní a nezakládají předpoklad ovlivnění nebo ohrožení 

populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, ani jejich 

reprodukčních prostor.  

4.6.1 PO a EVL Litovelské Pomoraví – vliv na předměty ochrany 

Hodnocení vlivu návrhu ÚP na životní podmínky druhů, které jsou předmětem 

ochrany PO Litovelské Pomoraví, a zásady jejich ochrany při realizaci záměrů ÚP vyhodnotil 

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. v samostatné studii Územní plán Střeň, hodnocení vlivu koncepce 

dle § 45i zákona č. 114/92 Sb., prosinec 2012 (část B Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný 

rozvoj území - Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000). Závěry této studie 

jsou přeneseny do Kap. 5 tohoto dokumentu. 

Protože nelesní část katastru Střeně (intravilán a navazující zemědělské pozemky) je 

vyňata z hranic EVL, zastoupení přírodě blízkých stanovišť je v řešeném území velmi malé 

a ze stanovištních předmětů EVL se zde nevyskytuje ani jediný. Z druhových předmětů 

ochrany je z okrajových částí území znám ojedinělý výskyt ohniváčka černočárného, např. 

z okolí bývalé železniční stanice. Ostatní druhové předměty EVL zastupuje v území jen bobr 

evropský a vydra říční, jež obývají lesy a vodní toky v okrajových částech katastru. Tyto části 

obce nebudou v souvislosti s novým ÚP Střeň nijak dotčeny. 

Druhové předměty ochrany PO Litovelské Pomoraví, které tvoří tři druhy ptáků – 

ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a strakapoud prostřední 

(Dendrocopos medius), jsou známy z lesních území katastru obce Střeň. Ledňáček říční je 

vázán do blízkosti zdejších vodních toků (Morava a její ramena). Lejsek bělokrký 

a strakapoud prostřední dávají přednost zachovalým listnatým lesům. Na přeletu je možno 

oba druhy zastihnout i v okolí intravilánu obce Střeň, například v zahradách, pevnou 

stanovištní vazbu k tomuto území však vytvořenu nemají (Merta, L., 2012).  
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4.7 Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti. Krajina je zákonem chráněná před činností snižující její přírodní 

a estetickou hodnotu.
 
Předmětem ochrany krajinného rázu vzhledem jsou všechny přírodní, 

kulturní, historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny. 

Území obce Střeň je situováno v krajinném celku Haná, což je široký prostor 

Hornomoravského úvalu ohraničený na severovýchodě svahem Oderských vrchů a Nízkého 

Jeseníku, na jihozápadě nevýraznými svahy Drahanské a Zábřežské vrchoviny, na jihu 

čelními svahy Karpatského masivu, zatímco severozápaním směrem je otevřen 

do Mohelnické brázdy a na jihovýchodě do Moravské brány. Krajinný celek je 

charakterizován rovinami starosídelní krajiny, polní krajiny a niv. Je jádrovým územím 

středověké Moravy (Olomoucký úděl) s původním slovanským osídlením. Osu řešeného 

území tvoří rozhodující osa břehů široké nivy Moravy a trasy starých zemských stezek 

z Olomouce na Prahu (zdroj ZÚR OK 2008). 

V plošně převažující části k. ú. Střeň dominují přírodní prvky lužních lesů říční nivy, 

z nichž v centrální části mírně vystupuje v podobě ostrůvku uprostřed lesů zastavěná část 

území, obklopená plochami zemědělské půdy. Krajinné scenérie tak jako v celém CHKO 

Litovelské Pomoraví převážně tvoří okraje a plochy lesních porostů, říčních meandrů, 

vodních ploch, ramen a tůní, kontrast roviny nivních luk a hradbami doprovodné zeleně 

vodotečí (zdroj Plán CHKO Litovelské Pomoraví).  

V takovémto území je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně krajinného rázu 

a ve vztahu k záměrům územního plánování chránit (ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992) 

současné estetické hodnoty a dominanty před potlačením nebo narušením novými prvky, 

pečovat o charakteristické složky krajinného rázu tak, aby nedošlo k jejich nevratnému 

poškození nebo zániku.  

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 1, 2011, stanovují 

pro krajinný celek Haná následující opatření: 

 V krajinném celku udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní 

zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny), v nivách podporovat 

především typ lesozemědělské a lesní krajiny a navíc dbát na omezení výstavby pouze 

na jejich břehy. Osídlení včetně urbanizace rozvíjet především na březích niv 

(řetězové urbanizační koridory). (bod 81.1.) 

 Měl být obecně dodržován rozvojový fenomén sídel, oddělující nivu řek (která by 

nikdy neměla být zastavována) na jedné straně, od okolní ploché zemědělské krajiny 

na straně druhé (bod 83.1) 

Plán péče CHKO stanoví jako rizikovou v území výstavbu průmyslových hal, stožárů 

mobilních operátorů, novodobých rozptýlených staveb a satelitních městeček a navrhuje 

následující opatření: 
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 Směrovat výstavbu do urbanizovaných ploch, v územích s vysokou hodnotou 

krajinného rázu dbát na používání tradičních architektonických prvků. 

 Zajistit, aby nedošlo ke snížení estetického hodnoty krajiny, zejména v pohledově 

exponovaných lokalitách (např. výstavbou plošných areálů). 

 V případech umísťování dalších bodových a liniových prvků technického charakteru 

(nadzemní vedení vysokého napětí, vysílače apod.) preferovat jejich umístění 

na stávajících stavbách a v zastavěných částech obcích prosazovat umisťování 

rozvodných energetických a telekomunikačních vedení pod zem. 

 Udržovat a doplňovat nelesní zeleň ve volné krajině, v sídlech i podél komunikací. 

 Ve spolupráci se stavebními úřady usilovat o odstranění nepovolených negativních 

dominant v krajině. 

 Podporovat zlepšení prostupnosti krajiny, zejména v okolí měst a obcí, např. vhodným 

využitím pozemků nevyžadujícího jejich oplocování. 

Návrh ÚP Střeň vymezuje pouze omezené množství rozvojových ploch, a to vždy 

v návaznosti na stávající zástavbu, čímž minimalizuje možnost narušení krajinného rázu 

oblasti. Plocha výroby je nevelkého rozsahu, rovněž navazuje na stávající areál zemědělské 

výroby, bude za ním pohledově ukryta, k čemuž přispěje i izolační zeleň ze strany od obytné 

části obce.  

Návrh ÚP Střeň stanovuje podmínky prostorového upořádání území s cílem zachovat 

klasický charakter zástavby v CHKO. Pro celé řešené území je plošně stanovena výšková 

zonace, výška objektů max. 9,5 m včetně zastřešení, s výjimkou, kterou tvoří objekty 

občanského a technického vybavení. Pro plochy bydlení je stanoven rozsah procenta 

zastavění pozemků, který zohledňuje charakter stávající zástavby. Dále návrh ÚP požaduje, 

aby byly nové domy realizovány citlivě k okolnímu prostředí, aby byla dodržena podlažnost 

a šikmý tvar střech ve stávající zástavbě, a stanovuje omezující podmínky pro RD s plochou 

střechou, pro zahradní domky a drobnou architekturu a oplocení. V zastavěném území bude 

dále dokončována kabelizace vysokého napětí. 

Návrh ÚP Střeň přispěje ke zlepšení krajinného rázu rovněž vymezením interakčních 

prvků - alejí podél polních cest. Prostupnost území bude zvýšena vymezením nové účelové 

komunikace k ploše výrobního areálu.  
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5. VEŠKERÉ 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 

5.1 Soustava NATURA 2000 

Hodnocení vlivu ÚP Střeň na soustavu Natura 2000 provedl RNDr. Lukáš Merta, 

Ph.D. v samostatné studii (Územní plán Střeň, Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 

114/92 Sb.) se závěrem, že hodnocená koncepce – Územní plán Střeň nebude mít při dodržení 

definovaných doporučení a podmínek významný negativní vliv na příznivý stav předmětů 

ochrany lokalit soustavy NATURA 2000, ani na jejich celistvost.  

 

5.2 ÚSES, VKP a maloplošná chráněná území 

Popis skladebných částí ÚSES, VKP a maloplošných chráněných území je obsahem 

kapitoly 3.2.6. Zastavitelné plochy nejsou s územním systémem ekologické stability 

v konfliktu. Návrh ÚP Střeň nepředpokládá žádný zásah do významných krajinných prvků, 

ani do maloplošných chráněných území.   

5.3 CHKO Litovelské Pomoraví 

Návrh ÚP se dotýká ploch IV. zóny ochrany krajinné oblasti, v které se hospodaří 

běžným způsobem, a dále zasahuje do zóny III, jejíž hranice je vedena po hranici zastavěného 

území obce. Rozvojové plochy přiléhají těsně k současně zastavěnému území a nepředstavují 

hrozbu narušení zásad ochrany CHKO. Bez dotčení III. zóny by byl rozvoj obce možný pouze 

zahuštěním stávající zástavby, čímž by byl narušen stávající charakter venkovského osídlení. 

Rozbor možného ovlivnění krajinného rázu byl řešen v Kap. 4.7, negativní vliv není 

předpokládán.  
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6. ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, 

SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A 

PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) 

NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ.  

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů liniových staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998). Přestože 

metodika je vypracována pro konkrétní typ záměrů, je vhodná rovněž pro posouzení vlivu 

návrhových ploch územního plánu, neboť umožňuje propojení všech kritérií do jedné, snadno 

hodnotitelné a objektivně porovnatelné veličiny. V souladu s touto metodikou jsou jednotlivé 

záměry ohodnoceny koeficientem významnosti, který v sobě zahrnuje velikost vlivu, jeho 

časový rozsah, reverzibilitu vlivu a další parametry a nabývá následujících hodnot: 

 významný nepříznivý vliv:  - 8 až - 11 

 nepříznivý vliv:   - 4 až - 7 

 nevýznamný až nulový vliv:     0 až - 3 

 příznivý vliv:        1 

Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí 

vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další 

kritéria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 - 1 

a vyjadřuje účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 

Koeficient významnosti =  - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost 

území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty 

pro velikost vlivu  0 platí: 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost 

ochrany) 

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 

 

Kritéria, podle kterých se hodnotí koeficient významnosti, nabývají následujících 

hodnot: 

Velikost vlivu: 

 významný nepříznivý vliv -2 

 nepříznivý vliv  -1 

 nevýznamný až nulový vliv  0 

 příznivý vliv    1 
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Časový rozsah: 

 trvalý    -3 

 dlouhodobý   -2 

 krátkodobý   -1 

 

Reverzibilita: 

 nevratný   -3 

 kompenzovatelný  -2 

 vratný    -1 

 

Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů): 

 ano    -1 

 ne     0 

 

Mezinárodní vlivy: 

 ano    -1 

 ne     0 

 

Veřejnost: 

 ano    -1 

 ne     0 

 

Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Možnost ochrany: 

 úplná     1 

 částečná    0,1 - 0,9 

 nemožná    0 

Míra vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí je doplněna o popis 

nejvýznamnějších střetů. Hodnocení velikosti vlivu bylo provedeno pomocí Katalogu kritérií 

pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí, který je součástí výše zmíněné 

metodiky. Při hodnocení záměru je zatíženo s určitou mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze 

o vymezení plochy, pro kterou není známa konkrétní podoba jednotlivých záměrů. 

Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné kumulativní 

a synergické vlivy. 
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V případě, že byl identifikován střet záměru s některým z limitů, neznamená to 

automaticky, že dojde k negativnímu ovlivnění. Je zde identifikováno riziko, které bude 

v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí 

v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V Tabulce 6.1. je hodnocena velikost potenciálního vlivu vymezení jednotlivých 

zastavitelných ploch na životní prostředí. Míra vlivu každého záměru na složky životního 

prostředí je vyjádřena v maticové tabulce, nejvýznamnější střety jsou popsány a ohodnoceny 

v následujících kapitolách. Základem pro stanovení závažnosti vlivu jsou expertní odhady, 

které identifikují počet a rozsah střetů rozvojových záměrů s územními a environmentálními 

limity využití území. Pro záměry, u nichž je identifikován nepříznivý vliv, je dále zjištěn 

koeficient významnosti.  

Tab. 6.1: Hodnocení velikosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP 
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B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

B 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 8 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

B 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

O 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

V 1 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VP 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 1 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 2 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 3 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 4 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 1 0 0 +1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

R 2 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 3 0 0 +1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

IP 1 - 5 +1 0 +1 0 0 0 0 0 +1 0 0 +1 

D1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2 – D5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K1 – K5 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

V1 – V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P1 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6.1 Vliv na ovzduší a klima 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, přičemž využití většiny z nich může mít 

určitý vliv na kvalitu ovzduší, zvlášť v případě obce, která zatím není plynofikována. Pokud 

je imisní příspěvek zdroje menší jak 20 % referenční hodnoty a není překročen imisní limit 

ve vztahu k průměrným ročním koncentracím, případně imisní příspěvek zdroje představuje 

méně jak 20 % zákonného limitu, považujeme vliv zdroje za nevýznamný až nulový. Takový 

vliv se dá očekávat u většiny zastavitelných ploch návrhu ÚP. Ani v souhrnu všech 

rozvojových ploch bydlení, občanského vybavení a výroby se nedá významný vliv na kvalitu 

ovzduší očekávat. 

Pro plochu výroby a skladování je podmínkami využití umožněno v ní situovat stavby 

a zařízení pro zemědělskou i nezemědělskou výrobu a skladování s případným negativním 

vlivem pouze v rámci pozemků areálu. Vymezení plochy proto nezakládá předpoklad 

negativního vlivu na kvalitu ovzduší. U budoucích záměrů v této ploše bude minimalizace 

jejich vlivů na životní prostředí prosazena v rámci standardních postupů územního řízení. 

Návrh ÚP respektuje menší výrobní prostory ve stávajících objektech na plochách 

bydlení. Nesmí v žádném případě dojít ke znečišťování ŽP nebo jiným negativním jevům. 

Drobné dílny menšího rozsahu je možno provozovat i v objektech RD v případě, že nebudou 
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negativně působit na okolní zástavbu svým hlukem, prašností, exhalacemi, vibracemi 

a podobnými vlivy (ÚP Střeň, Kap. 4). 

Kladným vlivem z hlediska kvality ovzduší v obci jsou hodnoceny plocha izolační 

zeleně a interakční prvky IP, které rozdělením ploch obdělávané půdy sníží jejich erozi a tím 

i prašnost v ovzduší. Dále je kladným vlivem hodnoceno umožnění plynofikace obce – 

veřejně prospěšná stavba P1. 

Vliv ÚP Střeň na klima není předpokládán.  

6.2 Fyzikální vlivy – hluk 

Analogicky se situací v kvalitě ovzduší není předpoklad vlivu zastavitelné plochy 

pro výrobu a skladování V1 na zvýšení akustické zátěže, neboť je vymezena s podmínkou 

nulového vlivu za hranicí funkční plochy. Její budoucí vliv na akustickou zátěž je proto 

hodnocen jako nevýznamný až nulový (0).  

U ostatních ploch není vliv na zvýšení akustické zátěže chráněných objektů 

předpokládán. 

Návrh ÚP Střeň naopak situuje plochy bydlení B 10 a B 11 v blízkosti železniční trati 

č. 270. Obě plochy odděluje od liniového zdroje akustické zátěže izolační zelení a zároveň 

budou mezi oběma plochami a tratí stávající protihluková zeď. V rámci územního řízení 

staveb v těchto plochách by měla být prověřena rovněž akustická zátěž řešených ploch 

a situování zástavby by mělo respektovat bezpečnou vzdálenost. 

6.3 Vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy 

Vlivy záměru na obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 vliv na veřejné zdraví, 

 sociálně-ekonomický vliv. 

6.3.1 Vliv na veřejné zdraví 

Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti se záměrem určení rozvojových ploch je 

v přímé souvislosti s posouzením imisní a hlukové zátěže lokality. 

Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech 

dostupných údajů a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu 

mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně 

charakterizace existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících. 

V procesu hodnocení rizika je nutno identifikovat dvě základní veličiny: 
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 Nebezpečnost (Hazard) - vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví 

člověka či na životní prostředí.  

 Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž 

za definovaných podmínek (za definované expozice) může dojít k poškození 

zdraví . 

Ve fázi hodnocení vlivu záměrů územního plánu nelze identifikovat imisní zátěž ani 

akustickou expozici, kterým bude obyvatelstvo potenciálně vystaveno. Podklady hodnocené 

v této fázi územně plánovací dokumentace pouze vymezují limitní rozsah ploch a konkrétní 

akustické a rozptylové studie budou provedena až při posuzování konkrétních záměrů 

výstavby.  

V souladu s rozborem v předchozích kapitolách byl pro vliv na veřejné zdraví 

stanoven pro většinu plocha koeficient významnosti 0 - nevýznamný až nulový vliv, který je 

v souladu s metodikou charakterizován následovně: 

 do obytných území v okolí budou pronikat nečetné fyzikální, chemické nebo 

biologické škodliviny, které spolu s pozadím (stavem při nulové variantě) 

zůstanou spolehlivě pod stanovenými limity, 

 případné negativní dopady na pohodu, kvalitu života a zájmy obyvatelstva 

budou malé. 

Konkrétní záměry budou v budoucnu ve fázi projektové dokumentace předmětem 

dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí v rámci procesu EIA 

podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě potřeby budou vlivy 

na ovzduší posouzeny v rozptylových studiích, vlivy hluku pak v hlukových studiích. 

Kladně posouzené plochy a opatření jsou hodnoceny kladně rovněž z hlediska vlivu 

na veřejné zdraví. Z hlediska zvýšení bezpečnosti při pohybu na komunikacích v obci je 

pozitivně hodnocena veřejně prospěšná stavba D1 – výstavba chodníků. Dále lze očekávat 

příznivý vliv ploch, které umožní realizaci záměrů s kladnými dopady na pohodu 

obyvatelstva včetně omezení psychosociálních vlivů. Takový vliv lze očekávat u především 

u ploch rekreace R a plochy O1 určené pro rozšíření sportovního areálu. 

6.3.2 Sociálně-ekonomický vliv 

Návrh ÚP Střeň má potenciálně pozitivní vliv na ekonomickou situaci obyvatel obce, 

neboť využití stávající plochy výroby rozšířené o rozvojovou plochu V1 zakládá předpoklad 

zvýšení pracovních příležitostí.  

Další možnost hospodářského rozvoje je spojena s turistickým potenciálem a polohou 

obce v atraktivním prostředí chráněné krajinné oblasti. Plochy občanského vybavení O2 a O3 

mohou být využity k posílení služeb spojených s turistikou. 
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6.4 Vliv na půdu 

Zábor ZPF (viz Tab. 5.1) je dle výše uvedené metodiky hodnocen podle následující 

škály významnosti: 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze větší než 10 ha, 

 z celkového záboru ZPF převažují pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany, 

Nepříznivý vliv (-1): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze od 0,3 do 10 ha,  

Nevýznamný až nulový vliv (0): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze pod 0,3 ha, 

 záměr nepředstavuje zábor ZPF. 

Příznivý vliv (+1): 

 záměr potenciálně vytváří předpoklad pro rozšíření rozlohy ZPF. 

 

Jednotlivé plochy návrhu ÚP Střeň, pokud jsou vymezeny na ZPF, jsou hodnoceny 

velikostí vlivu -1, tj. plochy na ZPF ve  III. nebo IV. třídě ochrany o rozloze od 0,3 

do 1,532 ha pro nejrozlehlejší plochu V1, nebo 0 (plochy do 0,3 ha na ZPF ve  III. nebo IV. 

třídě ochrany). Vliv žádné z návrhových ploch nebylo nutno hodnotit jako významně 

nepříznivý – viz Tab. 6.1. 

Výpočet koeficientu významnosti pro jednotlivé zastavitelné plochy uvádí Tab. 6.2. 

U všech zastavitelných ploch se jedná o trvalý, nevratný vliv. Protože využití ploch je 

dostatečně konkretizováno a rozsah ploch není v jednotlivých případech nadhodnocen, jsou 

nejistoty hodnoceny velikostí 0. Naopak citlivost je hodnocena vlivem -1, neboť se jedná 

o území chráněné podle zvláštních předpisů - ptačí oblast Litovelské Pomoraví. Možnost 

ochrany pro plochy bydlení je zvolena částečná v hodnotě 0,5, neboť v řešeném území je 

typická rozvolněná zástavba, která by měla být i z důvodů zachování krajinného rázu 

dodržena. Pro ostatní zastavitelné plochy byla zvolena možnost ochrany nižší v hodnotě 0,3, 

kterou se rozumí kroky a opatření, přijaté v době realizace záměrů, tj. především péče 

o sejmutou ornici a její následné využití. 

V plochách R a Z nebyl koeficient hodnocen, neboť se jedná o plochy zeleně a zahrad,  

které nebude nutno odnímat ze ZPF. 

Tab. 6.2: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na půdu – plochy bydlení B 

Velikost vlivu – Tab.6.1. -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ne 0 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

 

 

 

 

Koeficient významnosti -3 Nevýznamný vliv 
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Tab. 6.3: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na půdu ploch O1 a V1  

Velikost vlivu – Tab.6.1. -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ne 0 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,3 

Koeficient významnosti -4,9 Nepříznivý vliv 

6.5 Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa 

Rozvojové plochy návrhu ÚP Střeň si nevyžádají zásah do lesních porostů, ani nejsou 

lokalizovány ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa. 

 

6.6 Vliv na vodu  

Vliv návrhových ploch ÚP Střeň na podzemní vodu, povrchovou vodu a odtokové 

poměry v území byl podrobně řešen v Kap. 4.4. Návrh územního plánu řeší likvidaci 

odpadních vod, které budou vznikat po realizaci záměrů na zastavitelných plochách. Z tohoto 

hlediska není vliv očekáván nepříznivý vliv ÚP na kvalitu podzemních nebo povrchových 

vod, naopak prodloužení kanalizačních řadů je hodnoceno kladně.  

Z hlediska zvýšení retence jsou pozitivně hodnoceny plochy interakčních prvků, které 

přispějí k zadržení vody v krajině.  

6.7 Vliv na horninové prostředí  

Návrh ÚP Střeň nebude mít vliv na horninové prostředí.  

6.8 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu a flóru 

Z hlediska biologických vlivů mají zastavitelné plochy, stanovené ÚP, ve svém 

důsledku nevýznamný až nulový vliv (0), neboť jejich využití 

 nepředstavuje možnost šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin do okolí, 

 nepředstavuje možnost výskytu (zavlečení) obtížných živočichů do okolí,  

 nepředstavuje riziko přenosu nákaz.  

V souladu s použitou metodiku se dá předpokládat pro většinu ploch vliv na faunu 

a flóru nevýznamný až nulový (0), jehož charakteristika je dána následující škálou významů: 

 lokalizace záměru nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště chráněného 

genofondu, 
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 záměr znamená pouze omezení výskytu zvláště chráněných živočichů (snížení plochy 

loviště, dotčení tahových cest a míst soustředění během migrací, snížení potravní 

nabídky atp.), 

 záměr nezasahuje floristicky a faunisticky hodnotná stanoviště, 

 realizace záměru kompenzuje ztrátu prostorů pro hnízdění (reprodukci zvláště 

chráněných živočichů) vytvořením náhradních ploch a prostorů - jedná se o nově 

vytvořené interakční prvky alejí IP a izolační zeleně Z. 

6.9 Vliv na ÚSES a VKP 

Realizace záměrů návrhu ÚP Střeň nebude vyžadovat zásah do skladebných částí 

ÚSES ani do významných krajinných prvků vyjma široké nivy řeky Moravy. 

 

6.10 Vliv na hmotné statky a kulturní dědictví včetně dědictví architektonického 

a archeologického 
 

Plochy návrhu ÚP Střeň nejsou ve střetu s nemovitými kulturními památkami, ani 

nebudou mít negativní vliv na hmotné statky. Celé území obce je nutné pokládat za území 

s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění. Při respektování ustanovení § 21-24 citovaného zákona nebudou mít 

zastavitelné plochy na archeologické dědictví negativní vliv. 

6.11 Vliv na krajinu 

Vliv návrhu ÚP Střeň jako celku byl diskutován v Kap. 4.7. Z hlediska jednotlivých 

návrhových ploch posuzuje zvolená metodika negativně následující vlivy na krajinný ráz:  

 záměr znamená realizaci nových měřítkem nebo soustředěním nápadných objektů 

do krajiny oproti měřítku (soustředění) stávající urbanistické struktury dotčeného 

území, 

 záměr znamená realizaci pohledově významného technického prvku do krajiny 

(výrazné bodové a prostorové dominanty, výrazné nadzemní linie, průseky lesními 

a liniovými porosty), případně dominantní změnu blízkého pohledového horizontu, 

 záměr zcela mění nebo potlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné 

historické hodnoty území likvidací původních dokladů využití a kultivace krajiny, 

nebo likviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny, 

 záměr znamená pohledově výraznou změnu hmot a objemů objektů stávajícího 

průmyslového, obchodního, zemědělského a podobného areálu. 

Naopak příznivě působí, pokud: 

 záměr vytváří nové estetické dominanty a pohledově významné prvky v krajině, které 

vhodně doplňují přírodní estetické hodnoty, vhodně rozvíjejí kulturně historické 
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hodnoty nebo doplňují charakter osídlení a zástavby včetně měřítka, formy, materiálu 

a barevnosti, 

 záměr znamená zrušení nebo pohledovou eliminaci negativní krajinné dominanty, 

 záměr znamená obnovu historické struktury krajiny a doplnění, vytvoření pohledově 

určujících přírodních prvků krajiny (revitalizační efekty). 

 

Návrh ÚP Střeň vymezuje pouze omezené množství rozvojových ploch, a to vždy 

v návaznosti na stávající zástavbu, čímž minimalizuje možnost narušení krajinného rázu 

oblasti. Plocha výroby je nevelkého rozsahu, rovněž navazuje na stávající areál zemědělské 

výroby, bude za ním pohledově ukryta, k čemuž přispěje i izolační zeleň ze strany od obytné 

části obce. Žádná z rozvojových zastavitelných ploch nezakládá důvod negativního 

hodnocení. Naopak vymezení interakčních prvků - alejí podél polních cest – bude působit 

z hlediska estetického působení pozitivně. 

6.12 Významnost vlivů ÚP Střeň na životní prostředí 

Souhrnný přehled hodnot koeficientů významnosti vlivu, diskutovaných v kapitolách 

6.1. až 6.11. je uveden v Tabulce 6.4.   

Tab. 6.4: Hodnocení významnosti vlivu ploch ÚP Střeň na složky ŽP 
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B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 

B 3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 

B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 8 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 

B 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 1 0 0 0 0 -4,9 0 0 0 0 0 0 0 

O 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

V 1 0 0 0 +1 -4,9 0 0 0 0 0 0 0 

T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VP 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 1 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 2 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 3 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z 4 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 1 0 0 +1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

R 2 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 3 0 0 +1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

IP 1 - 5 +1 0 +1 0 0 0 0 0 +1 0 0 +1 

D1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2 – D5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K1 – K5 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

V1 – V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P1 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ŘEŠENÍ ÚP A JEJICH ZHODNOCENÍ. 

SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ 

VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998), jejíž popis je uveden 

v předchozí kapitole. Posuzování bylo prováděno na základě průzkumů v terénu, na podkladě 

územně plánovací dokumentace a odborných podkladů. Predikce vlivu koncepce na okolní 

prostředí byla zpracována na základě podrobné analýzy předpokládaných vlivů a expertního 

odhadu zpracovatelů. Hodnocení vlivu rozvojových ploch na životní prostředí je zatíženo 

určitou mírou nejistoty, neboť se jedná pouze o vymezení ploch, pro které konkrétní podoba 

jednotlivých záměrů není známa. V průběhu zpracování posouzení se však neobjevily 

skutečnosti, které by spolehlivost závěrů omezovaly.  

Hodnocení vlivu ÚP Střeň na PO a EVL Litovelské Pomoraví vyhodnotil 

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. v samostatné studii (část B Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný 

rozvoj území – Územní plán Střeň, posouzení vlivu koncepce dle §45i zákona č. 114/92 Sb.). 

Výsledky tohoto posouzení byly do vyhodnocení vlivů na životní prostředí zapracovány.  

Souhrnný přehled hodnot kumulovaných koeficientů významnosti vlivu, je uveden 

v Tabulce 6.4 v Kap. 6.12. Z ní je zřejmé, že návrh ÚP Střeň je z hlediska vlivů na životní 

prostředí a obyvatelstvo vyrovnaný a málo konfliktní. Převažují kladné vlivy, a to především 

potenciálně pozitivní vliv na kvalitu vod a ovzduší a následně na veřejné zdraví, sociálně-

ekonomický vliv na obyvatelstvo a vliv interakčních prvků na snížení půdní eroze, zvýšení 

retenční schopnosti krajiny a estetické působení. Záporným jevem je zábor plánovaný ZPF, 

který je nutný v rozvojových plochách i lokalitách, které mají být převedeny na přírodě blízké 

plochy. Zábor ZPF je však přiměřený velikosti obce a plánovanému rozvoji a netýká se půdy 

s nejvyššími třídami ochrany. Pro žádnou z ploch ÚP Střeň nebyl vliv na životní prostředí 

a obyvatelstvo hodnocen jako významně nepříznivý. 

Návrh ÚP Střeň je předkládán v jedné variantě. Nulová varianta by Tabulce 6.4 

vynulovala veškeré koeficienty vlivu, to znamená, že nerealizace územně plánovací 

dokumentace by obci nepřinesla ani pozitivní, ani negativní změnu stávajícího stavu. 

Ekologicky cenné plochy jsou chráněny podle zvláštních předpisů, nedošlo by k novému 

záboru zemědělského půdního fondu. Na druhé straně by byl zamezen rozvoj obce, nedošlo 

by k vymezení nových obytných ploch, ploch rekreace, občanského vybavení a plochy 

pro výrobu a podnikání. Hodnocení nulové varianty je tedy zavádějící, neboť nulová varianta 

neřeší rozvojové potřeby obce Střeň a nutnost sladění územního plánu s nadřazenou 

dokumentací. 
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 

SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

předpokládaných a potenciálních negativních vlivů realizace záměrů územního plánu 

na životní prostředí vyplývají z rozborů, provedených v předchozích kapitolách. Opatření jsou 

uvedena rovněž pro kritéria, u kterých je předpokládán nevýznamný až nulový vliv.  

8.1 Vliv na zemědělský půdní fond 

Vliv na zemědělský půdní fond je z nevyhnutelných vlivů předkládané koncepce 

na životní prostředí. Návrh ÚP Střeň nevyžaduje zábor nadměrné plochy zemědělských 

pozemků a počet objektů, uvažovaný pro jednotlivé rozvojové plochy, je úměrný jejich 

rozsahu. 

Proto se doporučení k ochraně ZPF týkají opatření, uskutečnitelných po přijetí 

ÚP Střeň, případně v rámci realizace záměrů na zastavitelných plochách: 

 V konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení 

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity.  

 Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. 

 Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem. 

 Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést 

na základě provedeného pedologického průzkumu odděleně skrývku ornice v plné 

mocnosti orničního profilu, rozvézt a rozprostřít ji tak, aby bylo zajištěno její 

hospodárné využití na jiných pozemcích.  

 Respektovat investice vložené do půdy – meliorační systém. Plánovanou výstavbou by 

mohlo dojít k porušení melioračního zařízení a následnému zamokření pozemků, 

pokud by nebyl zohledněn průběh vedené meliorace, nebo pokud by nebyla meliorace 

pozemku nově zhotovena. Ve stavební dokumentaci jednotlivých záměrů bude nutno 

respektovat hlavní odvodňovací zařízení. 

8.2 Vliv na veřejné zdraví, ovzduší, hluk 

Využití ploch určených k bydlení B10 a B11 v blízkosti železniční trati č. 270 by mělo 

být podmíněno předchozím ověřením splnění hygienických limitů.  
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Konkrétní záměry výroby budou v budoucnu ve fázi projektové dokumentace 

předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí v rámci 

územních řízení, v případě potřeby budou vlivy na ovzduší posouzeny v rozptylových 

studiích, vlivy hluku pak v hlukových studiích. Obecně objekty, které budou nově 

vybudovány na zastavitelných plochách, by měly být vytápěny s využitím zemního plynu, 

obnovitelných zdrojů energie, LPG, elektrickou energií, apod. 

 

8.3 Vliv na vodu 

Výstavba na nové ploše, původně zařazené jako ZPF, bude mít za následek změnu 

odtokových poměrů. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zajistit cílenou redukcí 

zpevněných ploch a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod ze střech.  

U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného 

zneškodnění dešťových, splaškových a průmyslových vod. Z hlediska ochrany podzemních 

a povrchových vod je nezbytné zajistit prodloužení kanalizačních řadů k odvádění a čištění 

odpadních vod.  

8.4 Vliv na krajinu 

Návrh ÚP Střeň řeší omezení negativního vlivu zastavitelných ploch na krajinný ráz 

v dostatečné podrobnosti. Dále je při plánování nových staveb na zastavitelných plochách 

žádoucí a upřednostňovat takové typy staveb, které svým tvarem, charakterem, barevností 

a použitým materiálem harmonizují s okolím.  

8.5 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru 

U záměrů většího rozsahu, podléhajícím hodnocení vlivu na životní prostředí, bude 

ve fázi projektové dokumentace vliv na biotu předmětem dalšího hodnocení při posuzování 

vlivu záměrů na životní prostředí v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud bude shledána nezbytnost, budou v rámci hodnocení uvedeného 

vlivu pro tyto záměry zpracovány botanické posudky a zoologická posouzení. Pro ÚP Střeň 

se jedná pravděpodobně pouze o využití plochy V1. 
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH 

CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ 

PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

9.1 Ovzduší  

Územní plán Střeň počítá s plynofikací obce a vytváří podmínky pro snížení eroze 

půd, čímž dává předpoklad snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší. 

Zároveň tím vytváří předpoklad pro splnění cíle 2.2.1 Státní politiky životního prostředí 2012 

– 2020, kterým je zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, 

a zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány. 

Vymezené zastavitelné plochy jsou omezeného rozsahu a nezakládají předpoklad 

překročení limitních hodnot. Konkrétní záměry budou v budoucnu ve fázi projektové 

dokumentace předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí 

v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě 

potřeby budou vlivy na ovzduší posouzeny v rozptylových studiích, aby nedošlo k rozporu 

s cíli Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomoucký kraj, kterými je zajistit 

na celém území kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky a přispět 

k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících 

látek do ovzduší. 

9.2 Voda 

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020, schválená usnesením vlády dne 

9.1.2013 řadí ochranu povrchových a podzemních vod do kapitoly Udržitelné využívání 

přírodních zdrojů. Koncepce vychází z aktuální problematiky a z požadavků vyplývajících 

z uplatňování Rámcové směrnice 64 2000/60/ES o vodní politice, jejíž závěry se v rámci 

Olomouckého kraje promítají do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

jako základního koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky. Návrh ÚP Střeň 

je plně v souladu s požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací OK.  

9.3 Půda 

Ochrana zemědělských půd je v rámci ÚP zajištěna prostřednictvím zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění a Metodického pokynu Odboru ochrany 

lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF (č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996, 

uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 4 dne 12.12.1996), která zařazuje bonitované půdně 

ekologické jednotky (BPEJ) do 5ti tříd ochrany a stanovuje podmínky pro jejich odnětí 

ze ZPF.  
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Návrh ÚP Střeň vymezuje přiměřené množství rozvojových ploch na současném ZPF 

a nevyžaduje zábor půd vysoké bonity. Zároveň navrhuje rozčlenění orné půdy sítí 

interakčních prvků, čímž vytváří podmínky pro snížení větrné a vodní eroze. 

9.4 Příroda a krajina 

Návrh ÚP Střeň respektuje Koncepci ochrany přírody a krajiny pro území 

Olomouckého kraje, která vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody 

a krajiny. Územní plán Střeň respektuje chráněné části přírody, jednoznačně vymezuje 

skladebné části územního systému ekologické stability krajiny a je v souladu s cíli 

nadřazených materiálů. 

9.5 Kulturní a historické památky 

Ochrana nemovitých kulturních památek a území vymezených jako památkové zóny 

a rezervace se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

Hodnocená dokumentace není s uvedeným předpisem v rozporu. 

9.6 Obyvatelstvo 

Usnesením vlády ČR č. 1046 byl v říjnu roku 2003 přijat Dlouhodobý program 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století (Zkráceně 

ZDRAVÍ 21). Program ZDRAVÍ 21 je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé 

a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a navazující na Akční 

plán zdraví a životního prostředí ČR, který schválila Vláda ČR usnesením č. 810 ze dne 

9. prosince 1998. Jedním z cílů tohoto programu je Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl 

10), přičemž do úkolů územního plánování se promítá Dílčí úkol č. 10. 1. - Snížit expozice 

obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody, vzduchu a půdy látkami 

mikrobiálními, chemickými a dalšími, aktivity koordinovat s cíli, stanovenými v Akčním 

plánu zdraví a životního prostředí ČR.  

Návrh ÚP Střeň je v souladu s cíli Akčního plánu pro zdraví a životní prostředí 

a ZDRAVÍ 21, a to především svým vymezením ploch pro realizaci opatření ke zvýšení 

čistoty povrchových vod – prodloužení kanalizačních řadů - a vytvořením podmínek 

pro plynofikaci obce. 

Dále se z cílů, formulovaných tímto programem, návrh ÚP Střeň ve své části 

vymezení ploch pro sport a  individuální rekreaci potkává s Cílem č. 11, Zdravější životní 

styl, tj. do roku 2015 by si lidé v celé společnosti měli osvojit zdravější životní styl (aktivita 

11.1.3. Zvýšit úroveň všestranné pohybové aktivity obyvatelstva). 
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

10.1 Stanovení monitorovacích indikátorů vlivu koncepce na ŽP 

Dle ustanovení § 10h zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů., musí být v rámci implementace ÚP prováděno sledování 

a rozbor vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že předkladatel zjistí 

nepředvídané závažné negativní vlivy provádění koncepce na životní prostředí nebo veřejné 

zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat 

příslušný úřad (KÚ) a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně ÚP. 

V případě ÚP Střeň není vzhledem k podstatě posuzované koncepce nutné stanovovat 

samostatný monitorovací program. Nejsou stanoveny ani žádné cílené monitorovací ukazatele 

vlivu koncepce na životní prostředí. 
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na základě rozboru vlivu návrhu ÚP Střeň na životní prostředí je návrh požadavků 

na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech v této kapitole rozčleněn na část změn 

návrhu územního plánu a na doporučení, která se týkají rozhodování v území po přijetí ÚP 

Střeň. 

11.1 Návrh požadavků k zapracování do návrhu ÚP Střeň 

 V plochách B10 a B11 bude v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem 

prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných 

vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech 

a nebude třeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů hluku z dopravy 

na dráhách. 

11.2 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 

po přijetí ÚP Střeň 

 Zásahy do terénu předem konzultovat s organizací oprávněnou k provádění 

archeologických výzkumů za účelem minimalizace zásahů ve smyslu ochrany 

a záchrany archeologických nálezů.  

 V konkrétní projektové dokumentaci záměrů na zastavitelných plochách 

upřednostňovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF. Nezastavěné plochy nadále 

využívat stávajícím způsobem. 

 Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést 

opatření k zabránění znehodnocení ornice.  

 U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného 

zneškodnění dešťových, splaškových a průmyslových vod. 

 V rámci řízení následujících po vydání územního plánu budou jednotlivé záměry 

posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) 

dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného 

zákona. 

 Část pozemků v k. ú. Střeň je odvodněna, na odvodněných pozemcích je vymezena 

značná část návrhových ploch. Plánovanou výstavbou by mohlo dojít k porušení 

melioračního zařízení a následnému zamokření pozemků, pokud by nebyl zohledněn 
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průběh vedené meliorace, nebo pokud by nebyla meliorace pozemku nově zhotovena. 

Ve stavební dokumentaci bude nutno odvodňovací zařízení respektovat. 

 Při plánování nových staveb na zastavitelných plochách upřednostňovat takové typy 

staveb, které svým tvarem, charakterem, barevností a použitým materiálem 

harmonizují s okolím. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Posuzovaný Územní plán Střeň – pracovní návrh (textová a grafická část, listopad 

2012) byl vypracován byl zpracován Projekční kanceláří Urbol, Ing. arch. Boženou 

Šnyrchovou, Olomouc. Po odevzdání návrhu ÚP byla dokumentace přiměřeně upravena 

dle nově vydané novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a zároveň bylo upraveno i posouzení 

vlivu územního plánu na životní prostředí (leden 2013).  

Územní plán Střeň je vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tj. s obsahem 

a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání 

území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území. 

Pořizovatelem je v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad 

Litovel, odbor výstavby, úřad územního plánování. 

Po posouzení koncepce „Návrh zadání územního plánu Střeň“ vydala Správa 

Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví dne 14.11.2012 stanovisko č.j. 

001828/LM/2012/AOPK, že nelze vyloučit, že předložená koncepce může mít samostatně 

nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 

celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a to na ptačí oblast CZ 0711018 

Litovelské Pomoraví (dále PO), nebo evropsky významnou lokalitu CZ 0714073 Litovelské 

Pomoraví (dále EVL), neboť řešené území, tj. katastrální území Střeň, se ve značném rozsahu 

překrývá jak s územím EVL Litovelské Pomoraví, tak s územím PO Litovelské Pomoraví. 

Krajský úřad Olomouckého kraje ve svém stanovisku č. j. KUOK 98002/2012 ze dne 

19.11.2012 proto uplatnil požadavek na zpracování posouzení územního plánu z hlediska 

vlivů na životní prostředí. 

Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno 

ve smyslu §10i zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu územního 

plánu s koncepčními a strategickými národními, krajskými a regionálními dokumenty 

z oblasti životního prostředí, resp. cíli, zásadami a opatřeními stanovenými v těchto 

dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů v oblastech: 

 vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy, 

 vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy, hluk, 

 vliv na biologickou rozmanitost, faunu, floru, 
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 vliv na vody – podzemní, povrchové, CHOPAV,  

 vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

 vliv na lesní porosty 

 vliv na horninové prostředí, 

 vliv na územní systém ekologické stability,  

 vliv na významné krajinné prvky, 

 vliv na krajinu a krajinný ráz, 

 vliv na kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického. 

Podkladem pro vypracování hodnocení vlivu na životní prostředí byl Územní plán 

Střeň – návrh, grafická a textová část, verze listopad 2012, finálním podkladem pak upravená 

verze dle nově vydané novely stavebního zákona 350/2012 Sb., leden 2013. 

Hodnocení vlivu ÚP Střeň na soustavu Natura 2000 provedl RNDr. Lukáš Merta, 

Ph.D. se závěrem, že hodnocená koncepce – Územní plán Střeň nebude mít při dodržení 

negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000, ani 

na jejich celistvost.  

Z procesu vyhodnocení vlivů předmětných záměrů územního plánu na jednotlivé 

složky životního prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů: 

 Významný nepříznivý vliv – nebyl identifikován. 

 Nepříznivý vliv – jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen zábor ZPF pro plochy O1 

a V1. 

 Nevýznamný vliv –  jako nevýznamný vliv byl vyhodnocen zábor ZPF v plochách B2, 

B3 a B8. 

 Příznivý vliv - jako příznivý se předpokládá vliv na imisní situaci, vliv na veřejné 

zdraví, sociálně ekonomický vliv na obyvatelstvo, vliv na kvalitu vod, vliv 

interakčních prvků na snížení půdní eroze, zvýšení retenční schopnosti krajiny 

a krajinný ráz. 

Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové. Na základě posouzení 

vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou navržena ochranná opatření, 

která snižují významnost těchto vlivů.  

Při respektování navržených podmínek a doporučení pro realizaci koncepce 

v Kap. 11 územní plán nevyvolá žádné závažné střety s ochranou přírody a krajiny, 

proto lze k Územnímu plánu Střeň vydat souhlasné stanovisko:  
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Návrh stanoviska ke koncepci 

Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

vydává souhlasné stanovisko ke koncepci 

„Územní plán Střeň“ 

za dodržení následující podmínky: 

 

1/ V podmínkách využití ploch s různým způsobem využití doplnit podmínku využití ploch 

B10 a B11 – v plochách bude v navazujících řízeních vedených stavebním úřadem prokázáno, 

že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních 

prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech a nebude třeba provádět opatření 

k odstranění negativních vlivů hluku z dopravy na dráhách. 
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 

2000 

Viz RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., Územní plán Střeň, Hodnocení vlivu koncepce 

dle §45i zákona č. 114/92 Sb. 
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ 

ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

Druhá aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území pro obec s rozšířenou 

působností Litovel (dále jen RURÚ ORP Litovel) byla zpracována v roce 2012 (Urbanistické 

středisko Brno). Navazuje na předchozí dokumentaci územně analytických podkladů, tj. 

zpracování v r. 2008 a první aktualizaci v roce 2010.  

Na základě analýzy jednotlivých jevů ve sledovaném území a jejich vlivu 

na udržitelný rozvoj shrnuje materiál zjištěné a potenciální problémy na úrovni jednotlivých 

obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel. Soubor zjištěných 

a potenciálních problémů v k.ú. Střeň a náměty k řešení těchto problémů, tak jak byly 

vyhodnoceny RURÚ ORP Litovel, spolu s vyhodnocením vlivu územního plánu na tyto jevy 

jsou předmětem Tabulek C.1. a C.2. 

Tab. C1: Souhrn problémů k řešení v ÚPD (Kap. 5.2.2 RURÚ ORP Litovel) 

Popis problému Vliv návrhu ÚP Střeň na řešení problému 

Nadmístní problém 

žádný - 

Místní problémy  

Prověřit možnost plynofikace obce. Návrh ÚP umožňuje plynofikaci obce, řešeno 

veřejně prospěšnou stavbou P1. 

Řešit problematiku protipovodňových 

opatření. 

Rozvoj území (vymezení zastavitelných 

ploch v obci) je navrhován plynule 

v návaznosti na stávající zastavěné území. 

Systém protipovodňových hrází kolem obce 

zajišťuje základní ochranu stabilizovaných 

i rozvojových ploch. 

Řešit problematiku rozšíření stávajícího 

sportovního areálu. 

Řešeno rozvojovou plochou O1. 

Řešit realizaci cyklostezky. Systém stávajících cyklotras a pěších tras 

v celém řešeném území je vyhovující, není 

třeba jej posilovat, zajišťuje výbornou 

prostupnost území. 

Řešit problematiku realizace chodníků 

po celé obci. 

Řešeno návrhem veřejně prospěšné stavby 

D1 
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Tab. C2: Souhrn jevů a přehled informací z dotazníkového šetření (Příloha č. 1 RURÚ 

ORP Litovel) 

Popis jevu/problému Vliv návrhu ÚP Střeň na řešení problému 

Horninové prostředí 

Sesuvná území: ne - 

Poddolovaná území: ne - 

Životní prostředí 

Ovzduší - mírně znečištěno, zdrojem je 

vytápění domácností. Nejsou zde problémy 

se zápachem. 

Návrh ÚP umožňuje plynofikaci obce, řešeno 

veřejně prospěšnou stavbou P1. 

Černé skládky - ne -. 

Staré ekologické zátěže a brownfields - ne - 

Dopravní a technická infrastruktura 

Na území obce je soustava vodních zdrojů, 

ze kterých čerpá vodu i řada okolních obcí 

(Prameniště Pňovice-Náklo). 

Návrh ÚP Střeň respektuje zdroje pitné vody. 

Problémy v zásobování pitnou vodou: ne - 

Vodovod provozuje VHS Olomouc, bez 

problémů. Rozšíření vodovodu se 

nepředpokládá - není požadavek. 

Návrh ÚP Střeň navrhuje prodloužení 

vodovodních řadů pro zásobování 

rozvojových ploch. 

Kanalizace: V obci byla realizovaná 

splašková kanalizace. V obci byla 

realizována výstavba ČOV. 

Rozvojové plochy budou napojeny 

na kanalizaci – navržení prodloužení 

kanalizačních řadů. 

Plynofikace není, nepředpokládá se její 

zavedení - nezájem ze strany obyvatel. 

Přesto návrh ÚP Střeň umožňuje plynofikaci 

obce – veřejně prospěšná stavba P1 

Alternativní zdroje energie - ne - 

Veřejná vybavenost a služby 

Školy: MŠ 25/25, ZŠ (1.-4. ročník) 25/25 - 

Zdravotnictví: Ordinace praktického lékaře 

pro dospělé (1x týdně dojíždí), ordinace 

praktického lékaře pro děti a dorost (1x týdně 

dojíždí). 

- 

Sociální služby: Ne Návrh ÚP Střeň vymezuje dvě plochy 
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občanského vybavení O2 a O3 

bez předurčení účelu, které je možno 

pro tento účel využít. 

Sportoviště: 1x fotbalové hřiště, 1x 

víceúčelové (tenis. míčové hry) 

Návrh ÚP Střeň vymezuje plochu 

občanského vybavení O1 pro rozšíření 

sportovního areálu. 

Kultura: Veřejná knihovna, klubovny spolků 

(SDH, TJ SOKOL, Senior klub), kulturní sál. 

- 

Další veřejná vybavenost: 2x hostinec, 

obchod, místo veřejného přístupu k internetu, 

připojení vysokorychlostního internetu, 

veřejné osvětlení, obecní rozhlas, dětské 

hřiště. 

- 

Rekreace - Výstavba/rekonstrukce zařízení 

k rozvoji rekreace v letech 2008-2010. 

Bylo vybudováno víceúčelové hřiště za ObÚ 

(tenis, míčové hry) - I. Etapa. 

Návrh ÚP Střeň vymezuje plochu 

občanského vybavení O1 pro rozšíření 

sportovního areálu. 

Rekreace – Nedostatky obce v oblasti  

infrastruktury volného času. Obec leží 

uprostřed CHKO LP, je hojně navštěvovaná 

cyklisty, není zde ale žádný "záchytný bod" - 

občerstvení, apod. - proto všichni pouze 

projíždí. 

Návrh ÚP Střeň vymezuje dvě plochy 

občanského vybavení O2 a O3 

bez předurčení účelu, které je možno 

pro tento účel využít. 

Rekreace, plánovaná výstavba/rekonstrukce: 

Dlouhodobým záměrem je rozšíření 

víceúčelového hřiště za ObÚ (další tenisové 

kurty, zázemí, rozhledna). 

Návrh ÚP Střeň vymezuje plochu 

občanského vybavení O1 pro rozšíření 

sportovního areálu. 

Ostatní 

Rozvojové plochy (mimo těch v ÚP): ne Návrh ÚP vymezuje nové rozvojové plochy. 

Záměry (mimo těch v ÚP): Probíhá výstavba 

kanalizace včetně ČOV – dle aktualizace 

roku 2012 je kanalizace včetně ČOV 

realizována, připravuje se vybudování 

chodníku napříč celou obcí. 

Návrh ÚP Střeň umožňuje vybudování 

chodníků jako veřejně prospěšnou stavbu D1. 

Silné stránky: Krásné prostředí a krajina – 

celá obec leží na území CHKO LP, je 

Návrh ÚP Střeň respektuje CHKO 

Litovelské Pomoraví a hodnoty území. 
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obklopená lužními lesy, protéká řeka 

Morava. 

Slabé stránky: Nedostatek financí v rozpočtu 

obce, povodně či záplavy – jedna 

z pravidelně nejvíce postižených obcí 

v rámci regionu, v letním období extrémní 

výskyt komárů, nedostatečné čištění koryta 

řeky Moravy, existence CHKO Litovelské 

Pomoraví –značná omezení pro rozvoj obce. 

Není předmětem řešení v územně plánovací 

dokumentaci. 

 

Závěry vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných 

sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech: 

Výsledky rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Litovel a konkrétní požadavky pro obec Střeň byly v návrhu 

Územního plánu Střeň plně zohledněny. 
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D.  PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI 

OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ 

V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD 

SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH 

A ROZBORECH 

Návrh územního plánu bude mít pozitivní vliv na krajinný ráz řešeného území 

členěním ploch orné půdy interakčními prvky – alejemi podél polních cest. 

Rozšířením rozvojové plochy výroby bude ÚP Střeň mít potenciální pozitivní 

socioekonomický vliv. 
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 E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO 

ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Pro potřeby Územního plánu Střeň jsou prioritami územního plánování míněny 

priority stanovené v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje a v Politice územního 

rozvoje ČR 2008, které se významným způsobem vážou k řešenému území. Soulad návrhu 

ÚP Střeň s těmito prioritami je vyhodnocen v Kap. 1.2.1. a 1.2.2. v části A tohoto dokumentu 

(SEA). 

Závěr vyhodnocení: 

Správní území obce Střeň se nenachází ve specifické oblasti, v rozvojové oblasti 

ani v rozvojové ose, z Politiky územního rozvoje ČR 2008 pro něj proto vyplývají obecně 

platné povinnosti pro zachování charakteru a k ochraně hodnot území mimo rozvojové oblasti 

a rozvojové osy. 

Návrh ÚP Střeň respektuje územní požadavky ZÚR OK a plně respektuje plochu 

nadregionálního biocentra Ramena řeky Moravy.  
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 

F.I. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 

jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území. 

Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů: 

 Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů. 

 Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů. 

 Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

Vyhodnocení vyváženosti pilířů pro všechny obce správního obvodu ORP Litovel je 

součástí materiálu Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Litovel. Vyhodnocení je 

provedeno na základě sady indikátorů, které byly použity pro zpracování rozboru udržitelného 

rozvoje území ve škále +2 až -2, které charakterizují stupeň rizika pro udržitelnost území. 

Pomocí přepočtového koeficientu eliminujícího rozdíly počtu indikátorů v jednotlivých 

pilířích byla posouzena vyváženost pilířů pro všechny obce SO ORP Litovel. Za každý pilíř 

mohla každá obec získat body v rozmezí    -100 až +100. Výsledek pro obec Střeň uvádí Tab. F.1. 

Tab. F.1: Vyhodnocení vyváženosti pilířů pro obec Střeň (RURÚ SO ORP Litovel) 

Pilíř ENV EKO SOC 

Počet bodů 20,0 -12,6 44,1 

ENV – environmentální, EKO – ekonomický, SOC - sociodemografický 

Za všechny tři pilíře získala obec Střeň v tomto hodnocení 44,1 bodu. Tím 

se ve vyváženosti svých podmínek pro udržitelný rozvoj dostala spolu s obcí Cholina na třetí 

nejlepší místo v rámci SO ORP Litovel za obcemi Červenka a Náklo. 

Tab. F.2 uvádí sadu indikátorů k hodnocení tak, jak byly pro obec Střeň zjištěny 

v rozboru udržitelného rozvoje území a pro každý použitý indikátor je v příslušné kolonce 

tabulky vyznačeno symbolem (+, -, 0, ?), jak může být realizací ÚP ovlivněn:  

+ pozitivní vliv - realizace ÚP ovlivňuje kladně hodnotu indikátoru,  

- negativní vliv - realizace ÚP ovlivní danou složku nepříznivě,  

0 bez vlivu - realizace ÚP je ve vztahu k danému jevu indiferentní, jeho existenci a další vývoj 

neovlivňuje, 

? nelze určit - vliv realizace ÚP na existenci a další vývoj daného jevu nelze objektivně 

stanovit. 
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Tab. F.2: Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek udržitelného rozvoje 

území 

Pilíř Indikátor Hodnocení 

(RURÚ 

OPR Litovel 

Vliv ÚP 

 Plocha sklonité orné půdy 

Stav povrchových a podzemních vod 

2 

-2 

0 

+ 

Kvalita ovzduší 1 + 

Koeficient ekologické stability krajiny 0 + 

Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2003 a 2010 1 - 

 ENV celkem  2 2 

 

 

 

 

 

EKO 

Dopravní obslužnost území veřejnou dopravou  

Vybavenost obcí technickou infrastrukturou 

2 

1 

0 

+ 

Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel za rok 

(2003-2009) 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 

Turisticko-rekreační funkce 

Míra nezaměstnanosti v roce 2009 

Daňová výtěžnost na obyvatele v roce 2009 

Míra podnikatelské aktivity v roce 2009 

2 

 

1 

-2 

-2 

-2 

-2 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

 EKO celkem -2 6 

 

 

 

 

SOC 

Dopravní obslužnost území veřejnou dopravou  

Vybavenost obcí technickou infrastrukturou 

Podíl obyvatel s VŠ a VOŠ vzděláním v roce 2001 

Index stáří 2009 

Změna počtu obyvatel mezi lety 1999-2009 

2 

1 

-1 

1 

1 

0 

+ 

0 

0 

+ 

Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel za rok 

(2003-2009) 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 

Turisticko-rekreační funkce  

2 

 

1 

-2 

+ 

 

+ 

+ 

 SOC celkem 7 5 

 

Komentář: 

Územní plán ve svém důsledku povede k posílení všech pilířů udržitelného rozvoje. 

Jeho vliv na životní prostředí byl vyhodnocen podrobně v části A tohoto dokumentu (SEA). 

Příznivý vliv na ekonomický rozvoj obce přinese především další rozvoj technické 

infrastruktury a vymezení nových ploch pro výrobu. Vymezení dostatečného počtu ploch 

pro individuální bydlení, občanské vybavení a rekreaci bude mít kladný vliv na příznivý 

sociodemografický vývoj.  

Pro zhodnocení vyváženosti přínosů územního plánu na jednotlivé pilíře udržitelného 

vlivu sečteny (+ v hodnotě 1, - v hodnotě -1) a vynásobeny koeficienty, stanovenými 
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metodikou zpracování RURÚ SO ORP Litovel, tj. ENV 10, EKO 6,3, SOC 6,3. Výsledek 

přináší Tab. F.3. 

 

Tab. F.3: Přínos ÚP k vyváženosti pilířů pro obec Střeň 

Pilíř ENV EKO SOC 

Počet bodů 20,0 37,8 31,5 

 

Závěr 

Realizace ÚP Střeň ovlivní pozitivně všechny tři pilíře udržitelného rozvoje území – 

environmentální, ekonomický i sociodemografický vývoj, přičemž má potenciál 

nejvýrazněji ovlivnit ekonomický pilíř, který je pro obec v současné době nejslabší. 

 

F.II. -  Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 

zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel 

řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací 

budoucích 

F.II.1. - Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 

zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel 

řešeného území  

 

Z výsledků rozboru udržitelného rozvoje území vyplývá, že mezi slabé stránky 

a rizika, která ovlivňují potřeby života současné generace obyvatel obce Střeň, patří 

především: 

 v době zpracování RURÚ obzvláště nepřijatelný stav kvality podzemních 

a povrchových vod, 

 v obci je stanoveno záplavové území Q100, 

 nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání nešetrných 

technologií spalování a spoluspalování komunálního odpadu, 

 růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně i technicky nevyhovujících) silnicích – 

riziko růstu počtu dopravních nehod i environmentálních dopadů, 

 nižší úroveň základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, 

 vyšší procento nezaměstnanosti, poměrně nízká úroveň mezd v regionu, malá nabídka 

pracovních příležitostí, 

 nízká míra podnikatelské aktivity (v SO ORP Litovel nejnižší v obcích Střeň 

a Slavětín). 

 nedostatečné využití rekreace pro hospodářský rozvoj obce. 
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Územní plán Střeň na tyto potřeby reaguje vymezením ploch občanského vybavení 

a výroby, čímž vytváří podmínky pro vznik nových pracovních míst. Vytvořením podmínek 

pro možnosti rekreace současně posiluje dispozice pro hospodářský rozvoj obce. Ekonomický 

rozvoj je podpořen umožněním podnikání v rámci ploch bydlení. Snížení znečištění vod 

a ovzduší předchází vymezením lokalit a tras pro technickou infrastrukturu. Zvýšení 

bezpečnosti v obci zabezpečuje veřejně prospěšná stavba chodníků (D1).  

FII.2. - Shrnutí přínosu Územního plánu Střeň k vytváření podmínek 

pro předcházení předpokládaným ohrožením podmínek života generací 

budoucích 

Z analýzy RURÚ SO ORP Litovel vyplývají pro podmínky života budoucích generací 

v obci následující rizika: 

 nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení pro seniory (domov pro seniory a DPS) v 

SO ORP Litovel, 

 růst poptávky po sociálních službách bude klást nárok na další zvýšení kapacitu 

sociálních center, 

 nedostatek financí pro zlepšení úrovně a vybavenosti škol, 

 region je vhodný spíše pro letní turistiku a rekreaci, nedostatek atrakcí a atraktivit 

pro turisty v zimním období a také v případě špatného počasí, 

 podcenění významu cestovního ruchu a volnočasových aktivit jako předmětu 

podnikání a významného zdroje tvorby pracovních míst, 

 naopak hrozba kolize záměrů rozvoje cestovního ruchu se zájmy ochrany přírody, 

 kolize záměrů na novou výstavbu se zájmy ochrany přírody a se zájmy ochrany 

zemědělské půdy, 

 pokles zájmu investorů o podnikání v území, 

 pokračující trendy v nedostatečné kvalifikaci pracovní síly na území SO ORP Litovel. 

 

Ze závěrů kapitoly F.I. vyplývá, že realizace ÚP Střeň ve svém důsledku ovlivní 

rovnoměrný vývoj všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. Pro zajištění kontinuálního 

ekonomického vývoje vymezuje rozvojové plochy výroby, doprovázené příslušným rozvojem 

ploch technické infrastruktury. Poptávka po pracovní síle, spojená s realizací záměrů 

na těchto plochách, povede spolu s vymezením dostatečného počtu ploch pro individuální 

bydlení k příznivému sociodemografickému vývoji, zvýší se podíl mladých a vzdělaných lidí 

v obci. Negativním rysem plošného rozvoje obce je nutný zábor zemědělské půdy. ÚP 

vymezuje zábor umírněně a nikoliv na půdách s nejvyššími stupni ochrany. 

Z environmentálního hlediska je ÚP přínosný pro budoucí generace tím, že chrání cenné 

lokality v oblasti – EVL a PO Litovelské Pomoraví, CHKO Litovelské Pomoraví, maloplošná 

chráněná území, CHOPAV, a nadregionální ÚSES, brání vodní a větrné erozi vymezením 

interakčních prvků, omezuje rozvolňování obytné zástavby vymezením ploch přiléhajících 
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k zastavěné části obce, eliminuje rizika znečištění vod a ovzduší vymezením ploch 

pro odkanalizování obce a rozvod zemního plynu. 

F.II - Závěr  

Územní plán Střeň vytváří podmínky pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím 

potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným 

ohrožením podmínek života generací budoucích. 


