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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BRO Biologicky rozložitelný odpad

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

CENIA Česká informační agentura životního prostředí

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku pomocí dichromanu draselného

CO Oxid uhelnatý

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČOV Čistírna odpadních vod

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

EIA Posuzování vlivů záměrů na ŽP

EU Evropská unie

EVL Evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO Chráněná krajinná oblast

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IDS Integrovaný dopravní systém

IRZ Integrovaný registr znečišťování

KO Komunální odpad

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

k.ú. Katastrální území

Ldvn Hlukový indikátor pro den-večer-noc

Ln Hlukový indikátor pro noc

MěÚ Městský úřad

MHD Městská hromadná doprava

MZCHÚ Maloplošné zvláště chráněné území

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NO Nebezpečný odpad

NOX Oxidy dusíku

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

NH3 Amoniak (čpavek)

NOx Oxidy dusíku
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ORP Obec s rozšířenou působností

Pcelk Celkový fosfor

PM10 Suspendované částice frakce PM10 (polétavý prach)

PO Ptačí oblast (Natura 2000)

POH Plán odpadového hospodářství

PP Přírodní památka

PUMM Plán udržitelné městské mobility

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Q100 Záplavové území 100-leté vody

SEA Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEZ Stará ekologická zátěž

SHM Strategické hlukové mapování

SKO Směsný komunální odpad

SO2 Oxid siřičitý

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

TZL Tuhé znečišťující látky

ÚPD Územně plánovací dokumentace

ÚSES Územní systém ekologické stability

VHD Veřejná hromadná doprava

VKP Významný krajinný prvek

VOC Těkavá organická látka

VRT Vysokorychlostní trať

ZCHÚ Zvláště chráněné území

ZPF Zemědělský půdní fond

ZÚR Zásady územního rozvoje

ŽP Životní prostředí
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ÚVOD
Předložené Oznámení návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Hranice“ (dále také 
oznámení koncepce) je zpracováno na základě § 10 c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy číslo 
7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci probíhá 
v souladu s § 22, písm. b) zákona, v působnosti Olomouckého kraje (dotčené území tvoří území města 
Hranice).

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále 
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti zařazené do soustavy Natura 2000, a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření 
je nutno přijmout. O stanoviska k návrhu koncepce byly požádány tyto dotčené orgány ochrany 
přírody:

 Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40 
a, 779 11 Olomouc

 Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc – Krapkova 3, 
779 00 Olomouc

 AOPK ČR – regionální pracoviště Olomoucko, Lafayettova 13, 779 00 Olomouc

 Újezdní úřad Libavá – Náměstí 2, 783 07 Město Libavá

Z obdržených stanovisek vyplývá, že lze vyloučit významný negativní vliv koncepce na lokality EVL 
a PO soustavy Natura 2000 (viz kap. E.4. a příloha č. 1) – žádný z dotázaných orgánů ochrany přírody 
významný negativní vliv nevyloučil. 

Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je návrh Plánu udržitelné městské 
mobility města Hranice a další koncepční podklady a informace předané zpracovatelům oznámení 
zpracovatelem koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady 
a zkušenosti zpracovatelů při zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. Hlavní 
použité materiály jsou uvedeny v závěru Oznámení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke 
zpracování kapitoly části „C“ Oznámení byly využity existující podklady v souladu s § 10 b, odst. 3, 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů. 

Soulad Oznámení uvedené koncepce s povinnostmi, vyplývajícími ze zákonných ustanovení, byl 
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování 
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování 
známy.
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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI

A.1 NÁZEV ORGANIZACE

Město Hranice

A.2 IČ

IČ: 00301311

A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)

Město Hranice

Městský úřad Hranice

Pernštejnské náměstí 1 

753 01 Hranice

A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE

Jiří Kudláček
starosta

tel.: +420 581 828 121

e-mail: starosta@mesto-hranice.cz

Kontaktní osoba:

Ing. arch. Marek Kuchta

vedoucí Odboru rozvoje města

Městský úřad Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice 

tel.: +420 581 828 210

e-mail: marek.kuchta@mesto-hranice.cz 

Plán udržitelné městské mobility města Hranice je na základě smlouvy o dílo zpracováván společností 
UDIMO, spol. s. r.o.
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B. ÚDAJE O KONCEPCI

B.1 NÁZEV KONCEPCE

Plán udržitelné městské mobility města Hranice.

B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)

Město Hranice připravuje koncepci „Plán udržitelné městské mobility města Hranice“ (dále také jen 
PUMM, nebo koncepce), která zahrnuje možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy celého území. 
Vytvoří podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí. Navrhne řešení 
a přístupy hospodárně, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží se negativní vlivy dopravy na životní 
prostředí. Zároveň zvýší atraktivnost a kvalitu městského prostředí pro všechny obyvatele. 

B.3 CHARAKTER

Základním posláním PUMM Hranice je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla 
zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, 
společnost (kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk a znečištění). Závazným výstupem je 
Akční plán udržitelné městské mobility definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů.

PUMM Hranice vychází z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě. Také zohledňuje 
vazby na existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní 
i evropské úrovni. Po jeho projednání a schválení se stane zastřešujícím dokumentem, který bude 
základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města.

Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, je zaměřen 
především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití 
stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy.

B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ 

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

B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ

Koncepce se skládá z těchto základních částí – Přípravné, Analytické a Návrhové (Strategické). 
Koncepce bude schvalována Zastupitelstvem města Hranice, a to v návaznosti na průběh procesu 
SEA. Orientační termín schválení koncepce je v první polovině roku 2021.

Plán udržitelné městské mobility je zpracován pro střednědobý horizont (do roku 2035).

Jednotlivé části PUMM Hranice: 

a) část přípravná

Obsahem je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni a posouzení 
vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů a veřejnosti 
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do projektu. 

b) část analytická

Definování výchozího stavu jako základní fáze pro další části. Obsahem je mimo jiné:

 Analýza pro všechny typy dopravy – dopravní průzkumy, sociodopravní průzkumy, dopravní 
modelování a další dílčí analýzy

 Analýza zpracovaných koncepčních materiálů a projektů
 SWOT analýza – pro jednotlivé zájmové oblasti

c) část návrhová

Návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území, tvorba scénářů vývoje a dopravních 
prognóz, stanovení monitorovacích indikátorů aj. Obsahuje, mimo jiné, tyto části:

 Prognózu a posouzení budoucího vývoje
 Návrh vize
 Návrhy strategických cílů
 Návrh opatření 

Koncepce obsahuje také celou řadu mapových příloh.

B.6 HLAVNÍ CÍLE

Strategie má za cíl - pomocí občanů, místních, regionálních a státních orgánů - hledat a najít možnosti 
udržitelné městské dopravní obsluhy území. Hlavními cíli navrženého PUMM je vytvoření podmínek 
pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispění ke zlepšení kvality 
života.

Vize

Vize plánu mobility vystihuje hlavní směr rozvoje a zajištění mobility ve městě. Vize se neomezuje 
pouze na dopravní oblast, ale přesahuje do běžného života obyvatel. Vize vznikla ze široké diskuze, 
kdy její koncept byl vytvořen a prezentován na veřejném projednání. Dále byla upravena na základě 
připomínek odborné a laické veřejnosti do finální podoby. Vize zní:

Hranice, město vyvážené a k životnímu prostředí šetrné dopravy.

Pod vizí „Hranice, město vyvážené a k životnímu prostředí šetrné dopravy“ si musíme představit 
důraz na bezpečnost, nízký stupeň negativních vlivů dopravy, akcentaci multimodality a přechod na 
nízkouhlíkovou dopravu. Harmonií je myšlen soulad mezi dopravou a okolím. Uspokojení potřeb bez 
výrazných komplikací.

Vizi rozpracovávají 4 strategické cíle, ve kterých interagují uživatelé s dopravní infrastrukturou, 
trendy, vývojem vědy a názory udržitelné mobility.

Strategické cíle
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Postihují základní vztah k vizi, kterou rozvíjí v těchto směrech: bezpečnost, přechod na nízkouhlíková 
paliva a snižování CO2, kvalitní životnímu prostředí obyvatel a efektivita plánování vč. práce 
s veřejností.

Strategický cíl Bezpečnost – Díky snahám ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu došlo za 
posledních 5 let ke snížení těžkých a smrtelných následků dopravních nehod ve městě o 29 %. I přes 
to bylo v roce 2018 těžce zraněno či zabito 5 osob. Do roku 2025 jsme si stanovili cíl snížit následky 
těžkých a smrtelných nehod na polovinu roku 2014, tj. na maximálně 4 za rok.

Strategický cíl Inovace – I přes veškeré politické snahy na nadnárodní, národní a místní úrovni se 
nedaří nastartovat dekarbonizaci dopravy. Město Hranice je již dnes lídrem v čisté městské 
hromadné dopravě. Rozvoj individuální elektromobility a nabíjení je cílem do roku 2035. V souladu 
s evropskými cíli je zajištění městské logistiky do roku 2035 bez emisí CO2.  V rámci cíle inovace jsou 
k dosažení požadovaného stavu preferovány nástroje vytvoření podmínek pro změnu v individuální 
automobilové dopravě, která bude následovat veřejnou dopravu. Dosažení tohoto cíle umožní také 
výstavba parkovacích kapacit s možností nabíjení elektromobilů a plugin hybridů. Současně jsou 
podporovány chytré informační technologie, které jsou podpůrným prvkem pro dosažení cíle.

Strategický cíl Místo pro Život – V rámci cíle místo pro život je cíleno na změnu dělby přepravní práce 
a dosažení hodnot definovaných ve vizi. Velký důraz bude kladen zejména na pokračování bezplatné 
MHD, rozvoj cyklistické infrastruktury, která je ve stavu nevyhovující a posílení role příměstské 
dopravy a železnice.

Ve vazbě na veřejnou dopravu je cílem zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti systému veřejné 
hromadné dopravy ve městě. Systém MHD je dnes roztříštěn do mnoha linek s malým počtem spojů. 
Přehlednost by měla být zlepšena pro využití potenciálu nepravidelných uživatelů MHD. 

Cíl se věnuje zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklistickou dopravu. Ta je dnes nedostatečně 
řešena v místech křížení silnic I/35 a I/47. Dostupnost nádraží je pro tyto druhy dopravy také 
nedostatečně řešena.  V návrhovém období je nutné tyto disparity eliminovat či alespoň redukovat.  

Strategický cíl Management dopravy – V rámci cíle zřízena funkce manažera mobility, který bude 
prosazovat udržitelné formy dopravy a sledovat plnění cílů stanovených v PUMM. Managementem 
dopravy je dále podporována integrace v rámci IDS, která je nedílnou součástí plnění cílů vize. 
Současně jsou využívána měkká opatření, jako nástroj pro změnu vnímání udržitelné dopravy při 
volbě dopravního prostředku. Cíl míří také na efektivitu plánovacího procesu při zajištění plnění 
stanovených cílů.

Strategické cíle jsou dále rozvíjeny jednotlivými opatřeními, jejich výčet a návaznost na strategické 
cíle je uveden v tabulce níže (viz Tabulka 1).

Tabulka 1: Přehled strategických cílů a opatření Plánu udržitelné městské mobility města Hranice

Strategický cíl (a jeho 
vyjádření)

Opatření (a jeho cíl)

Opatření A1 Bezpečné přecházení

Opatření A2 Bezpečně na křižovatkách

Opatření A3 Bezpečně na kole

Opatření A4 Kamerový dohled

A) Bezpečnost – zajistíme 
zvýšení pocitu bezpečí 
v dopravě. Rozšíříme a 
podpoříme bezpečnostní 
prvky/opatření pro 
bezpečný pohyb osob ve 
městě, zejména dětí.

Opatření A5 Bezpečně do škol
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Strategický cíl (a jeho 
vyjádření)

Opatření (a jeho cíl)

Opatření A6 Měření rychlosti

Opatření B1 Elektromobilita

Opatření B2 Alternativní palivo MHD

Opatření B3 Preference bus

Opatření B4 Inteligentní zastávky MHD

Opatření B5 Inteligentní křižovatky a preference IZS

Opatření B6 Podpora výstavby parkovacích objektů 

B) Inovace – navážeme na 
historii inovativního 
města. Půjdeme vzorem 
v používání inovativních 
technologií v dopravě 
(elektromobily, hybridy, 
bezuhlíkatá paliva apod.)

Opatření B7 Podpora bezemisního pohonu

Opatření C1 Podpora pěších zón a stezek pro chodce

Opatření C2 Tvorba zón 30 (snížení hluku o 2 dB) 

Opatření C3 Odvedení tranzitu

Opatření C4 Rekonstrukce přednádraží

Opatření C5 Zajištění parkovacích kapacit rezidentů

Opatření C6 Úprava nevyhovujících a doplnění nových chodníků

Opatření C7 Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách

Opatření C8 Podpora a rozvoj MHD vč. zajištění nového trasování

Opatření C9 Zlepšení zastávek VHD

Opatření C10 K+R U škol

Opatření C11 Výstavba společných stezek

Opatření C12 Rekonstrukce žel. tratí 271 a 280

Opatření C13 Restrikce nákladní dopravy

Opatření C14 Parkovací systém

Opatření C15 Bikesharing

Opatření C16 Místo pro odstavování nákladních vozidel

Opatření C17 Úprava nevyhovujících profilů ulic a přerozdělení místa

C) Místo pro život – zlepšíme 
podmínky pro život 
občanům města ve všech 
oblastech souvisejících 
s dopravou.

Opatření C18 Rekonstrukce komunikací a mostů
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Strategický cíl (a jeho 
vyjádření)

Opatření (a jeho cíl)

Opatření D1 Budování pozitivní image udržitelné dopravy

Opatření D2 Dopravní výchova a osvěta

Opatření D3 Komunikace a informovanost účastníků dopravního provozu

Opatření D4 Kvalitní dopravní dokumentace

Opatření D5 Integrovaný dopravní systém

D) Management dopravy – 
změníme vnímání 
udržitelných forem 
dopravy u veřejnosti 
a zajistíme kvalitní řízení 
mobility na municipální 
úrovni. Zvýšíme 
vzájemnou ohleduplnost 
mezi účastníky provozu 
dle módů.

Opatření D6 Manažer mobility

B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH 
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ 
ZDROJE APOD.

Plán udržitelné městské mobility města Hranice bude střednědobým strategickým dokumentem, 
jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí. 
Má ambice navrhnout řešení a přístupy hospodárně, zvýšit bezpečnost v dopravě a snížit negativní 
vlivy dopravy na životní prostředí.  A zvýšit tak atraktivnost a kvalitu městského prostředí.

Strategie bude jedním z podkladů pro: 

 činnost města Hranice v oblasti udržitelné mobility,

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

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

 zpracování územně plánovací dokumentace Olomouckého kraj a města Hranice.

Na základě Strategie budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, strategické cíle 
a jednotlivá opatření.

Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je komentována zde:

 umístění záměrů – část z předpokládaných opatření je administrativního, organizačního či 
marketingového charakteru bez významnějšího územního průmětu. Některá jiná opatření 
mají konkrétnější územní průmět (např. pěší zóny a stezky pro chodce, obousměrný pohyb 
cyklistů v jednosměrkách, rekonstrukce přednádraží, rekonstrukce žel. tratí 270 a 280, 
zajištění parkovacích kapacit rezidentů apod.) Umístění těchto záměrů vychází částečně ze 
ZÚR Olomouckého kraje a územně plánovací dokumentace města Hranice. Zároveň bude 
koncepce podkladem pro možnou novou ÚPD a její změny.

 povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost některých záměrů v koncepci je rámcově 
specifikována a bude řešena také v dalších fázích přípravy projektů. Jedná se např. o silniční 
komunikace, mosty, železniční tratě nebo cyklostezky, z nichž velká část je uvedena 
v územním plánu města.
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 provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nejsou v rámci koncepce 
řešeny, budou řešeny v rámci navazujících fází přípravy konkrétních záměrů a případně 
v rámci procesu EIA konkrétních jednotlivých záměrů.
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B.8 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ

Koncepce je řešena v jedné variantě. Řešení více variant je možné např. při přípravě konkrétních 
záměrů naplňujících opatření uvedené v koncepci.

Projekty musí být vybírány v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí a musí být tedy 
dle svého charakteru podrobeny posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), naturovému hodnocení, 
respektive hodnocení dle procedury stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu 
č. 100/2001 Sb., resp. § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., nebudou podléhat.

B.9 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY

B.9.1 VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE

Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů nadnárodní, 
národní, krajské a místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé 
úrovni vzájemných vazeb – účelný, proto jsou uváděny pouze ty nejdůležitější.

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na nadnárodní úrovni:

 Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke 
konkurenceschopnému a efektivnímu dopravnímu systému (2011) 

 Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)

 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán jednotného 
evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly

 Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na národní úrovni:

 Politika územního rozvoje České republiky; aktualizace č. 1, 2 a 3 (2019)

 Dopravní politika ČR na roky 2014–2020

 Národní program reforem, evropská politika soudržnosti – hlavní požadavky na dopravu

 Dopravní sektorová strategie 2. fáze 

 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na krajské úrovni:

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – úplné znění po Aktualizaci č. 2a, 2019 (ZÚR OK) 

 Koordinátor Integrovaného dopravního systému Ol. kraje, p.o.

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na místní úrovni:

 Územní plán města Hranic

 Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020 (pracovní verze 08/2015)

 Program rozvoje města Hranic 2020–2030, verze 8.2 (19. 11. 2019)
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Hodnocení souladu koncepce se strategickými dokumenty bude součástí dokumentu Vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v tom případě, že o nutnosti jeho zpracování 
rozhodne příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení. 

B.9.2 VZTAH K PŘIJATÝM CÍLŮM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cíle navrhované v rámci této koncepce by měly být v souladu s cíli vybraných strategických 
a programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro dlouhodobé období.

Níže je tabulkovou formou provedeno vyhodnocení vztahu PUMM města Hranice k jiným koncepcím 
přijatým na mezinárodní, vnitrostátní a regionální úrovni, které se vztahují k zájmovému území, 
předmětu řešení posuzované koncepce a způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí. 
Hodnocení je provedeno pomocí stupnice uvedené v následující tabulce, která byla převzata 
z Metodického doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP 
č. 1/2019).

Tabulka 2 Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na mezinárodní, vnitrostátní 
a regionální úrovni

Intenzita vztahu Popis vztahu Odůvodnění vztahu

3 velmi silný (přímý) 
vztah

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

2 silný (přímý) vztah

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

1 Slabý nebo nepřímý 
vztah

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo 
záměry s přímou vazbou na navrhovanou koncepci, je však 
podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.

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

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

Mezinárodní dokumenty Možná 
vazba

Komentář

Bílá kniha – Cesta k 
jednotnému evropskému 
dopravnímu prostoru – 
ke 
konkurenceschopnému a 
efektivnímu dopravnímu 
systému (2011) 

1

Jedná se o přípravu evropského dopravního prostoru na 
budoucnost.  Zahrnuje globální rovnocenné podmínky pro 
dopravu na dlouhé vzdálenosti a mezikontinentální přepravu 
nákladu.

Politika transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) 1

Má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro 
řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých 
strategických cílů EU zejména v oblasti konkurenceschopnosti. 

Evropa 2020 Strategie 
pro inteligentní a 
udržitelný růst 
podporující začlenění

0

Představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské 
unie s výhledem do roku 2020. Nahrazuje tzv. Lisabonskou 
strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010.

Národní dokumenty Možná 
vazba

Komentář

Politika územního 
rozvoje České republiky; 
aktualizace č. 1, 2 a 3 
(2019) 2

Nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce 
pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů 
územního plánování (viz. §18 a §19 zákona č.183/2006Sb) 
v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, jehož úkoly se 
propisují do ZÚR (viz níže vazba 3).

Dopravní politika ČR na 
roky 2014–2020 2

Vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, 
Ministerstvo dopravy je institucí odpovědnou za její 
implementaci. Dokument identifikuje hlavní problémy sektoru 
a navrhuje opatření na jejich řešení.

Dopravní sektorová 
strategie 2. fáze 

3

Dokument představuje základní resortní koncepci Ministerstva 
dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy 
a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 
2020 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050, 
které by PUMM měl respektovat.

Národní strategie 
bezpečnosti silničního 
provozu 2011–2020 3

Samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, 
základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující 
k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice, 
tedy i v Hranicích.

Národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy ČR 
pro léta 2013–2020 3

Základním globálním cílem Cyklostrategie je zpopularizovat 
jízdní kolo, aby se opět stalo rovnocennou, přirozenou 
a integrální součástí dopravního systému v městech „krátkých 
vzdáleností“, tj. ukázat, že cyklistická doprava je 
konkurenceschopná do vzdálenosti min. 5 km.

Krajské dokumenty Možná 
vazba

Komentář

Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje – 3

ZÚR OK je hlavním nástrojem strategického řízení kraje. Uvádí, 
které cíle jsou pro rozvoj území nejdůležitější. A slouží jako 
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úplné znění po 
Aktualizaci č. 2a, 2019 
(ZÚR OK) 

vodítko ke zpracování dalších konkrétně zaměřených koncepcí, 
v tomto případě v oblasti dopravy (rozvojová priorita C – 
Doprava a technická infrastruktura). Město Hranice je zařazeno 
do rozvojové oblasti RO 3 a rozvojové osy OS 10 a výkresy 
PUMM ZUR OK respektují.

Koordinátor 
Integrovaného 
dopravního systému 
Olomouckého kraje, p.o.

2

Hlavním smyslem zřízení této organizace je centralizace veřejné 
dopravy a její globální systémové řízení z jednoho místa. 

Místní dokumenty Možná 
vazba

Komentář

Program rozvoje města 
Hranice 2020–2030, 
verze 8.2 (19. 11. 2019)

3

Návrhová část Strategie rozvoje města Hranic obsahuje několik 
opatření vztahujících se k tématu dopravy, s nimiž by měl být 
PUMM sladěn.

Strategický plán rozvoje 
regionu Hranicko 2014–
2020 (pracovní verze 
08/2015)

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným 
nárokem na změnu využití území, které se přímo promítají do 
posuzované koncepce. 

Územní plán města 
Hranic 

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným 
nárokem na změnu využití území, které se přímo promítají do 
posuzované koncepce. Hlavní cíle ÚP města Hranice a jeho 
integrovaných částí vycházejí ze aktualizovaných Zásad rozvoje 
Olomouckého kraje, které jsou zpřesněny podle potřeb 
správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice 
a požadavků města v podrobnostech územního plánu. PUMM 
tedy musí být s uvedeným dokumentem územně i věcně 
v souladu.

Vazby na koncepční materiály, ke kterým byl identifikován velmi silný (3) nebo silný (2) vztah 
k PUMM města Hranice budou podrobněji popsány v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce  
na  životní  prostředí  a veřejné zdraví v případě, že o nutnosti jeho zpracování rozhodne 
příslušný úřad v další fázi procedury SEA.

B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ

Koncepce je ve fázi dokončování. Předpokládané definitivní schválení dokumentu Zastupitelstvem 
města Hranice by mělo proběhnout v první polovině roku 2021. Schvalování se bude odvíjet také od 
procesu SEA.

B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ

Koncepce je zpracována pro střednědobý (do roku 2030) a dlouhodobý horizont (bez časového 
určení). 

B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ 

Plán udržitelné městské mobility města Hranice bude projednán a schvalován Zastupitelstvem města 
Hranice. 
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných 
údajů Ministerstva ŽP ČR, Olomouckého kraje, z dat o území města Hranice, z analytické části PUMM 
Hranice a z dalších zdrojů. Výše uvedené zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny dalšími 
relevantními údaji o stavu životního prostředí, například získanými z aktuálních dokumentů týkajících 
se stavu ŽP ve smyslu § 10 b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést 
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy 
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího 
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost 
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní 
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.

C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Územím dopadu pro realizaci koncepce je území města Hranice se zahrnutím dopravních vazeb ve 
spádovém území města. Hranice se nachází v Olomouckém kraji. Vzhledem k charakteru koncepce se 
dá předpokládat, že opatření budou směřovat primárně na území města Hranice, ale v některých 
případech také mimo jeho území (např. využívání spojů veřejné dopravy do okolních obcí).

Vymezení města Hranice a jeho okolí je patrné na následující mapě.

Obrázek 1 Vymezení města Hranice
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C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ 
OVLIVNĚNY

Dotčeným územím je město Hranice, která je rozdělena na 8 katastrálních území a 9 místních částí, 
které jsou uvedeny níže: 

 Město

 Lhotka

 Velká

 Drahotuše

 Rybáře

 Valšovice

 Slavíč

 Středolesí

 Uhřínov

C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Hranice leží ve východní části Olomouckého kraje v Moravské bráně převážně na pravém břehu řeky 
Bečvy. Město má rozlohu přes 52 km2 a k 1. 1. 2020 celkem 17 999 obyvatel (ČSÚ, 2020).

Město Hranice se nachází v prostoru, v němž se kumulují dopravní a inženýrské koridory na hlavním 
železničním a silničním tahu Olomouc – Přerov – Ostrava, s významnou odbočkou na Valašské 
Meziříčí, Beskydy, Vsetín a na Slovensko. Pro město je významné sousedství lázní v Teplicích nad 
Bečvou. Hranice leží v nadmořské výšce přibližně 260 m.n.m.

Hranice patří k městům s velmi zajímavým přírodním prostředím. Nejzajímavější přírodní zajímavosti 
je zejména Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně. Podél toku řeky Bečvy se rozkládají 
nivní usazeniny třetihorního původu, které na severozápadě přecházejí do teras, tvořených 
štěrkovitými písky. Jihovýchodní část území je tvořena prvohorními devonskými vápenci. Území 
lesního masivu Maleník je tvořeno prvohorními břidlicemi a zčásti slepenci. Na obou březích 
řeky Bečvy se rozprostírá krasový útvar Hranický kras. U jeho vzniku v devonském vápenci stály 
především tektonické poruchy, atmosférické srážky a termální vody, nasycené oxidem uhličitým 
(Hranice, 2020).  

C.3.1 KLIMA

Klimatické podmínky

Zájmové území spadá převážně do mírně teplých oblastí MT10. Část Lhotka spadá částečně do mírně 
teplé oblasti MT9.  Městská část Uhřínov a Středolesí spadá do MT7 a Středolesí částečně i do MT4 
(MapoMat, 2020). Území města je tedy charakterizováno převážně mírně teplým podnebím, 
s krátkou a mírnou zimou, s krátkým přechodným obdobím (podzim, jaro), (viz Tabulka 4).

Tabulka 4: Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (1971)

Oblast
Charakteristika oblasti

MT9 MT10 MT7 MT4
Počet letních dnů 40 až 50 40 až 50 30 až 40 20 až 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 
10° a více

140 až 160 140 až 160 140 až 160 140 až 160

Počet mrazových dnů 110 až 130 110 až 130 110 až 130 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40 30 až 40 40 až 50 40 až 50
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Oblast
Charakteristika oblasti

MT9 MT10 MT7 MT4
Průměrná teplota v lednu -3 až -4 -2 až -3 -2 až - 3 -2 až -3
Průměrná teplota v červenci 17 až 18 17 až 18 16 až 17 16 až 17
Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 7 až 8 6 až 7 6 až 7
Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 7 až 8 7 až 8 6 až 7
Průměrný počet dnů se srážkami 
1 mm a více

100 až 120 100 až 120 100 až 120 110 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním 
období

400 až 450 400 až 450 400 až 450 350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období 250 až 300 200 až 250 250 až 300 250 až 300
Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou

60 až 80 50 až 60 60 až 80 60 až 80

Počet dnů zamračených 120 až 150 120 až 150 120 až 150 150 až 160

Počet dnů jasných 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50

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

V souvislosti s těmito změnami je možné v zájmovém území očekávat:

 Sucho a snížení zásoby vody v půdě, stres suchem, snížení průtoků ve vodních tocích, pokles 
hladin vodních zdrojů.

 Nárůst průměrné roční teploty vody, rychlejší průběh většiny nežádoucích chemických reakcí 
a bakteriálních procesů, snížení kvality vody, ovlivnění kyslíkových poměrů, změny 
společenstev ve vodních tocích.

 Vlivem vysokých teplot a četnějším a intenzívnějším vlnám veder zvýšení úmrtnosti a vyšší 
zdravotní rizika pro obyvatele, zejména pro zranitelné skupiny (senioři, chronicky nemocní, 
děti), zhoršení podmínek pro pohodu/kvalitu života obyvatel. Zvýšení nároků na zdravotní 
péči.

 Ohrožení životů a majetku díky mimořádným událostem, škody na hospodářství a veřejné 
infrastruktuře (dopravní a technické sítě), (EKOTOXA, 2019).

C.3.2 KVALITA OVZDUŠÍ, EMISNÍ A IMISNÍ SITUACE

Území města Hranic bylo MŽP vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu 
překračování imisních limitů pro znečisťující látky, především pro suspendované částice PM10, které 
způsobují nejrůznější zdravotní komplikace.

Z hlediska kvality ovzduší v Hranicích nejvíce nejvýraznější negativní doprava, zejména z důvodu 
polohy města, které je velkým dopravním uzlem. 

K větší eliminaci negativních vlivů dopravy ve městě by výrazně pomohlo zprovoznění Palačovské 
spojky. Situaci rovněž napomůže vybudování uvažovaného severovýchodního obchvatu města od 
silnice II/440 (směr Potštát) k areálu Sigma a dále jihovýchodním směrem podél železniční trati až 
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k silnici I/47 (směr Bělotín) s napojením dnes slepé obslužné komunikace okolo průmyslového areálu 
Cetris.

S dostavbou dálnice D 47 došlo k výraznému zlepšení a poklesu intenzit dopravy (na I/47 o 50 % – 
rozdíl intenzit z roku 2005 a 2010), (CI2, 2019). Přesto v některých místech zůstávají oblasti 
s překročenými imisními limity. Jedná se zejména o silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí, kde 
zůstává i nadále patrný vliv tranzitní nákladní dopravy na Slovensko, a taktéž na příjezdu do centra 
města od D47 (příjezd z dálnice a doprava související s činností kamenolomu v Hrabůvce).

Místní průmyslové podniky se projevují v dopadech na kvalitu ovzduší především v průmyslově zóně 
podél ulice Tovární a v menší míře potom ještě v areálu Cementu Hranice, a.s. Významným zdrojem 
znečišťování ovzduší je kamenolom v Hrabůvce (těžba a související doprava). Tyto zdroje jsou 
významné především lokálně, a to bez významného dopadu na obytnou zástavbu. 

Lokální topeniště a dálkový přenos z ostravské průmyslové aglomerace se také podílí na zhoršené 
kvalitě ovzduší (CI2, 2019; Hranice, 2020)

Emisní situace

Zdroje znečištění jsou různé pro jednotlivé škodliviny. Dle databáze EMIS, bylo v roce 2017 na území 
města Hranice a jeho místních částech evidováno několik společností, které jsou původci emisí do 
ovzduší (CI2,2019):

 AHOLD Czech Republic, a.s. – supermarket HYPERNOVA Hranice

 BIOMAC s.r.o. – výroba dřevěných pelet

 BLAHA V. s.r.o. – prádelna, parní plynová kotelna

 Cement Hranice, akciová společnost

 CIDEM Hranice, a.s. – divize CETRIS

 PRESBETON DRAHOTUŠE, s.r.o. – provoz Hranice

 SIGMONT SLUŽBY spol. s.r.o. – slévárna barevných kovů Hranice

 ZAPA beton a.s. – betonárna Hranice

Emise znečišťujících látek v Olomouckém kraji v období 2008–2018 kolísaly (viz Obrázek 2), 
v posledním meziročním srovnání 2017–2018 poklesly. Největší pokles v průběhu celého hodnocení 
byl zaznamenán u emisí Nox a to o 34,3 %.

Emise TZL vyprodukované v kraji (celkově 2,6 tis. t v roce 2018) pocházely především z malých 
stacionárních zdrojů, zejména z vytápění domácností (74,3 %), stejně tak i emise CO, jejichž celkový 
objem činil 38,5 tis. t, byly produkovány především těmito zdroji (80,1 %). Emise SO2 (celkově 
3,2 tis. t) byly emitovány především z velkých stacionárních zdrojů (elektrárny, teplárny), (90,8 %). 
Emise NOx (6,6 tis. t) pocházely z mobilních zdrojů (51,4 %).

Emise NH3 s celkovou produkcí 4,4 tis. t souvisely v Olomouckém kraji zejména se zemědělskou 
činností (97,8 %), především s chovem hospodářských zvířat. Vznik emisí VOC (11,5 tis. t) byl vázán na 
používání a výrobu organických rozpouštědel (84,3 %), (CENIA, 2018).
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Obrázek 2 Hodnoty emisí hlavních znečišťujících látek v Olomouckém kraji v letech 2008–2018 
(CENIA, 2018)

Podle Emisní bilance ČR došlo v Olomouckém kraji v roce 2018 k poklesu koncentrací emisí TZL 
z velkých stacionárních zdrojů znečišťování (REZZO 1) oproti roku 2017. V roce 2018 došlo také 
k poklesu koncentrací emisí NOx ze středních stacionárních zdrojů znečišťování (REZZO 2) oproti roku 
2017. Naopak v roce 2018 došlo ke zvýšení koncentrací emisí CO z velkých stacionárních zdrojů 
znečišťování (REZZO 1) oproti roku 2017 (ČHMÚ, 2018).

Kvalita ovzduší v Hranicích je poznamenána zejména v období nepříznivých rozptylových 
a meteorologických podmínek (CI2, 2019).

Imisní situace

Monitoring kvality ovzduší v Hranicích probíhal do 31. 12. 2017 v rámci projektu „Čisté ovzduší pro 
Moravskou bránu“. Od prosince 2018 je na Šromotově náměstí umístěna měřící stanice kvality 
ovzduší, zaznamenávající veličiny NOx, O3, PM01, PM2.5 a PM10. Další měřící stanice v blízkosti Hranic 
jsou měřící stanice v Bělotíně a Přerově, které měří koncentrace PM10. 

Nejvyšší hodnoty imisních koncentrací vybraných znečišťujících látek (NO2, PM10, benzen 
a benzo(a)pyren) v zájmovém území znázorňují mapy pětiletých klouzavých průměrů koncentrací 
škodlivin za období 2015–2019 (viz Obrázky 3–7). 
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Obrázek 3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací NO2 v letech 2015–2019 (ČHMÚ, 2020) 

Obrázek 4 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10 v letech 2015–2019 (ČHMÚ, 2020) 
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Obrázek 5 Pětiletý průměr 36. max. 24hodinových průměrných koncentrací PM10 v letech 2015–
2019 (ČHMÚ, 2020) 

Obrázek 6 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu v letech 2015-2019 (ČHMÚ, 
2020) 
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Obrázek 7 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu v letech 2014–2018 
(ČHMÚ, 2020) 

Dle těchto map je patrné především zvýšené imisní zatížení území prachovými částicemi PM10 
a benzo[a]pyrenem. 36. maximální 24hodinová koncentrace PM10 byla v období 2015–2019 
průměrně překračována (LV = 50 μg.m-3) hlavně v centru města. V celém zájmovém území docházelo 
k překračování imisních limitů pro průměrnou roční koncentraci benzo[a]pyrenu (LV = 1 ng.m-3). 
Zátěž benzo[a]pyrenem je zvláště významným problémem, neboť na velké části území města 
překračuje imisní limit. Tuto situaci by částečně mohlo vyřešit snížení emisí z lokálních topenišť 
vytápěných pevnými palivy, což do jisté míry platí také pro snížení hodnot benzenu. Město Hranice 
v roce 2019 podpořilo fyzické osoby, které získaly podporu z kotlíkové dotace z Olomouckého kraje 
dalšími 7 % z vlastního rozpočtu k získané dotaci (Hranice, 2020). Je ovšem zapotřebí upozornit na 
skutečnost, že na zátěži benzo[a]pyrenem se může podílet i přenos z ostravské průmyslové 
aglomerace.

Nadlimitním koncentracím benzo[a]pyrenu je vystaveno cca 93 % obyvatel města. V případě úplné 
plynofikace lokálních topenišť by obyvatelé Hranic přestali být nadlimitním koncentracím této látky 
vystavováno (CI2, 2019).

Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území Olomouckého kraje udává mapa oblastí s překročením 
imisních limitů bez zahrnutí přízemního ozonu. Dle tohoto vymezení došlo v roce 2018 na celkem 
37,2 % území kraje k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku (viz Obrázek 8), 
(CENIA, 2018) – město Hranice náleží.
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Obrázek 8 Oblasti Olomouckého kraje s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez 
zahrnutí přízemního ozonu v roce 2018 (CENIA, 2018)
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C.3.3 VODA

Zájmové území náleží do povodí Moravy, úmoří Černého moře. Územím města Hranice protékají 
významné vodní toky Bečva a Velička. Správu těchto toků zajišťuje státní podnik Povodí Moravy. 
Bečva je největším levostranným přítokem Moravy. Délka řeky Bečvy činí 61,5 km a plocha povodí 
měří 1620,2 km2. Její tok vytvářejí dva pramenné toky Rožnovská Bečva (Dolní Bečva) pramenící pod 
Vysokou a Vsetínská Bečva (Horní Bečva) pramenící na severozápadním svahu Javorníků nad Velkými 
Karlovicemi v nadmořské výšce 896,02 m n. m. pod Trojačkou Beskydkem (obě na území v CHKO 
Beskydy). Obě Bečvy se spojují se u Valašského Meziříčí. Pro spojený tok je charakteristické velké 
kolísání průtoků s náhlými změnami vodních stavů (PP Přerov, 2020). 

Řeka Velička je pravostranný přítok řeky Bečvy. Délka toku činí 17,5 km a plocha povodí měří 66,1 
km2. Velička pramení ve vojenském újezdu Libavá přibližně 4 km severozápadně od Potštátu 
v nadmořské výšce 565 m n. m. Celý následující tok pak směřuje zhruba k jihovýchodu, a nakonec 
v centru Hranic na úrovni 245 m n.m. zprava ústí do řeky Bečvy. 

Další vodní toky v zájmovém území jsou zastoupeny řekou Ludinou a řadou menších vodotečí 
místního významu (např. potok Račí potok, Uhřínovský potok, Žabník, Milenovec a další). Na území 
města Hranice se vyskytují také vodní plochy – Vodní nádrž Drahotuše, Pískáč, Tofa a Kuchyňka, které 
slouží k rekreaci a rybaření.

Jakost povrchových vod 

Řeka Bečva nepatří v rámci Olomouckého kraje mezi významně znečištěné toky (V. třídou jakosti jsou 
v Olomouckém kraji hodnoceny pouze toky Romže a Hané). Řeka Morava má v zájmové oblasti II. 
třídu jakosti (viz Obrázek 9).

Obrázek 9 Jakost vody v tocích v Olomouckém kraji v období let 2017–2018 (CENIA, 2018)

Mapa je sestavena na základě výsledného zatřídění jednotlivých profilů podle normy ČSN 75 7221, které je dáno 
nejhorší třídou z následujících ukazatelů: BSK5, CHSKCr, N‑NH4

+, N‑NO3
‑, Pcelk.. 

Jakost vod je v zájmovém území ovlivňována jak zemědělstvím prostřednictvím pesticidů spojených 
s pěstováním kukuřice a řepky, tak i komunálním bodovým znečištěním. Mezi zdroje znečištění je 
nejvýznamnější potravinářský a těžební průmysl (těžba cihlářské hlíny, stavebních kamenů, 
štěrkopísků a vápence), dále odpadní vody vypouštěné z ČOV (CENIA 2018; Povodí Moravy, 2019).
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Dle predikcí změn klimatu bude vzhledem ke sníženým průtokům a vyšším teplotám ve vodních 
tocích zejména v letním období bude docházet ke zhoršování kvality povrchových vod, což se může 
odrazit i na zhoršené kvalitě podzemních vod, přičemž zcela zásadní je dopad na vodní ekosystémy 
povrchových vod.

Dne 20. 9. 2020 došlo k havárii na řece Bečvě. Byl zjištěn únik neznámé látky, který způsobil úhyn ryb 
a vodních živočichů, s dopadem na celkové oživení vodního toku, rozsáhlého charakteru. Zasažen byl 
úsek řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím až po město Hranice v celkové délce téměř 20 km. Bylo 
zjištěno, že se jedná o kyanid, avšak doposud nebyl zjištěn původce havárie (Povodí Moravy, 2020). 
Následně došlo v uvedené oblasti k opakovaným únikům vod, znečištěných pravděpodobně niklem.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda 
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.

Území města v Hranice v CHOPAV neleží (HEIS VÚV TGM, 2020).

Zranitelné a citlivé oblasti

Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout,

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody (HEIS VÚV, 2017).

Na území města Hranice se žádná zranitelná oblast nenachází.

Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,

a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin 
k nežádoucímu stavu jakosti vod,

b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž 
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo

c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních 
vod, přičemž podle § 15 odst. 1 nařízením vlády č. 401/2015 Sb. jsou všechny povrchové vody 
na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti (HEIS VÚV, 2008).

Zásobování vodou

Zásobování pitné vody do veřejného vodovodu pro město Hranice zajišťuje společnost Vodovody 
a kanalizace Přerov, a.s. Zabezpečení dodávek pitné vody v Hranicích probíhá prostřednictvím 
skupinového vodovodu Bělotín – Hranice – Lipník, který zásobuje několik obcí a městských částí 
vodou z Ostravského oblastního vodovodu. Na území Městské části Hranice-Lhotka se nachází 
úpravna pitné vody, kterou rovněž zastřešuje společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Odtud 
voda putuje do skupinového vodovodu Potštátsko. V místní části Lhotka není vybudován vodovod, 
proto jsou zde obyvatelé zásobování vodou z vlastních studní (CI2, 2019; VakPřerov, 2020).

Odpadní vody

Odpadní voda z většiny území města Hranice je odváděna do městské ČOV, kterou provozuje 
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společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Tato čistírna byla uvedena do provozu v roce 1967. 
Přesto, že v průběhu dalších let prošla tato ČOV několika modernizacemi, byla v roce 2000 zahájena 
celková rekonstrukce. Jedná se o ČOV s oběhovou aktivací s jemnobublinným provzdušňováním, 
anaerobním reaktorem, dešťovou a povodňovou čerpací stanici, kalovým a plynovým hospodářstvím 
(mezofilní vyhnívání). Na odtoku je terciální čištění – bubnové filtry. Na čistírnu jsou přivedeny 
odpadní vody z města Hranic a z částí obcí Drahotuše a Teplice nad Bečvou.

V říjnu 2017 začala společnost VaK Přerov, a.s. provozovat další ČOV v místní části Hranice – 
Valšovice. Tato mechanicko – biologická ČOV vznikla na místě stávajícího septiku, který do té doby 
sloužil pro čištění odpadních vod z obce. Výstavba obdobné ČOV je v roce 2020 dokončována v místní 
části Lhotka u Hranic. 

Problematické z hlediska odvádění odpadních vod zůstávají některé místní části s typickou 
venkovskou zástavbou, kde kanalizace s napojením na koncovou ČOV dosud chybí. V místní části 
Středolesí společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provozuje kanalizaci ukončenou soustavou 
biologických rybníků v majetku města Hranice (CI2, 2019; Vak Přerov, 2020).

Povodňová ochrana

Záplavová území jsou stanovena na Q100 pro toky Bečva, Velička, Ludina, Luha, Juhyně a Bělotínský 
potok (viz Obrázek 10). 
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 Zdroj: olomoucky.dppcr.cz, 2019

Obrázek 10 Záplavová území Q100 v zájmovém území                                                         

Realizovaná protipovodňová opatření se nachází na Bečvě v Hranicích, kde jsou vybudované 
ochranné zemní hráze s betonovou nadezdívkou na obou stranách břehů. Levostranná hráz probíhá 
v ř. km 38,47–39,95 a pravostranná hráz v ř.km 38,47–39,17 (PP ORP Hranice, 2019).

U tří plánovaných poldrů na menších tocích, o jejichž realizaci město usiluje, byla potvrzena efektivita 
jejich případné výstavby. Jedná se o suché nádrže V Končinách na Ludině, nad Lhotkou na Veličce 
a Pod Hůrkou, které by zadržely vodu z okolních kopců. Přívalové deště, které zejména v roce 2009 
zaskočily Hranice a další obce v okolí, ukázaly, že nebezpečí nehrozí pouze od řeky Bečvy, ale i od 
menších toků. V Hranicích napáchaly škody zejména Ludina s Veličkou, ale i menší potoky. Proto 
Hranice prověřovaly možnost vybudovat nad městem suché nádrže (Hranice, 2020).

Povodňová problematika rovněž souvisí s problematikou změn klimatu. Do budoucna se předpokládá 
nárůst četnosti výskytu a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které patří nejen 
povodně, ale také delší období sucha a nárůst teploty. Problém v poslední době představují přívalové 
(bleskové) povodně, kdy zejména na malých vodních tocích dochází během velmi krátké doby 
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(desítek minut až několika hodin) k prudkému vzestupu hladiny a jejímu následnému rychlému 
poklesu. Nejčastější příčinou vzniku takovýchto povodní jsou intenzivní přívalové srážky spojené 
s výskytem silných bouřek v letním období.

C.3.4 GEOMOFROLOGIE, GEOLOGIE A SUROVINOVÉ ZDROJE

Zájmové území patří do provincie Česká Vysočina. Geomorfologické členění je uvedeno v následující 
tabulce (viz Tabulka 5).

Tabulka 5 Geomorfologické členění zájmového území

MČ Hranice město a ostatní 
městské části

Městská část Středolesí, 
Uhřínov + část Lhotky

Městská část Valšovice 
+ část MČ Hranice 

město

Soustava  Vněkarpatské sníženiny  Krkonošsko-jesenická 
soustava

 Vnější západní 
karpaty

Podsoustava  Západní Vněkarpatské 
sníženiny  Jesenická podsoustava  Západobeskydské 

podhůří

Celek  Moravská brána  Nízký Jeseník  Podbeskydská 
pahorkatina

Podcelek  Bečevská brána  Oderské vrchy  Maleník

Okrsek  Jezernická pahorkatina
 Dolnobečevská niva

 Boškovská vrchovina  Maleník

Zdroj: webgis.nature.cz/mapomat/ 

Z geologického hlediska je zájmové území rozděleno následovně. Okolí Bečvy je tvořeno nivními 
sedimenty.  Centrum města tvoří písčitý a štěrkový sediment. Podloží řek Veličky a Ludiny, které 
protékají centrem města je tvořeno navážkou, haldou, výsypkami a odvalem. Podloží obytných 
oblastí a průmyslových areálů je tvořeno sprašovou hlínou. Jihovýchodní část městské části Hranice 
město je tvořena pisčito-hlinitým až hlinitopisčitým sedimentem (ČGS, 2020).

Na území mikroregionu Hranicko jsou zdroje nerostných surovin těžebně využívány. Těženy jsou 
cihlářské hlíny (Hranice), stavební kámen (droba u Nejdku, Hrabůvky), vápenec k výrobě cementu a 
hnojiv (Hranice, Černotín) a štěrkopísky (Hustopečsko). Pozůstatkem po hlubinné těžbě jsou důlní díla 
vymezená na povrchu jako tzv. “poddolovaná území“, které omezují stavební činnost z důvodu 
nebezpečí vzniku poklesů a propadlin. V popisovaném území se nacházejí malá poddolovaná území v 
několika lokalitách: u Nejdku (místní část Bělotína), v Olšovci, Hranicích-Středolesí a v Hrabůvce (MAS 
Hranicko, 2014).

C.3.5 PŮDA

V zájmovém území byla výměra zemědělské půdy k 31. 12. 2019 následující: 21 134 ha, lesních 
pozemků 7 720 ha, zastavěné plochy 526 ha (ČSÚ, 2020).
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Obrázek 11 Vymezení zájmového území s erozní ohroženosti půd (VÚMOP, 2020)

ORP Hranice má ve své centrální a jižní části, která leží v Moravské bráně, nadprůměrný zemědělský 
výrobní potenciál, převládá zde řepařská oblast, která představuje v našich podmínkách vysoký 
výrobní potenciál, je ovšem relativně velmi citlivá k suchu. V severní části území (Oderské vrchy) již 
jsou podmínky pro zemědělství horší, je zde hlavně oblast bramborářská s nižším výrobním 
potenciálem. Vzhledem k rozložení výrobních oblastí lze předpokládat, že výrobní potenciál bude ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu zachován za předpokladu, že hospodaření bude šetrné 
k půdě (prevence eroze) a způsob hospodaření bude příznivý pro hospodaření s vodou (zpomalení 
odtoku vody z krajiny).

Zemědělská půda je zde evidována na cca 64 % území, z toho 80 % tvoří orná půda a 19 % trvalé 
travní porosty. Intenzivní využívání zemědělské půdy s sebou přináší řadu komplikací. Velké půdní 
bloky a způsob hospodaření na nich představují rizika pro ekologickou stabilitu, biodiverzitu, 
prostupnost krajiny, erozi a odtok vody z krajiny (EKOTOXA, 2019a).

C.3.6 LESY
Hospodaření v městských lesích je vykonáváno na základě nájemní smlouvy se společností EKOLTES 
Hranice a. s., která obhospodařuje cca 254 ha lesních pozemků ve vlastnictví města Hranic.
Lesní majetek města Hranic je roztroušen po několika katastrálních územích – Bělotín, Drahotuše, 
Hranice, Lhotka u Hranic, Radíkov u Hranic, Slavíč, Středolesí, Uhřínov u Hranic, Velká u Hranic 
a Valšovice. 

Základem pro zajištění řádného hospodaření v lesích města Hranic je lesní hospodářský plán, který je 
vypracován na období 10 let (platnost od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020). Součástí plánu jsou doporučené 
návrhy hospodaření, zajišťující soulad s lesním zákonem a dále závazná ustanovení, která musí být po 
dobu platnosti plánu plněna. V prvním pololetí roku 2018 bylo vytěženo 675,64 m3 dřevní hmoty, 
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z čehož 100 % tvořila těžba nahodilá, vzniklá v důsledku škodlivého působení abiotických a biotických 
činitelů.

V návaznosti na vzniklé holiny po nahodilé těžbě z předcházejícího roku byla prováděna i obnova 
lesních porostů, kdy bylo uměle vysazeno 18 900 ks sazenic různých druhů dřevin. Celkem bylo 
vysázeno 1,67 ha budoucího nového lesa. Pozornost byla také věnována i ochraně lesa před hmyzími 
škůdci. V měsíci dubnu bylo nainstalováno a v následujících měsících pravidelně kontrolováno 10 ks 
feromonových lapačů na monitorování a odchyt kůrovců. K 30. 06. 2018 bylo prostřednictvím 
feromonových lapačů odchyceno přes 17 tisíc jedinců lýkožrouta (Hranice, 2020).

C.3.7 PŘÍRODA A KRAJINA

V zájmovém území se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné území. Nacházejí se zde ale 
maloplošná zvláště chráněná území.

Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)

Obrázek 12 MZCHÚ na území města Hranice a jeho okolí (MapoMat, 2020)

NPR Hůrka u Hranic byla vyhlášena v roce 1952 na rozloze 37,45 ha k ochraně zdejší květeny, zvířeny 
a krasových jevů, zejména Hranické propasti, která je nejhlubší propastí České republiky.
 Území se rozprostírá na styku devonských vápenců, které tvoří jižní část rezervace, s kulmskými 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=53&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&id=8224&p=index
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(spodnokarbonskými) břidlicemi, drobami a slepenci. Celkově bylo zatím identifikováno téměř 380 
druhů vyšších rostlin a přes 130 druhů mechorostů. Stromové patro tvoří především habr 
obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia 
cordata), javory (Acer sp.) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), místy se vyskytují buk lesní (Fagus 
sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Cizím prvkem je zde borovice 
vejmutovka (Pinus strobus), trnovník akát (Robinia pseudacacia) i smrk ztepilý (Picea abies). Z méně 
běžných druhů rostlin lze v části na vápencovém podkladu uvést prvosenku vyšší (Primula 
elatior), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium) a lilii 
zlatohlávek (Lilium martagon). Na dně suché části propasti se zachoval jako vzácný relikt jelení jazyk 
celolistý (Phyllitis scolopendrium). Ze vzácnějších mechorostů tu roste například pározub zprohýbaný 
(Didymodon sinuosus), trněnka proužkovaná (Eurhynchium striatulum) či krondlovka tupolistá 
(Fissidens arnoldii), která má v propasti jedinou lokalitu na Moravě. 

Propast a její okolí jsou nejzajímavější i ze zoologického hlediska. Ve zdánlivě mrtvé vodě jezera bylo 
zjištěno přes 20 druhů organismů. Všechny nalezené druhy zachovávají odpovídající stratifikaci ve 
vodním sloupci, kdy na povrchu jsou zástupci taxonů vod různého typu s převahou zvířeny pramenů. 
V hlubších vrstvách jsou pak jen živočichové podzemních krasových vod z řad drobných 
korýšů (Crustacea) např klanonožec plazivka pramenná (Bryocamptus typhlops), blešivec tatranský 
(Niphargus tatrensis), buchanka jeskynní (Acanthocyclops venustus), které lze považovat za málo 
běžné druhy naší fauny. Z propasti pochází i první nález štírka (Chthonius heterodactylus) v ČR. 
Zřejmě nejvýznamnějším nálezem posledních let je objevení drabčíka (Atheta spelaea) vzácného 
prvku středoevropské jeskynní fauny poprvé v ČR a navíc na nejsevernější lokalitě areálu rozšíření. 
Tento malý brouk vyhledává netopýří guáno a jiné organické zbytky, na kterých loví drobné 
bezobratlé živočichy v jeskyni Rotunda suchá. V Rotundě suché sídlí unikátní letní kolonie netopýrů 
velkých (Myotis myotis) a zejména ve vegetační sezóně využívá prostor propasti jako loviště nejméně 
dalších 13 druhů letounů (Chiroptera). Ve skalních stěnách také hnízdí kavka obecná (Corvus 
monedula) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), (AOPK ČR, 2020).

NPP Zbrašovské – aragonitové jeskyně byla vyhlášena v roce 2003 na celkové rozloze 7,74 ha. 
Předmětem ochrany je reprezentativní úsek hydrotermálního krasového území, ležící na levém břehu 
řeky Bečvy s jeskynním systémem, povrchovými a podzemními krasovými jevy včetně jeskynních 
výplní, zdrojnicemi minerálních vod, hlubinnými vývěry oxidu uhličitého a přírodními společenstvy na 
povrchu i v podzemí.

Povrch chráněného území je z větší části kryt lesním porostem s přírodě blízkou skladbou dřevin. Na 
stanovišti lipodubových bučin a lipových javořin roste smíšený les tvořený převážně bukem 
lesním (Fagus sylvatica), dubem zimním (Quercus petraea), habrem obecným (Carpinus betulus), 
javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), ale i smrkem 
ztepilým (Picea abies), jedlí bělokorou (Abies alba) a dalším dřevinami. Celkově zde bylo zjištěno přes 
220 druhů vyšších rostlin včetně řady chráněných a významných jako např. osladič 
přehlížený (Polypodiuum interjectum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kruštík širolistý (Epipactis 
helleborine) a sveřep větevnatý (Bromus ramosus).

Zdejší specifické prostředí vytváří vhodné podmínky pro existenci řady významných a ohrožených 
druhů živočichů. Jeskynní systémy nejsou kvůli celoročně vysoké teplotě zimovištěm 
letounů (Chiroptera), ale příležitostně se tu vyskytuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), 
netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) nebo netopýr večerní (Eptesicus serotinus). Z dalších zvláště 
chráněných druhů tu žijí např. slepýš křehký (Anguis fargilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), plch 
velký (Glis glis), krahujec obecný (Accipiter nisus) či lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Z více skupin 
bezobratlých, které zde byly zkoumány, patří k nejzajímavějším mnohonožky (Diplopoda), zejména 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=53&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&id=8609&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=53&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&id=8609&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=53&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&id=5316&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=53&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&site=NPR_hurka_u_hranic_cz&id=5316&p=index
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druhy Brachychaeteuma bradae a Geoglomeris subterannea jejichž výskyt byl prvně v ČR prokázán 
právě na této lokalitě (AOPK ČR, 2020).

PR Malá a Velká Kobylanka jsou přírodní rezervace v Hranicích. Jedná se o útvary, které mají 
významnou přírodní hodnotu se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou 
geografickou oblast. Obě rezervace vznikly v roce 1952 za účelem ochrany a zachování původního 
porostu a krajinného rázu.

Lesní porost patří do ekosystému západo-karpatské dubohabřiny a najdeme zde především dub 
zimní, habr obecný a lípu srdčitou. V severní části Velké Kobylanky na úpatí skalek přecházejí 
dubohabřiny ve společenstvo suťových lesů složené z javoru klenu, javoru mléče, jasanu ztepilého 
a také jilmu habrolistého a horského. Z keřovitých rostlin zde roste bez černý, hloh obecný, lýkovec 
jedovatý, líska obecná a ptačí zob.

Vzhledem k tomu, že v okolí Malé a Velké Kobylanky se nacházejí převážně zemědělsky využívané 
pozemky, je tato lokalita útočištěm zejména zajíce polního a srnce obecného. Žije zde také 40 druhů 
hnízdících ptáků, např. puštík obecný, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý, dlask tlustozubý 
a další zvlášť chránění ptáci. Nejpočetnější skupinu bezobratlých představují motýli, kterých zde bylo 
zjištěno přes 100 druhů. V těchto přírodních rezervacích se také vyskytuje 22 druhů plžů a 31 druhů 
pavouků (Informační centrum Hranice, 2020).

PP Soudkova štola je regionálně významné zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) 
a dalších letounů, z nichž byli v posledních letech potvrzeni netopýr velký (Myotis myotis), netopýr 
brvitý (M. emarginatus), netopýr řasnatý (M. nattereri), netopýr vodní (M. daubentonii), netopýr 
severní (Eptesicus nilssonii), netopýr ušatý (Plecotus auritus) a netopýr černý (Barbastella 
barbastellus). Ojediněle byl v minulosti nalezen i netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), (BioLib.cz, 
2020).

V zájmovém území se dále nachází několik památných stromů, jsou to: 

 Gallašova lípa

 Moruše u školy Dukátova

 Všechovický tis

 Ondrův tis

 Tis u Bláhů

 Lípa Jana Jiskry z Brandýsa

 Uhřínovský tis

 Robotní lípa (AOPK ČR, 2020a)

Natura 2000

Do zájmového území města Hranice nebo jeho bezprostřední blízkosti zasahují následující evropsky 
významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO): 
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 Bečva – Žebračka – předmět ochrany: západo-karpatské dubohabřiny, Tvrdé luhy nížinných 
řek, hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii), kuňka ohnivá (Bombina bombina), velevrub tupý 
(Unio crassus) – zčásti na území města

 Hůrka u Hranic – předmět ochrany: jeskyně nepřístupné veřejnosti, netopýr velký (Myotis 
myotis) – na území města

 Týn nad Bečvou – předmět ochrany: svinutec tenký (Anisus vorticulus) – částečně na území 
města

 EVL Libavá – předmět ochrany: Vegetace letněných rybníků, Makrofytní vegetace přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia 
australis a U. vulgaris) atd., střevlík hrbolatý, vranka obecná – v bezprostředním sousedství 
města

 PO Libavá – předmět ochrany: chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop – v bezprostředním 
sousedství města

Již mimo území města, ale v relativně blízkém okolí, se dále nacházejí tyto evropsky významné 
lokality:

 Hustopeče – Štěrkáč – předmět ochrany: lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) – 6 km

 Soudkova štola – předmět ochrany: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) – 5 km

Tyto dvě lokality se nachází mimo území města a nebudou koncepcí dotčeny.

Lokalizace EVL v zájmovém území a jeho blízkosti je uvedena na následujícím obrázku (viz Obrázek 
13).



Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility města Hranice

20-R-29

listopad 2020 38

Obrázek 13 Evropsky významné lokality zasahující do zájmového území a jeho blízkosti

Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek je dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její 
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.

V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky ze zákona, kterými jsou lesy, vodní toky, 
údolní nivy a rybníky. Hranice mají celkově nízkou zalesněnost, větší lesní celky pokrývají především 
okrajové části území. Vodní toky jsou v řešeném území zastoupeny řekou Bečvou, Veličkou, Ludinou 
a řadou menších vodotečí místního významu (např. potok Račí potok, Uhřínovský potok, Žabník, 
Milenovec a další).

Registrované VKP větší rozlohy v zájmovém území jsou:

 kamenolom Ústí

 park Malhotice (EKOTOXA, 2018; CI2, 2019)

MěÚ Hranice si nechal zpracovat Územní studii krajiny SO ORP Hranice v rámci které, je v příloze č. 4 
zpracován Přehled přírodně hodnotnějších biotopů mimo ZCHÚ s možností zařazení do VKP 
(EKOTOXA, 2019b).

Územní systém ekologické stability

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

 2x nadregionální biokoridor (Chropyňský luh-Oderská niva, Jezernice-Hukvaldy)

 1x nadregionální biocentrum (Jezernice)

 4x regionální biocentrum (Hůrka u Hranic, Hadovec, Maleník, Rozvodí Stráže) 

 lokální biocentra, lokální biokoridory a interakční prvky (Urbanistické středisko Ostrava, 
2016)

Do budoucna je v plánu výstavba VRT ve směru Přerov – Ostrava (vymezení dotčeného území je stále 
v řešení), která by mohla způsobit fragmentaci krajiny a narušit tak ÚSES zájmového území (ZUROK, 
2019a).

Další potenciálně plánované projekty, které by mohly narušit ÚSES a další přírodní hodnoty 
zájmového území, jsou vodní koridor Dunaj – Odra – Labe (vymezen jako územní rezerva, UDIMO, 
2019) a případná realizace vodního díla Skalička (sice není přímo součástí zájmového území, leží výše 
proti proudu řeky Bečvy, ale v případě realizace výrazně ovlivní hydrologické podmínky vodního toku 
a navazujícího území).
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Obrázek 14 Vymezení nadregionálních, regionálních prvků ÚSES a migračních koridorů v zájmovém 
území (ZUROK, 2019)

C.3.8 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, BROWNFIELDS

Za starou ekologickou zátěž (SEZ) se považuje závažná kontaminace horninového prostředí, 
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami 
v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické 
uhlovodíky, těžké kovy apod.). Nejedná se o produkt současných činností ani havarijních stavů. 

V zájmovém území je dle Systému evidence kontaminovaných míst registrováno 85 kontaminovaných 
míst. Níže uvádíme (viz Tabulka 6) dvě nejrizikovější lokality vyskytující se v zájmovém území. Lokality 
nabývají priorit A2, tedy představují riziko a nápravná opatření by měla být realizována, či realizována 
bezodkladně (SEKM, 2020).
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Tabulka 6: Staré ekologické zátěže na Hranic (SEKM, 2020)

Název lokality Obec, k.ú. Původ kontaminace Kontaminace a rizika

Jelení kopec I. Bělotín Stará nezabezpečená skládka k. půdy, podzemních a povrchových vod

ČS PHM Drahotuše Drahotuše Nepoužívaná a chátrající čerpací stanice 
pohonných hmot k. půdy a podzemních vod

Jako brownfield je označována nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, 
zanedbaná a může být i kontaminovaná, kterou nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl 
proces jeho regenerace. Dle databáze CzechInvestu (2020) se v zájmovém území významné lokality 
typu brownfield nevyskytují.

C.3.9 ODPADY

V Olomouckém kraji, stejně jako v celé České republice, narůstá celková produkce odpadů. Mezi lety 
2009 a 2018 vzrostla celková produkce odpadů o 75,0 % na 3 868,1 kg.obyv.-1. Celková produkce 
komunálních odpadů (KO) na obyvatele se i přes rozkolísaný vývoj také dlouhodobě navyšuje, od 
roku 2009 do roku 2018 v Olomouckém kraji vzrostla o 23,7 % na celkových 579,9 kg.obyv.-1. Nárůst 
produkce komunálních odpadů v posledních dvou letech souvisí především se zvýšením produkce 
biologicky rozložitelného odpadu (BRO).

Celkové množství komunálního odpadu v Hranicích je o něco vyšší než v Olomouckém kraji (viz 
Obrázek 15) a než průměrně v České republice. Při srovnání roku 2017 je v domácnostech více 
komunálního odpadu produkováno pouze ve Středočeském kraji (399,42 kg/osobu/rok). V Hranicích 
je to 393,85 kg/osobu/rok, v celém Olomouckém kraji poté 364,67 kg/osobu/rok. V roce 2018 bylo ve 
srovnání s předchozím rokem v Hranicích vyprodukováno o 1,22 kg komunálního odpadu/osobu 
méně (PROCES, 2019).

Obrázek 15 Produkce komunálního odpadu na osobu – srovnání města Hranice s kraji ČR a s ČR, rok 
2017 (PROCES, 2019)
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V roce 2018 bylo v Hranicích vyprodukováno celkem 7,1 tisíc tun KO, což je o téměř tisíc tun méně 
než v roce 2014. Produkce na 1 obyvatele města byla 393 kg. Postupně se zvyšuje podíl tříděného 
odpadu na úkor směsného. Množství objemného odpadu za zmíněné období rovněž pokleslo. Vývoj 
množství kategorií komunálního odpadu a jeho detailní strukturu v roce 2018 ukazuje následující graf 
(viz Obrázek 16), (CI2,2019).

Obrázek 16 Produkce komunálního odpadu (kg/obyv./rok) za roky 2014–2018 (CI2, 2019)

Prostřednictvím sběrných dvorů a sběrných nádob se v Hranicích v roce 2018 vytřídilo celkem 1,8 tisíc 
tun odpadu. Do této statistiky nejsou započítány odpady (zejména papír a kovy) z komerčních sběren. 
Největší podíl tvoří biologicky rozložitelný odpad (51,6 %), papír a lepenka (15,3 %), sklo (14,1 %) 
a plasty (13,4 %). Zbytek připadl kovy, které však mnohem častěji končí v komerčních sběrnách (CI2, 
2019). Níže uvedený graf (viz Obrázek 17) ukazuje vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2014. 
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Obrázek 17 Vývoj třídění jednotlivých složek komunálního odpadu (kg/obyv./rok) za roky 2014–
2018 (CI2, 2019)

Odpadové hospodářství města Hranice se řídí plánem odpadového hospodářství (POH) 2010–2020, 
jenž zpracovává město v samostatné působnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od roku 
1995 zde funguje systém sběru separovaného odpadu. Odpad je tříděn v domácnostech, a to na 
papír, sklo, plasty a nápojové kartony, bioodpad. Stejně jako výše zmíněné služby, také svoz 
pouličních košů ve městě a svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu zajišťuje společnost 
Ekoltes Hranice, a.s. Tatáž společnost provozuje také sběrný dvůr, kam lze odevzdávat speciální 
složky odpadu, jako je bioodpad, nebezpečný, velkoobjemový a stavební odpad. 

C.3.10 HLUK

Pro deskriptor hladiny akustické energie Ldvn je stanoven limit vyhláškou č. 315/2018 Sb., kterou se 
stanoví mj. mezní hodnoty hlukových ukazatelů a také základní požadavky na obsah strategických 
hlukových map a akčních plánů (vyhláška o strategickém hlukovém mapování). Limit pro deskriptor 
Ldvn (ukazatel pro celodenní obtěžování hlukem) pro silniční dopravu je podle uvedené vyhlášky 
roven 70 dB. Pro deskriptor hladiny Ln (ukazatel rušení spánku) je limit 60 dB.

Vlivy hluku na obyvatelstvo ukazují mj. výsledky Strategického hlukového mapování (SHM), které 
ovšem dosud nejsou k dispozici pro území celé ČR, ale pouze pro vymezené aglomerace a dopravní 
infrastrukturu – lokality s intenzitou dopravy více než 6 mil. automobilů a/nebo 60 000 vlaků/rok 
(hluk z vnitroměstské dopravy zahrnut není).

Podobně jako v ostatních částech ČR, tak i pro Hranice je aktuální hluk z železniční a automobilové 
dopravy. S rostoucím stupněm automobilizace vzrůstají i ekvivalentní hodnoty hluku, které se stávají 
z hygienického hlediska nepřijatelnými. Hlukovými vlivy z dopravy jsou postižena území, která těsně 
přiléhají k exponovaným dopravním trasám. Těmi jsou podle dopravního sčítání silnice a místní 
komunikace, přesahující intenzitu 30 voz/hod. Všechny jsou v intravilánu těsně obestavěny bytovými 
objekty, které se pak nacházejí v pásmu s nepřípustnou hlukovou hladinou. Železniční trať Olomouc –
Hranice na Moravě – Ostrava Svinov, představuje pro město největší zdroj hluku, protože leží blízko 
centra města. Výhledově je v plánu realizace VRT ve směru Přerov – Ostrava, která by měla 
pravděpodobně vést mimo území města Hranice (vymezení dotčeného území je stále v řešení) 
a došlo by tak ke snížení hluku z železniční dopravy (ZUROK, 2019a). Hluková zátěž podél tratě 
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Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí prozatím nebyla v rámci celostátního modelování 
vyhodnocena. Nejvíce zatíženou komunikací je silnice I/47 ve směru z Lipníka nad Bečvou k centru 
města (zejména třída 1. máje), dále silnice I/35 směrem na Teplice nad Bečvou a také dálnice D1 
ležící mimo intravilán města. 

Za účelem snížení zatížení obyvatelstva města hlukem je připravován Severovýchodní obchvat města 
o délce 2,2 kilometru, řeší propojení silnic II/440 (směr Potštát) a I/47 (směr Bělotín) mimo obytné 
části města a slouží k odklonění tranzitní a cílové dopravy mimo obytné zóny. V plánu je také důležitá 
stavba Palačovské spojky (investor: ŘSD), která odvede tranzitní dopravu, která vede přes Hranice po 
silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí a Slovensko.

Dalším zdrojem hluku jsou některé výrobní podniky v zájmovém území, které musí řešit tuto situaci 
novým PHO (pásmo hygienické ochrany), přičemž nesmí hranice PHO překročit hranici pozemku 
závodu (SHM, 2020).

C.3.11 KULTURNÍ PAMÁTKY

Ochranné pásmo památkově chráněného území

Ochranné pásmo památkově chráněného území slouží k ochraně vnějšího obrazu památkové 
rezervace či památkové zóny, pro zajištění urbanistické a architektonické kvality jejich 
bezprostředního okolí nebo i pro uchování pohledových vztahů chráněného území k širšímu okolí. 
Proto památkáři regulují na území ochranného pásma také stavební činnost a další zásahy tak, aby 
nebyly porušeny nebo ohroženy například panoramatické a dálkové pohledy na památkovou 
rezervaci či památkovou zónu.

Na území města se nachází ochranné pásmo městské památkové zóny Hranice a kostela Narození 
Panny Marie (zv. Kostelíček), (NPÚ, 2020).  

Kulturní památky

Jedná se o movité i nemovité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického 
vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem 
tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty 
revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah 
k významným osobnostem a historickým událostem). 

V zájmovém území se nachází 111 kulturních nemovitých památek, které zahrnují především městské 
domy, křížové cesty a hřbitovy (NPÚ, 2020).

C.3.12 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti 
snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, ochrany klimatu, udržitelné dopravy, 
nakládání s odpady (separovaný sběr, eliminace spalování odpadů v domácnostech), ochrany přírody, 
úspor energií a dalších, jsou nástroje EVVO nezbytnou, nikoliv však postačující, podmínkou jejich 
řešení. Uplatňování pouze legislativních, administrativních ani ekonomických nástrojů není při 
ochraně životního prostředí mnohdy postačující, bez zapojení informované, vzdělané, poučené 
a v důsledku také aktivní veřejnosti. Podpora EVVO by tedy měla být součástí dalších opatření.

Město Hranice dosud nemá zpracovánu koncepci EVVO.

EVVO se na školách realizuje nejčastěji formou zařazení do výuky jednotlivých předmětů, popřípadě 
prostřednictvím tematických akcí a zapojení do projektů. Některé školy mají také zpracovaný Školní 
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program EVVO. V Hranicích se EVVO věnuje především Základní škola a Mateřská škola Drahotuše, 
Základní a Mateřská škola Struhlovsko a Základní škola Hranice – Tř. 1 máje.

Prostřednictvím různých odborů městského úřadu jsou jednotlivé osvětové akce systematicky 
podporovány. Mezi ně patří zejména: Evropský týden mobility, Barevný den, Jarní úklid města, 
Mezinárodní noc pro netopýry a Smokeman.

Město Hranice prostřednictvím Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy každoročně 
rozděluje finanční prostředky na aktivity v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, a to 
formou grantů či příspěvků. Granty jsou poskytovány nejčastěji příspěvkovým organizacím 
a občanským sdružením na soutěže, exkurze, projekty, materiálové vybavení kroužků. Příspěvky jsou 
poskytovány především příspěvkovým organizacím a občanským sdružením na jejich činnost (CI2, 
2019).

C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících 
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:

KLIMA

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

OVZDUŠÍ

 Nárůst emisí skleníkových plynů z dopravy

 Překračování imisních limitů pro PM10 a benzo[a]pyren

VODA

 Znečištění toků z ČOV obcí a měst

 Znečištění vodních toků nebezpečnými látkami (havarijní úniky)

PŘÍRODA A KRAJINA

 Střet podmínek ochrany zvláště chráněných území a rozvoje města

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

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

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

 Erozní ohrožení půd, vyplavováním živin či kontaminací chemickými látkami ze zemědělské 
i průmyslové výroby a dopravy

LESY

 Poškození lesních porostů suchem a škůdci, mj. také v důsledku nevhodné dřevinné skladby  
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

 Přítomnost poddolovaných území (u Nejdku - místní část Bělotína, v Olšovci, Hranicích-
Středolesí a v Hrabůvce)

 Přítomnost starých ekologických zátěží s dosud nerealizovanými opatřeními k jejich eliminaci

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 Narůstající produkce komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu

 Vysoká míra skládkování

HLUK

 Provoz na hlavních komunikacích I/47 ve směru z Lipníka nad Bečvou k centru města 
(zejména třída 1. máje), dále silnice I/35 směrem na Teplice nad Bečvou a také dálnice D1 
ležící mimo intravilán města. Železniční trať Olomouc – Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, 
ležící v blízkosti centra města. 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

V případě, že na základě Závěru zjišťovacího řízení bude rozhodnuto o dalším posuzování, bude 
komplexní posouzení Plánu udržitelné městské mobility města Hranice na životní prostředí a veřejné 
zdraví následně provedeno v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP. 

Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady, 
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také 
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v oblasti a plánovaným rozvojem města (tedy stav ŽP 
jako potenciální limit rozvoje).

V obecnější rovině je s ohledem na charakter koncepce možno předpokládat, že cíle a opatření 
uvedené v koncepci povedou ve většině případů ke zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví. 
Koncepce by měla podpořit udržitelné formy dopravy (veřejná doprava, cyklistická, pěší), alternativní 
pohony, multimodalitu, zvýšení bezpečnosti veřejného provozu, redukci tranzitní dopravy, řešena je 
také plynulost dopravy, management parkování a adaptace na změnu klimatu (výsadba zeleně) 
a další.

Doprava v území je aktuálně zdrojem řady problémů, především zdrojem hluku a znečištění ovzduší, 
dále způsobuje zábory půdního fondu v případě parkovacích ploch a další. Realizace koncepce by 
proto měla vést k řešení těchto problémů (snížení produkce emisí z mobilních zdrojů, snížení 
hlučnosti, lepší plynulost dopravy, bezpečnost apod.) a tím zlepšování stavu životního prostředí 
a k ochraně veřejného zdraví.

Specifikace hlavních potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Předpokládané vlivy na životní prostředí je možné předpokládat především pozitivní, a to v oblastech:

 Zlepšení stavu ovzduší  

 Snížení emisí skleníkových plynů

 Snížení množství obyvatel vystavených hluku

 Podpora udržitelných forem dopravy, sdílené mobility

 Podpora multimodality

 Zvýšení bezpečnosti obyvatel

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

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

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

Potenciální rizika mohou představovat střety s oblastmi se zvýšenými požadavky na ochranu přírody 
a krajiny. Jedná se především o zvláště chráněná území a území evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
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ve znění pozdějších předpisů. Jde také o další cenná území (přírodní památky, prvky ÚSES, významné 
krajinné prvky a další), která představují ohniska biodiverzity a zajišťují migrační prostupnost krajiny.

Z přiložených stanovisek orgánů ochrany přírody ve vztahu k možným významně negativním vlivům 
na soustavu Natura 2000 však vyplývá, že významné ovlivnění EVL, respektive PO, lze vyloučit.

Opatření C18 Rekonstrukce komunikací a mostů by mohly v případě nevhodné realizace ovlivnit 
předměty ochrany v EVL Týn nad Bečvou (riziko velmi nízké) nebo EVL Bečva – Žebračka (riziko velmi 
nízké). Míra vlivu se bude odvíjet od konkrétního technického řešení daných projektů, dá se 
předpokládat, že v dalším procesu budou vlivy minimalizovány. 

Další potenciální rizika mohou plynout ze záboru ZPF nebo PUPFL. Nejvýznamnějším záměrem je již 
zmíněný obchvat města, kdy bude nutné vynětí ze ZPF či PUPFL (tento obchvat však nezávisí na 
připravované koncepci, je předmětem vyšších forem ÚPD, především ZUR OK). Dalším plánovaným 
záměrem, který by mohl mít potenciální vlivy na zábor ZPF nebo PUPFL, je realizace VRT ve směru 
Přerov – Ostrava. Jeho realizace je však reálná až v dlouhodobém horizontu a stejně jako obchvat je 
předmětem primárně ÚPD.

Tabulka potenciálních odhadovaných vlivů PUMM na ŽP

Problémový okruh 
životního prostředí 

relevantní vzhledem 
k PUMM města 

Hranice

Specifické problémy ŽP relevantní 
vzhledem k PUMM města Hranice

Předběžná identifikace vlivů na ŽP v 
důsledku uplatňování PUMM města 

Hranice

Kvalita ovzduší - Vliv průmyslu a dopravy na 
znečištění ovzduší

- Překračování imisních limitů 
PM10 a benzo(a)pyrenu 

- Zvýšení využití alternativních forem 
dopravy (cyklodoprava, pěší, alternativní 
palivo MHD)

- Elektromobilita
- Omezení vjezdu tranzitní dopravy do 

obytné části města a odvedení dopravy na 
nadřazený dopravní skelet výstavbou 
obchvatu města a podporou výstavby 
Palačovské spojky

- Zefektivnění multimodality v dopravě

Výše uvedené sníží produkci emisí z dopravy 
a bude tak mít pozitivní vliv na kvalitu 
ovzduší.

Klimatická změna - Narůstající počet událostí 
s extrémními projevy počasí 
(sucho, povodně, vlny veder)

Snížení produkce skleníkových plynů 
z dopravy sníží zprostředkovaně negativní 
vlivy na klima (mitigace). 

Kvalita a dostupnost vody - Znečištění toků z ČOV obcí 
a měst

- Znečištění vodních toků 
nebezpečnými látkami 

Lze očekávat snížení rizika havarijních stavů 
s dopady na vodní prostředí (omezení 
tranzitní dopravy, snížení nehodovosti)
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Příroda a krajina - Střet podmínek ochrany zvláště 
chráněných území a rozvoje 
města

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

Negativní vliv na přírodu a krajinu můžou 
představovat aktivity v souvislosti se stavbou 
obchvatu a Palačovské spojky – např. zábor 
půdy, fragmentace krajiny, tvorba migračních 
bariér. Nicméně samotné dopravní stavby 
nejsou primárním předmětem PUMM, ale 
vyšších stupňů ÚPD (ZUR Olk). Potenciální 
negativní vlivy musí být řešeny v rámci 
posuzování konkrétních projektů.

Půda - Erozní ohrožení půd, 
vyplavováním živin či 
kontaminací chemickými látkami 
ze zemědělství, průmyslu 
a dopravy

- Zábor ZPF

Mírný negativní vliv lze očekávat v rámci 
záborů ZPF (obchvat, VRT, apod.) byly 
hodnoceny v rámci SEA ZUR OK).

Lesy - Zábor PUFPL    Mírný negativní vliv lze očekávat v rámci 
záborů PUFPL (obchvat, VRT, apod.) byly 
hodnoceny v rámci SEA ZUR OK).

Horninové prostředí, 
SEZ

- Přítomnost nevyužívaných 
brownfields

Minimální vztah PUMM a brownfields.

Odpadové hospodářství - Narůstající produkce odpadů
-

V souvislosti s PUMM lze očekávat pouze 
mírně negativní vliv – zvýšenou produkci 
stavebních odpadů.

Zdraví - Nadlimitní koncentrace 
suspendovaných částic PM10 
a benzo(a)pyrenu

- Zejména prostřednictvím podpory MHD 
a omezení tranzitu v centru města lze 
očekávat pozitivní vliv na veřejné zdraví

PUMM by měl přinést pozitivní vlivy na 
veřejné zdraví.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

Zaměření a rozsah koncepce a její působnost pro území města Hranice nepředpokládá negativní vlivy, 
které by přesahovaly hranice České republiky. 

E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE

Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného 
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly 
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.

E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly 
známy v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.

E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1 
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Informace o zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Hranice s jeho stručnou 
charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o stanovisko 
k potenciálním vlivům koncepce na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45 i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z přijatých stanovisek plyne, že lze vyloučit 
významný vliv na území soustavy NATURA 2000.

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

AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko lze vyloučit významný vliv

Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor životního 
prostředí a zemědělství lze vyloučit významný vliv

Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu 
státní správy VIII  lze vyloučit významný vliv

Újezdní úřad Libavá lze vyloučit významný vliv

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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Datum zpracování oznámení koncepce:

Oznámení koncepce bylo zpracováno 27. 11. 2020.

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení 
koncepce:

RADDIT consulting, s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín
telefon: +739 460 212
email: info@raddit.cz

Složení týmu (abecedně):

Martina Blahová

Mgr. Zdeněk Frélich Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací 
a posudků ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů; číslo osvědčení: 39949/ENV/14 ze dne 30. 6. 2014.

autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45 i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (číslo osvědčení 101346/ENV/09, které bylo 
prodlouženo dne 21. 10. 2014, č. j. 73460/ENV/14)

Mgr. Zuzana Karkoszková

RNDr. Radim Misiaček

Mgr. Iveta Štěpánová

Mgr. Renata Vojkovská

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:

……………………………………………………..

Jiří Kudláček, starosta
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