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Úvod
Předkládaný dokument vychází z návrhu změny č. 2 územního plánu, který byl zpracován Ing.
arch. Ladislavem Komrskou v roce 2017. V obci Maletín byl územní plán zpracován a vydán v roce
2016, a to po poměrně dlouhém projednávání. Předkládaná změna č. 2 se zabývá zejména návrhem
ploch pro lehkou průmyslovou výrobu.
Území jako takové se kontinuálně mění a vyvíjí, stejně jako jsou připravovány záměry pro
umístění do tohoto území. Nejvýznamnějším takovým záměrem je bezesporu dálnice D 35, pro kterou
bylo v lednu 2018 Ministerstvem životního prostředí vydáno kladné Stanovisko EIA. V návaznosti na
tento fakt, a na zřejmé ustálení trasy dálnice do území, byla připravena změna č. 2 územního plánu,
která navrhuje plochy v blízkosti silnice III. třídy, jenž se nedaleko napojí pomocí mimoúrovňové
křižovatky na připravovanou dálnicí. Tento strategický fakt je jedním z impulzů pro rozvoj obce.
Nesporným procesem, který lze v poslední dekádě vysledovat nejen na Olomoucku, je urbanizace;
přesun obyvatel do větších sídel, vylidňování a stárnutí venkova, stále hůře dostupné a méně kvalitní
služby na venkově, a pokles počtu pracovních míst ve venkovských sídlech. Změna č. 2, územního
plánu na tyto trendy reaguje, a vymezuje jak plochy pro lehkou výrobu, tak také dostatečně kapacitní
plochy pro bytové účely (v návaznosti na plochy již v územním plánu stabilizované), a také plochy pro
rekreaci – v návaznosti na trendy a požadavky obce.
Součástí vyhodnocení je i návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci posouzení vlivů na životní prostředí byl porovnán
soulad navržených cílů a záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními
materiály vztahujícími se k danému území, i s cíli a koncepcemi na úrovni České republiky.
Pro upřesnění uvádím, že názvy kapitol v tomto dokumentu byly uzpůsobeny posuzované
dokumentaci. Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je územní plán tzv. koncepcí.
V příloze stavebního zákona, která definuje osnovu tohoto dokumentu, jsou uvedeny jak politiky
územního rozvoje, tak územní plány. Pro zpřehlednění nejsou v tomto dokumentu zmínky
o vyhodnocení politiky územního rozvoje, ale pouze o vyhodnocení územního plánu.

Základní údaje, vymezení zájmového území
Předmětem vyhodnocení je návrh změny č. 1 územního plánu Maletín, zpracovaný Ing. arch..
Ladislavem Komrskou. Územní plán řeší katastrální území Starý Maletín, Nový Maletín, a Javoří u
Maletína, změnou č. 2 není dotčeno k.ú. Nový Maletín. Obec se nachází v Olomouckém kraji, v ORP
Mohelnice. Obec v současné době má územní plán, který byl vydán v roce 2016; v procesu
schvalování je změna č. 1 tohoto územního plánu, která řeší umístění 3 větrných elektráren. Posouzení
SEA pro tento územní plán bylo provedeno nebylo, ale bylo provedeno pro změnu č. 1. V textu jsou
proto uváděny popisné informace pouze v relevantním rozsahu.
Posuzovány jsou tzv. návrhové plochy, tzn. zastavitelné plochy a plochy přestavby (změny
v zastavěném území). V kontextu je zkoumáno celé území obce Maletín.

Způsob interpretace výsledků, postavení SEA v procesu územního
plánování
Proces přípravy a tvorby územního plánu je procesem dlouhodobým, který zahrnuje
projednání zpracovaných podkladů jak s orgány státní správy, tak s veřejností. Paralelně s přípravou
tohoto koncepčního dokumentu dochází k vývoji v území, a také mohou být (nezávisle na vědomí či
vůli autora územního plánu) připravovány záměry (návrhy) projektů.
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Požadavek na zpracování SEA vyplynul z vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUOK 98176/2017/OŽP ze dne 31.10.2017.
Výsledky, závěry a doporučení, které jsou uvedeny v závěrečných pasážích tohoto dokumentu,
jsou podkladem pro navazující správní řízení. Samotným územním plánem nejsou stavby do území
umístěny, toto se děje až územním řízením (dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění). Územní
plán pouze definuje hodnoty (limity, parametry) daných návrhových ploch a říká, jaké funkční využití
je v nich přípustné. Pokud jsou uvedeny limity, je nutné je brát jako strop, tedy jako nejvyšší
uvažovanou, nikoli však povinně dosaženou hodnotu. V rámci územního plánu bohužel nejde zcela
přesně stanovit (a není to ani cílem) konkrétní hodnoty sledovaných polutantů (hluk, emise
chemických látek) potenciálně emitovaných při provozu jednotlivých ploch. Toto je vždy věcí
posouzení vlivu záměrů na životní prostředí – tedy projektového posouzení – EIA.
Dotčené orgány státní správy vydají a vydaly mnohá stanoviska k Návrhu změny č. 2
územního plánu. Zpracovatel tohoto posouzení se domnívá, že je možné se i k těmto stanoviskům
v rámci SEA vyjádřit, a opřít o ně argumentaci prezentovanou v tomto dokumentu.
Ve výše zmíněném vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje
č.j. KUOK 98176/2017 ze dne 31.10.2017 jsou uvedeny požadavky, které jsou v rámci posouzení
SEA řešeny. Jedná se o níže uvedený požadavek.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na:
•

Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění
hydrologických poměrů.

•

Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi.

•

Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu
ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s
jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami
včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit.

•

Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.
toto vyhodnocení je provedeno v kapitole X. níže.
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Seznam a přehled zkratek a symbolů
ČOV

čistírna odpadních vod

EVL

evropsky významná lokalita

CHKO

chráněná krajinná oblast

k.ú.

katastrální území

LBC

lokální biocentrum

ORP

obec s rozšířenou působností

PUPFL

pozemek určený pro plnění funkcí lesa

PÚR

Politika územního rozvoje

RBK

regionální biokoridor

SZ

stavební zákon

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚS

územní studie

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ZÚR OLK

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
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I. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo
územně plánovaní dokumentace, vztah k jiným koncepcím
Řešeným územím změny Územního plánu č, 2 obce Maletín je část správního území obce.
Obec je tvořena katastrálními územími Starý Maletín, Nový Maletín a Javoří u Maletína, přičemž
hodnocená změna č. 2 územního plánu se dotýká pouze plochy na rozhraní k.ú. Starý Maletín a Javoří
u Maletína, které je situováno severně od stávající silnice III.třídy.
Územní plán, včetně nyní posuzované změny č. 2, v souvislostech a podrobnostech území
obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací
Olomouckého kraje, tj. se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, a s Politikou územního
rozvoje České republiky. Vzhledem k rozsahu řešeného území, a k navrhovanému způsobu využití
nebyly nijak zohledňovány dílčí územní studie, požadované pro zpřesnění Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje.
Změna č. 2 ÚP Maletín vymezuje 1 zastavitelnou plochu (Z2/1) pro umístění objektů
a zařízení výroby a skladování (lehká výroba), 1 plochu přestavby (Z2/2), kterou bude za stanovených
podmínek nahrazen devastovaný prostor bývalého zemědělského objektu. Změna Z2/3 je pouze
parametrická a rozšiřuje možnost stávajících ploch individuální rekreace ve stanoveném prostoru
nahradit objekty (rodinnými domy), tedy trvalým bydlením smíšeným venkovským.
Relevantní částí změny č. 2 ÚP Maletín je vymezení ploch výroby a skladování – lehká
výroba. Plocha je umístěna v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování, mimo prvky (zájmy)
ochrany přírody a krajiny s tím, že vyplňuje meziprostor mezi zastavěným územím téže funkce a
silnicí III/31514. Mírně sklonitý terén s jižní orientaci umožňuje umístění výrobních objektů souběžně
s terénem, tzn. kaskádu objektů s tím, že se nacházejí v pozicích nižších než je současná zástavba.
Krajina ve svých charakteristických průhledech, horizontech a přírodních souborech není návrhem
změny č. 2 ÚP dotčena.
Územním plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot,
urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce
veřejné infrastruktury. V rámci SEA Změny č. 2 je hodnoceno, zda a případně do jaké míry
může navrhovaná plocha Z2/1 tuto koncepci území ovlivnit, resp. jakým způsobem lze toto ovlivnění
kompenzovat.
Nedílnou součástí Změny č. 2 územního plánu Maletín je vyhodnocení vlivů na životní
prostředí zpracované na základě ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. a přílohy k § 19 odst. 2,
zákona č. 183/2006 Sb. osobou oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.
Autorem vyhodnocení je Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., držitel autorizace podle zákona
č. 100/2001 Sb., ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění; č.j. 58626/ENV/12 ze dne 11.7.2012 (autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 90575/ENV/16
ze dne 26.1.2017, které nabylo právní moci dne 7.3.2017.
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II. Vztah územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
Obecným cílem územně plánovací dokumentace je vypracovat návrh územního rozvoje
a uspořádání obce v souladu s přírodními, historickými, kulturními i civilizačními hodnotami řešeného
území při respektování požadavků vyšších rozvojových koncepcí území i požadavků dotčené obce.
Z toho proto plyne, že základní cíle územně plánovací dokumentace nemohou být v rozporu
s hlavními cíli ochrany životního prostředí.
Na republikové úrovni byla vydána Politika územního rozvoje ČR, která byla vyhlášena
usnesením vlády č. 276/2015( aktualizace ke dni 22.4.2015). Z tohoto dokumentu vyplývají zejména
obecné požadavky, zejména:
-

Čl. 14a: Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických
funkcí krajiny.

-

Čl. 20: při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat
veřejné zájmy, např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí.
Vtvořit podmínky pro zajištění ekologických funkcí krajiny a pro ochranu krajinných
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny

-

Čl. 25: Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod s ohledem
na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod

-

Čl. 31: Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
bezpečného zásobování území energiemi.

V politice územního rozvoje ČR je též zmiňován koridor silnice R 35 (dnes navrhována jako
D 35), který je významným dopravním tahem, který vytvoří alternativu propojení centrální části ČR
s východem republiky (Olomouc, Ostrava). Potřeba vytvoření kapacitního koridoru silnice D 35 je
uvedena v čl. 104: „Vymezení: Úsek Sedlice (Hradec Králové)–Vysoké Mýto–Moravská Třebová–
Mohelnice (E442).“ Tento záměr byl v procesu EIA posouzen (dne 31.1.2018 vydáno souhlasné
Stanovisko EIA) jako záměr s kódem MZP 162. Zájmem investora je jej realizovat v dohledné době,
na což reflektuje i překládaná změna č. 2 územního plánu. V návaznosti na umístění koridoru silnice
D 35 do území se otevře další možnost směřování správního obvodu obce Maletín (v současné době je
ponechán poměrně široký koridor územní rezervy pro D 35 resp. její podvariantu). Ostatní záležitosti
koridorů nemístního významu (prvky ÚSES) nejsou předkládanou změnou č. 2 nijak měněny, a
zůstává původní vyhodnocení řešené v SEA pro samotný Územní plán obce Maletín, resp. pro změnu
č. 1 územního plánu.
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Obrázek č. 1: Výřez výkresu Ploch a koridorů nadmístního významu (výkres B 6, ZÚR)

Zdroj: ZÚR olk dostupné z http://uap.kr-olomoucky.cz/dokumenty/list-dokument/zur?conversationContext=1
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Obrázek č. 2: Výřez výkresu silnice D 35 u obce Maletín

Zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP162
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III. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území, a jeho
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územně
plánovací dokumentace
Stav řešeného území byl hodnocen při terénním průzkumů in-situ v červenci roku 2017 pro
posouzení změny č. 1 územního plánu, a pak dvěma návštěvami v měsíci březnu a květnu 2018.
V maximální míře byly využity dostupné mapové, textové a elektronické zdroje, a také odborné
průzkumy studie a měření provedená v zájmové lokalitě. V elektronické podobě byly rešeršně
prozkoumány zejména dříve publikované průzkumy a studie. Protože Krajský úřad Olomouckého
kraje vyloučil ve svém vyjádření významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000, nebylo
zpracováno samostatné posouzení vlivu na tyto lokality.

III.1.

Vymezení řešeného území

Územím, které je dotčeno Územním plánem Maletín, je ve správním obvodě stejnojmenné
obce. Změnou č. 2 územního plánu jsou ale dotčena jen katastrální území Nový Maletín a Javoří
u Maletína. Řešené území se nachází v obvodu ORP Mohelnice, je situováno do nezastavěného území
při stávající silnici III.třídy, která prochází obcí Maletín směrem na Krchleby.
Plocha řešená změnou č. 2 územního plánu je umístěna v návaznosti na stávající plochy
výroby a skladování, mimo prvky (zájmy) ochrany přírody a krajiny s tím, že vyplňuje meziprostor
mezi zastavěným územím téže funkce a silnicí III/31514. Mírně sklonitý terén s jižní orientaci
umožňuje umístění výrobních objektů souběžně s terénem, tzn. kaskádu objektů s tím, že se nacházejí
v pozicích nižších než je současná zástavba. Krajina ve svých charakteristických průhledech,
horizontech a přírodních souborech není návrhem změny č. 2 ÚP dotčena.

III.2.
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném
území
V této podkapitole jsou uvedeny průřezově všechny základní environmentální charakteristiky
celého území obce Maletín. V důležitých subkapitolách jsou pak popsány přímé i nepřmé vazby
na hodnocenou změnu č. 2 územního plánu.

III.2.1. Geologické a geomorfologické charakteristiky
Území obce Maletín je součástí geomorfologického celku Zábřežská vrchovina a okrsku
Maletínská vrchovina. Severní část území je tvořena fylity, svory a rulami a pruhy břidlic, jižní část
pak spodnokarbonskými zvrásněnými usazeninami a pruhem rul. V území se jevy ve smyslu Horního
zákona nevyskytují. Oblast Maletína - Vysokého vrchu byla využívána k těžbě vysoce kvalitního
pískovce. Činnost v těchto lomech byla ukončena a v současné době není předmětná lokalita součástí
chráněného ložiskového území. Tato území se nevyskytují ani v blízkém okolí. Řešené území se
od centrální části obce Maletín zvedá směrem k vrcholu Skalníku (587 m n.m.). Ačkoli je lokalita
poměrně značně výškově rozrůzněna, nevyskytují se zde sesuvné plochy resp. oblasti ohrožené
sesuvy.
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III.2.2. Klimatické podmínky
Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT 7 (Quitt, 1971), která je charakteristická
středním počtem letních dnů (30 – 40) a podprůměrným srážkovým úhrnem (250 až 450 mm).
Tabulka č. 1: Klimatické charakteristiky zájmového území
Parametr
MT 7
Počet letních dnů
30 – 40
o
Počet dní s průměrnou teplotou 10 C a více
140 – 160
Počet mrazových dnů
110 – 130
o
Průměrná teplota v lednu [ C]
-2 - -3
o
Průměrná teplota v dubnu [ C]
6–7
o
Průměrná teplota v červenci [ C]
16 – 17
o
Průměrná teplota v říjnu [ C]
7–8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
100 – 120
Srážkový úhrn za vegetační období [mm]
400 – 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm]
250 – 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
60 – 80
Počet zamračených dnů
120 – 150
Počet jasných dnů
40 - 50
Obrázek č. 3: Výřez mapy klimatických regionů se znázorněním polohy zájmového území

Zájmové území

III.2.3. Ovzduší
Imisní situace blízké lokality bude v převážné míře ovlivněna emisemi průmyslových
zdrojů ve vzdálenějším okolí, zejména z Mohelnice. Přímo v hodnoceném území není registrován
žádný zvláště velký ani velký zdroj znečišťování ovzduší.
Obcí v současné době neprochází žádná významnější pozemní komunikace; toto by se
ovšem mělo změnit v souvislosti s výstavbou dálnice D 35, která by správním územím obce měla
procházet ve směru východ-západ. V rámci procesu EIA byl hodnocen vliv této silnice na kvalitu
ovzduší, přičemž modelem byly zjištěny pouze minimální příspěvky.
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Pro znázornění stávající imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek,
získané z portálu ČHMÚ. Data vypovídají o pětiletých průměrech (2011-2015), a lze je považovat
za relevantní údaje o imisním pozadí (o imisní situaci) v hodnoceném území.
Tabulka č. 2: Hodnoty znečištění ovzduší dle pětiletých průměrů (2012-2016)
polutant (sledované období)
imisní limit
stanovená hodnota
(ochrana zdraví)
NO2 (roční průměrná koncentrace)
40 µg.m-3
8,8 – 9,9 µg.m-3
-3
PM10 (roční průměrná koncentrace)
40 µg.m
19,2 – 20,1 µg.m-3
PM2,5 (roční průměrná koncentrace)
25 µg.m-3
15,2 – 15,6 µg.m-3
SO2 (4. nejvyšší 24 hodinová koncentrace)
125 µg.m-3
17,1 – 17,3 µg.m-3
BaP (roční průměrná koncentrace)
1 µg.m-3
0,65 - 0,73 µg.m-3
Obrázek č. 4: Výřez mapy pětiletých průměrů roční průměrné koncentrace NO2

Obrázek č. 5: Výřez mapy pětiletých průměrů roční průměrné koncentrace PM10
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Obrázek č. 6: Výřez mapy pětiletých průměrů roční průměrné koncentrace PM2,5

Obrázek č. 7: Výřez mapy pětiletých průměrů roční průměrné koncentrace B(a)P

Obrázek č. 8: Výřez mapy pětiletých průměrů 24 hodinové průměrné koncentrace SO2
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Oblast tedy lze hodnotit jako oblast s velmi dobrou kvalitou ovzduší, a to i ve stavech kdy jsou
velmi špatné rozptylové podmínky – například v době zimní topné sezóny. Tyto stavy, kdy hrozí
překračování imisních limitů stanovených v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění, lze
hodnotit 24 hodinovou průměrnou koncentrací PM10, viz. tabulka níže.
PM10 (24 hodinová průměrná koncentrace)

50 µg.m-3

36,0 - 37,6 µg.m-3

Obrázek č. 9: Výřez mapy 36. nejvyšší 24 hodinová průměrná koncentrace PM10

Celkově tedy lze kvalitu ovzduší v území hodnotit jako velmi dobrou, a únosnou pro rozvoj
obce dle navrhované změny č. 2 územního plánu.

III.2.4. Hydrologické poměry a vodní zdroje
Zájmovým územím protéká vodoteč Mírovka, která pramení pod vrchem Skalník, a protéká
směrem ke Starému Maletínu (západním směrem). Vzhledem ke konfiguraci terénu se pak stáčí jižně
(a de facto kopíruje hranici kraje Olomouckého a Pardubického), a na rozhraní katastru Studená
Loučka se stáčí opět východně a tvoří údolnici širokého údolí směrem k Mírovu. V obci Maletín
se nachází menší vodní plocha, a to v blízkosti křižovatky se silnicí směrem na Křižanov. V místní
části Starý Maletín, severozápadně od okraje zástavby, se nachází Pramen „U dvou Janů“.

III.2.5. Povrchová voda
Podle mapy Regiony povrchových vod ČSR 1:500 000 (1971) celé řešené území náleží
k oblasti málo vodné, specifický odtok je 3 - 6 l.s-1.km-2, nejvodnějším měsícem je březen, retenční
schopnost je malá, odtok je silně rozkolísaný, koeficient odtoku je střední.
Podle mapy Regiony mělkých podzemních vod ČSR 1:500 000 (1971) náleží řešené území
k oblasti se sezónním doplňováním zásob, nejvyšší měsíční stavy hladin podzemních vod a vydatnosti
pramenů jsou v květnu a červnu, nejnižší v září až listopadu s přechodným poklesem v červenci nebo
srpnu, průměrný specifický odtok podzemních vod je 0,51-1,00 l.s-1.km-2.
Území je odvodňováno do Mírovky. Mírovka pramení u Maletína ve výšce 548 m n. m., ústí
zprava do Moravy u Mohelnice v 248 m n. m. Plocha povodí je 49,6 km2, délka toku je 20,2 km,
průměrný průtok u ústí je 0,25 m3.s-1.
Změna č. 2 ÚP vymezuje plochu v kontaktu s údolní nivou Mírovky, vůči které je vymezeno
záplavové území, které pokračuje dále do obce Maletín. Z hlediska zadržení srážkových vod je tedy
nezbytné, aby budoucí zástavba současný časový a plošný projev balastních vod v Mírovce nezhoršila.
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Podmínkou zástavby je tedy komplexní řešení jímání, akumulace a následného kontrolovaného
přepadu povrchových vod.
Obrázek č. 10: Oblast rozlivu při Q100 v řešeném území
Hranice krajů
Olomoucký x Pardubický

Přibližná poloha plochy řešené Změnou č. 2

Pravděpodobný dosah
rozlivu při Q100

III.2.6. Podzemní voda
Obrázek č. 11: Ochranná pásma vodních zdrojů (1:50 000)

Hranice krajů
Olomoucký x Pardubický

Přibližná poloha plochy řešené Změnou č. 2

OPVZ Mírov
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Ve východní části řešeného území, západně od vrcholu Kačák (565 m n.m.) je vyhlášeno
ochranné pásmo, je OPVZ Mírov, které bylo vyhlášeno Rozhodnutím ze dne 25.1.1984, pro ochranu
vodních zdrojů veřejného vodovodu v Mírově. Pásmo I.stupně má plochu 9,406 km2. Součástí je také
ochrana starého prameniště, které zaujímá plochu 17,679 km2. Ostatní ochranná pásma (na obrázku
výše) jsou od zájmového území více vzdálena, a nacházejí se již na území Pardubického kraje (na
území obce Gruna, resp. Borušov).
Obrázek č. 12: Výřez mapy s vyznačením hranice zranitelných území

III.2.7. Zemědělský půdní fond
Pro určení hodnoty zemědělské půdy je rozhodující stanovení hlavní půdní jednotky, tedy
dvojčíslí nacházející se na 2. a 3. pozici v pětimístném kódu BPEJ. První číslice určuje klimatický
region, čtvrtá a pátá číslice pak definují expozici vůči světovým stranám, a obsah skeletu. Kódy BPEJ
byly získány z veřejně dostupných informačních zdrojů. Na většině parcel je evidována BPEJ 7 29 14,
pouez na části parcely 1329/1 v k.ú. Starý Malvín je evidována také BPEJ 7 29 44. Kódy BPEJ
zahrnují i údaj o sklonitosti a orientaci vůči světovým stranám. Určující je ale definice hlavních
půdních představitelů, která je provedena níže.
Tabulka č. 3: Zatřídění přítomných BPEJ do tříd ochrany
kód BPEJ
třída ochrany
7 29 14
III.
7 29 44
V.
Území obce Maletín se nachází v klimatické oblasti č. 7. dotčena je půdní jednotka 29, tedy:
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HPJ 29 Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách,
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry;
Slovní definice tříd ochrany nejsou uvedeny v recentně platné vyhlášce č. 48/2011 Sb.
(vč. novel), ale v dříve využívaném metodickém pokynu OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996.
Kategorizace jednotlivých tříd ochrany zůstává stejná (pětistupňová).

I. třída ochrany:

Jsou zde řazeny bonitně nejcennější zemědělské půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno
odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída ochrany:
Jsou zde řazeny zemědělské půdy, které mají vrámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy
vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmínečně
zastavitelné.

III. třída ochrany:
Do III.třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které
je možno využít pro eventuální výstavbu.
IV. třída ochrany:
Do této třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou
produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné
i pro výstavbu.
V. třída ochrany:
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně
ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.
Většinou se jedná o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze
předpokládat efektivnější nezemědělské využití.
BPEJ 7 29 11 Kambizemě převážně na mírných svazích, se všesměrnou expozicí a celkovým
obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém
regionu a velmi málo produkční.

BPEJ 7 29 44 Kambizemě převážně na středních svazích, s jižní expozicí (jihozápadní až
jihovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně
teplém, vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné.

III.2.8. Ochrana přírody dle zákona č. 114/992 Sb., v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v části třetí, hlavě první, § 14
specifikuje kategorie zvláště chráněných území. Území přírodovědecky či esteticky velmi významná lze
vyhlásit za zvláště chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.
V širším okolí obce Maletín se nachází několik maloplošných zvláště chráněných území dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Všechna tato území jsou
dostatečně vzdálena od hranice řešeného území, takže lze důvodně vyloučit i nepřímý vliv
na předměty ochrany. Stejně tak je tomu i u území soustavy Natura 2000; významný negativní
vliv na tato území byl vyloučen Stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje, které je přílohou
č. 1 tohoto dokumentu.
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Z lokalit soustavy Natura2000 se přímo v místě záměru žádné Ptačí oblasti (PO) ani Evropsky
významné lokality (EVL) nevyskytují. Nejbližší lokalitou EVL je CZ0530033 Bohdalov, 5,3 km jižně,
dále EVL CZ0714073 Litovelské Pomoraví, 6,9 km východně a EVL CZ0530149 Rychnovský vrch,
8 km SZ. Nejbližší ptačí oblastí je PO CZ0711018 Litovelské Pomoraví, ležící 10,9 km JV, hranice
probíhá stejně jako CHKO Litovelské Pomoraví, 10,9 km JV. Ze ZCHÚ se nejblíže nachází PP
Hradisko, 8,6 km západně od nejbližší VTE.
Obrázek č. 13: Poloha chráněných území v okolí obce Maletín
CHKO
Litovelské
Pomoraví

PP Rychnovský les

PR Bohdalov

CHKO Litovelské Pomoraví
Cílem vyhlášení této CHKO je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a
jejích typických znaků, včetvě vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného
využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti. K typickým znakům oblasti náleží zejména její
povrchové utváření včetně vodních ploch a toků, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo,
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění
a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.
CHKO zasahuje do obvodu ORP Mohlenice, a zahrnuje několik přírodních rezervací,
přírodních památek i Národních přírodních rezervací a Národní přírodní památku. Území vykazuje
poměrně malou výškovou členitost, nadmořská výška se pohybuje od 210 do 345 m n. m. Jako
chráněné bylo území vyhlášeno 29.10.1990.
PP Rychnovský vrch
Předmětem ochrany jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy,
extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, lesy svazu Tilio Acerion
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na svazích, sutích a v roklích. Území je vyhlášeno v obvodu ORP Moravská Třebová. Jako chráněné
bylo vyhlášeno dne 22.12.2004. Kód Natura je CZ0530149.
PR Bohdalov
Předmětem ochrany jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích,
extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum. Jako
chráněné bylo vyhlášeno dne 3.11.2009. Kód Natura je CZ05300033.

III.2.9. Staré ekologické zátěže, území nadmíru využívaná
Termín „stará ekologická zátěž" označuje znečištění životního prostředí nad přípustnou míru v
důsledku dlouhodobé činnosti v minulém období. Starou ekologickou zátěží mohou být pozůstatky
lidské činnosti s negativními dopady na životní prostředí, jako je znečištění podzemních vod,
kontaminace zemin a staveb. Důležitým nástrojem pro posuzování rizik souvisejících se znečištěním
horninového prostředí (zemin, podzemní vody, půdního vzduchu), stavebních konstrukcí a skládek
odpadů, obecně označovaných jako ekologické zátěže je analýza rizik.
Obrázek č. 14: Poloha starých ekologických zátěží na území obce Maletín

zátěž „Maletín SA“

zátěž „Krchleby-v obci“

zátěž „Maletín“

zátěž „Maletín havárie
transformátoru“

zátěž „Krchleby-za bytovkami“

Staré ekologické zátěže se nacházejí i v zájmovém území, byť je charakter lokality spíše
zemědělský, a ačkoli se v ní nenachází žádný výrobní záměr.
•

zátěž „Maletín“: Jedná se o komunální skládku nacházející se cca 500 m SZ od obce
Maletín, v místní části Nový Maletín, vlevo od silnice Maletín-Křižanov. Celkové
riziko je 4-nízké, bodové.

•

zátěž „Maletín SA“: Jedná se o zátěž v k.ú. Javoří u Maletína. celkové riziko je
neznámé. Areál se nachází cca 1 km SV od obce Maletín, v blízkosti záložního letiště
(označováno jako „nouzová plocha“) na vrchu Skalník. Areál je menšího rozsahu
(plocha cca 3 ha), a byl dříve využíván sovětskou armádou (SA). Areál byl vybudován
v letech 1973-1974, a sloužil jako garážová hala, sklad PHM a 6 bytů pro příslušníky
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armády. Vně areálu se nacházejí vyzděné a částečně překryté podzemní bunkry. Areál
je dnes rozdělen na dvě části, v jižní probíhá truhlářská výroba, v severní části pouze
občasná činnost.
•

zátěž „Maletín-havárie transformátoru“: jedná se o zátěž z energetiky. Při
inventarizaci SEZ v roce 2009 byla prokázána přítomnost POP. Zátěž se nachází
v k.ú. Starý Maletín. V roce 1989 zde do zemin (půdního prostředí) uniklo 7 g PCB.
V tomtéž roce byla provedena sanace. Transformátor se nacházel ve výrobním objektu
(lehká výroba).

•

zátěž „Krchleby – za bytovkami“: Jedná se o komunální skládku nacházející se
v obci v úvoze, za bytovkami. Celkové riziko je 4-nízké, bodové.

•

zátěž „Krchleby – v obci“: Jedná se o komunální skládku nacházející se uprostřed
obchod státním statkem, ve svahu po pravé straně silnice od Řepové. Celkové riziko
je 4-nízké, bodové.

III.2.10.
Současný charakter sídla s ohledem na technické a funkční
reálie
Od roku 1990 tvoří obvod obce i sídla Javoří, Starý Maletín a Nový Maletín. V roce 2011
(stav k 26.3.2011) měla obec 351 trvale žijících obyvatel, z nichž bylo 176 ekonomicky aktivních.
V obci se k 26.3.2011 nacházelo 97 domů (85 rodinných, 9 bytových), 127 obydlených bytů z toho 81
v rodinných domech. Základní škola má 1. – 4. třídu. V obci je zrekonstruovaná mateřská škola.
Plynofikace celé obce proběhla v roce 2002. Obyvatelstvo je z menší části zaměstnáno v místě,
v zemědělství, většinou však dojíždí do okolních center (Moravská Třebová, Zábřeh, Mohelnice).
Již dnes je v katastru obce provozována jedna větrná elektrárna. Na katastrech bližších
i vzdálenějších obcí jsou taktéž provozovány větrné elektrárny, a to již po několik let. Lze dovozovat,
že výstavba nových větrných elektráren nebude znamenat ovlivnění jejich funkce, a to zejména pro
dodržení odstupových vzdáleností.
Vliv budoucích větrných elektráren na reálie – stavby – infrastruktury je řešena v návrhu
změny č. 1. Vliv silnice D 35 byl posouzen v procesu EIA, který byl ukončen vydáním kladného
Stanoviska EIA v lednu 2018.
Lze konstatovat, že posuzovaná změna č. 2 územního plánu, která obsahuje plochu lehkého
průmyslu přiměřeně reaguje na plánovaný rozvoj sídla, a to včetně nadřazené technické infrastruktury.

III.2.11.
obce

Archeologická naleziště, kulturní památky, historický vývoj

Obec Maletín
Počátky obce jsou spojovány s hornictvím souvisejícím s těžbou pískovce a sahající až
do 14. stol., kdy je obec prvně uváděna r. 1317 jako panství olomouckých biskupů v mohelnickém
lenním obvodu, ke konci tohoto století připadla k hradu Mírov. Byl zde dvůr, který byl pronajímán
jako léno různým vladyckým rodům. V sousedství Maletína byl založen samostatný statek - Templ
s tvrzí, dvorem a kamenolomem. Do 16. stol. byla obec osídlena výhradně usedlíky s českými jmény,
v druhé polovině 16. století a po 30. leté válce, došlo k novému, německému dosídlení obce. Rozvoj
obce úzce souvisel s těžbou kamenolomu.
Největšího rozmachu těžby a užití maletínského pískovce bylo dosaženo v 17. a 18. stol.
v době baroka. Za 2. svět. války byl Maletín připojen k Sudetům. Po ukončení války byli občané
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německé národnosti vystěhováni a Maletín byl dosídlen Čechy. V současné době nikdo z původních
obyvatel zde již nežije. Pozdně středověké osídlení obce je charakteristické řadovým uspořádáním se
záhumenicovou plužinou. Původním stavebním typem je českomoravský roubený dům. Typické jsou
L a U půdorysy se štítem do ulice. Střechy jsou sedlové či polovalbové se zastřešenou římsou,
klasických sklonů. Tato charakteristika urbánní struktury typů staveb platí i pro další popisovaná sídla.
Od roku 1990 tvoří obvod obce i sídla Javoří, Starý Maletín a Nový Maletín. V roce 2001
měla obec 371 trvale žijících obyvatel, 70 domů, 106 obydlených bytů. Základní škola má 1.– 4. třídu.
V obci je zrekonstruovaná mateřská škola. Nová plynofikace celé obce je z roku 2002. Obyvatelstvo
je z menší části zaměstnáno v místě, v zemědělství, většinou však dojíždí do okolních center ( Mor.
Třebová, Zábřeh, Mohelnice).
Na seznamu nemovitých kulturních památek obce jsou uvedeny následující objekty:
- Krucifix v Novém Maletíně
- Kostel sv. Mikuláše
- Socha sv. Jana Nepomuckého
- Sloup se sochou Panny Marie
- Venkovská usedlost č.p. 1

IV. Charakteristika složek životního prostředí, které mohou být územním
plánem významně ovlivněny
Z pohledu územně plánovací dokumentace se nejzásadnější krok odehrál v roce 2016, kdy byl
vydán nový územní plán Maletína. Tento územní plán představoval první a poměrně zásadní
aktualizace územně plánovací dokumentace obce po více než 10 letech, a reflektoval v maximální
míře změny v územně plánovací dokumentaci nadřazené – v ZÚR OLK.
V roce 2017 byla projednávána změna č. 1 územního plánu, která řešila umístění tří nových
větrných elektráren. Změna byla vyhodnocena (z hlediska vlivu na životní prostředí) jako
akceptovatelná, a završila několikaletý proces přípravy.
Paralelně byl na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR proveden proces EIA pro silnici D 35,
který byl ukončen vydáním kladného Stanoviska EIA, a investor proto mlže pokračovat s přípravou
dokumentace pro územní rozhodnutí předmětného záměru.
Z hlediska možného vlivu změnové plochy na životní prostředí, lze definovat několik okruhů
možného působení, a to:
•

vliv na krajinný ráz

•

vliv na půdu (zábor, omezení primární produkce)

•

vliv na akustickou situaci (přímý i nepřímý)

•

vliv na emisní situaci (přímý i nepřímý)

Konkrétní hodnoty (zejména u hluku) je potřeba vyhodnotit až při projednávání konkrétního
projektu – záměru (toto není předmětem SEA).

IV.1.

Zábor ploch chráněných v zemědělském půdním fondu

Zájmová plocha je vymezena při hranici katastrálních území Javoří u Maletína a Starý
Maletín, severně od silnice III. třídy spojující Maletín s obcí Krchleby. Území je nyní využíváno jako
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zemědělská půda, přičemž bonita ploch není příliš vysoká. Výhodou je jistě orientace jižním směrem,
nevýhodou poměrně vysoká členitost terénu.
Předmětné plochy (parcely 1329/1 v k.ú. Starý Maletín, a parcely č. 144, 162/1, 180 a 197/5
v k.ú. Javoří u Maletína) jsou chráněny v rámci ZPF, a to zejména ve III.třídě ochrany, méně pak
(parcela 1329/1) v V. třídě ochrany. Omezení funkce ploch primární produkce proto nelze chápat jako
významné.

IV.2.

Hlukové klima předmětného území

Základním zdrojem hluku je ve stávajícím komunálním prostředí silnice III.třídy, která
propojuje Maletín s obcí Krchleby. V rámci pravidelných sčítání dopravy, které provádí ŘSD ČR
na silniční síti, nejsou intenzity na této silnici stanovovány. Nejbližším sčítacím profilem je silnice
III/31534 v úseku mezi obcí Hynčina, Dolním Bušínovem a Jestřebí (místní část Lupěné). Silnice
procházející Maletínem má obdobný charakter; je využívána v drtivé většině residenty resp. rekreanty.
Ve správním obvodu obce se nenachází výrobní závod, který by byl zdrojem cílové dopravy. V území
jsou situovány pouze provozy zemědělské prvovýroby, a drobné výrobní provozovny. Podíl tranzitní
dopravy je možno odhadnout jako malý. Význam silnice III.třídy je pouze místní, maximálně
regionální. Akustickou situaci v obci lze hodnotit jako velmi dobrou, což bylo potvrzeno měřením
hluku, které provedla společnost TESO Ostrava spol. s r.o. v březnu roku 2018.
Změna hlukové situace byla rámcově kvantifikována pro silnici D 35. Výsledky byly
hodnoceny jako pozitivní, akceptovatelné. V souvislosti s realizací D 35 a mimoúrovňové křižovatky,
vzroste i dopravní význam silnice III. třídy procházející obcí. Nelze ovšem předpokládat nijak rasantní
nárůst, spíše postupné zvýšení. Hodnocená změna č. 2 navazuje na koncepci dopravy v nemístním
významu, a navrhuje plochy určené pro lehký průmysl do oblasti nevyužívané k bydlení, ale zároveň
do oblasti dobře dopravně dostupné.
Na kartogramech níže lez poměrně dobře vysledovat celoevropský trend zvyšování počtu
automobilů na pozemních komunikacích, resp. lze dovozovat zvyšující se počet vozidel projíždějících
po silnicích nižších tříd, a to zejména v lokalitách, které jsou užívány jako residenční, přičemž
obyvatelé za prací a pro základní služby občanské vybavenosti musí dojíždět. To je i případ obce
Maletín.
Obrázek č. 15: Výřez kartogramu dopravy z roku 2010 v okolí obce Maletín
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Z obrázku je zřejmé, že (v roce 2010) zatímco na silnici III/31534 je intenzita vozidel pouze
415 voz./24 hodin, na silnici I/35 je to 9700 voz./24 hodin. Poměrně citelný nárůst počtu vozidel je
možné zachytit na silnici I/35 na profilu 7-0010; zatímco v roce 2010 zde bylo spočteno průměrně
9700 vozidel/24 hod., v roce 2016 je to již 13915 (nárůst o 43%). I to jasně hovoří pro realizaci silnice
D 35, ovšem s nutnou podmínkou splnění hygienických limitů pro hluk z hlavních pozemních
komunikací.
Obrázek č. 16: Výřez kartogramu dopravy z roku 2016 v okolí obce Maletín

Při interpretaci výsledků je vždy nutné zohlednit, že provozování jakéhokoli zdroje hluku
podléhá schválení Krajskou hygienickou stanicí. Limity pro hluk jsou v současné době stanoveny
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění, a to tak, že hlavní pozemní komunikace mají jak
v denní tak v noční dobu limit o 10 dB vyšší. V případě realizace jak silnice D 35 lze předpokládat, že
jak v objektivních hodnotách, tak v subjektivním vnímání akustického klimatu bude dominovat hluk
z provozu dálnice. Tuto tezi podporuje i v úvodu dokumentu zmíněná informace o roli limitů
nastavených v jednotlivých funkčních plochách.
Konkrétní změnu hlukové situace je nutno prověřit v rámci procesu EIA pro záměry, které
budou navrženy do plochy řešené změnou č. 2, územního plánu. Koncepčně ale tato plocha není
v rozporu s ostatními návrhovými i stávajícími plochami v území, a lze ji z hlediska akustického
považovat za přijatelnou.

IV.3.

Emisní a imisní zátěž lokality

Základním zdrojem emisí je v komunálním prostředí doprava a také lokální topeniště, byť je
v obci provedena plynofikace. Změna č. 2 územního plánu navrhuje plochy lehkého průmyslu, které
zřejmě budou ovlivňovat kvalitu ovzduší. Konkrétní hodnoty je nutno numericky stanovit v procesu
EIA pro konkrétní záměr resp. záměry, které budou navrženy do této plochy.
Koncepčně ale tato plocha není v rozporu s ostatními návrhovými i stávajícími plochami
v území, a lze ji z hlediska emisní i imisní zátěže považovat za přijatelnou.

IV.4.

Produkce odpadů

Ve správním území obce Maletín lze očekávat s rozvojem území i změnu v produkci odpadů.
Plán odpadového hospodářství původce odpadů není v obci zpracován. Posuzovaná změna č. 2
územího plánu v sobě nese požadavek na zvýšení nebo změnu v množství nebo druzích
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produkovaných odpadů, a to zejména s návrhem zóny lehkého průmyslu. Množství produkovaných
odpadů není v rámci SEA kvantifikováno, a bude provedeno v procesu EIA pro konkrétní záměr. Lze
ale dovozovoat, že vzhledem k přípustnímu a podmíněně přípustnému způsobu využití návrhové
plochy, bude složení a množství produkovaných odpadů přijatelné.

IV.5.

Produkce odpadních vod

Územní plán navrhuje v centrální části obce zřízení ČOV. Pro další vývoj obce je ČOV
nezbytná, takže územní plán pouze reflektuje požadavky na udržitelný rozvoj. Kapacita ČOV je
navržena i s ohledem na rozšíření ploch pro bydlení (ať už v rodinných nebo bytových domech), a
pokryje i požadavky nově vnesené změnou č. 2 územního plánu. Z hlediska vodní bilance je možno
změnu č, 2 považovat za akceptovatelnou.

IV.6.

Změna vegetace

Plochy, které jsou v rámci hodnocené změny č. 2 územního plánu definovány jako plochy
změny, jsou v současné době celé chráněny v rámci ZPF. Zábor pozemků určených k plnění funkcí
lesa není předmětnou změnou č. 2 územního plánu navrhován. Celkový vliv na plochy primární
produkce bude malý, vyjmutí ploch ze ZPF nenaruší možnost obdělávat sousední plochy, ani tyto
plochy nijak (negativně) neovlivní.
Plocha řešená ve změně č. 2 územního plánu není významná z hlediska vegetace (stromy,
keře), a to ani co do počtu, ani do kvality.

IV.7.

Ovlivnění krajiny, krajinného rázu

Plocha řešená změnou č. 2 je umístěna v návaznosti na stávající plochy výroby a skladování,
mimo prvky (zájmy) ochrany přírody a krajiny s tím, že vyplňuje meziprostor mezi zastavěným
územím téže funkce a silnicí III/31514. Mírně sklonitý terén s jižní orientaci umožňuje umístění
výrobních objektů souběžně s terénem, tzn. kaskádu objektů s tím, že se nacházejí v pozicích nižších
než je současná zástavba. Krajina ve svých charakteristických průhledech, horizontech a přírodních
souborech není návrhem změny č. 2 ÚP dotčena.
Záměr přestavby plochy Z2/2 posiluje vstupní obraz Maletína od rozhodujícího směru, kterým
bude napojení stávající silniční sítě na dálnici D35. Plocha je nyní bez zástavby, původní zemědělský
areál ve značném stadiu devastace byl odstraněn.
Návrh změny č. 2 územního plánu Maletín nezasahuje do vnější krajiny a uspořádání,
celistvost a využití citovaných zemědělských ploch, ploch lesa, vodních ploch a vodních toků a ostatní
spontánní zeleně nemění. Kontaktní západní hranice zastavitelné plochy Z2/1 s počínající údolní
nivou je respektována a posílena transformací enklávy zemědělské půdy na plochu přírodní a ochranné
zeleně. Stejný přístup je zvolen pro vymezení plochy přestavby Z2/2.

IV.8.

Chráněné části přírody, ÚSES, VKP
IV.8.1. Lokality
soustavy
Natura
a velkoplošná chráněná území

2000,

maloplošná

Ovlivnění maloplošných či velkoplošných chráněných území lze důvodně vyloučit. Na území
obce se tyto lokality nevyskytují. Krajský úřad Olomouckého kraje, jako místně příslušný orgán
ochrany přírody též vyloučil významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000 (viz. příloha
č. 1 tohoto dokumentu).
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IV.8.2. VKP, ÚSES
Hodnocená změna č. 1 územního plánu nijak nezasáhne do VKP, a nijak neovlivní ÚSES
vymezený v rámci územního plánu.
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V. Současné problémy a jevy v životním prostředí, které by mohly být
pořízením územního plánu významně ovlivněny
Území obce Maletín nevykazuje výraznější problémy, nebo významnější negativní jevy, které
by mohly být realizací změny č. 2, územního plánu jakkoli ovlivněny. Rovněž záměry, které lze
realizovat na již stabilizovaných plochách v rámci stávajícího platného územního plánu nijak
negativně neovlivní plochy obsažené v posuzované změně č. 1 územního plánu.

VI. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů změny č. 1 územního
plánu na životní prostředí
Veškeré záměry obsažené v návrhu změny č. 2 územního plánu Maletín, jsou řešeny
v základním návrhu.
Změna č. 2 ÚP Maletín vymezuje 1 zastavitelnou plochu (Z2/1) pro umístění objektů a
zařízení výroby a skladování (lehká výroba), 1 plochu přestavby (Z2/2), kterou bude za stanovených
podmínek nahrazen devastovaný prostor bývalého zemědělského objektu. Změna Z2/3 je pouze
parametrická a rozšiřuje možnost stávajících ploch individuální rekreace ve stanoveném prostoru
nahradit objekty (rodinnými domy), tedy trvalým bydlením smíšeným venkovským.
Tabulka č. 4: Přehled rozsahu změny č. 2 ÚP z hlediska zastavitelných ploch a ploch přestavby:
ozn.
popis
plocha v ha
Z2/1
plochy výroby a skladování – lehká výroba
6,7997
Z2/2
plochy bydlení v rodinných domech
0,5332
Z2/3
změna užívání na plochy smíšené obytné
2,9797
Plocha Z2/1 – plochy výroby a skladování – lehká výroba – 6,7997 ha
Změna č. Z2/1 vymezuje plochu výroby a skladování, kterou se rozšiřují stávající výrobní
plochy v lokalitě Skalník. Jedná se o mezilehlé území mezi obcí Maletín a její místní částí Javoří.
Posice plochy nepřesahuje do volné krajiny a nevytváří změnu reliéfu stávající zástavby na hlavní
horizontu, kterým je výše položená náhorní plošina s vrchem Skalník. Plocha vyplňuje prostor mezi
stávající zástavbou a silnicí III/31419
Západní hranice zastavitelné plochy kopíruje údolní nivu Mírovky. Z tohoto důvodu je
zbytková mezilehlá enkláva zemědělské půdy navržena pro návrhovou plochu přírodní a ochranné
zeleně, která posílí ochranu souvisejícího biotopu Mírovky a současně vytvoří viditelnou přírodní
hranici vůči budoucí zástavbě plochy Z2/1.
Uspořádání zástavby bude logické podle mírně klesajícího terénu který v těžnici
trojúhelníkového polygonu této zastavitelné plochy činí 12 – 15 m. Budoucí zástavba by tento terén
měla respektovat tak, že případné halové objekty budou umístěny souběžně se stávající zástavbou, tzn.
že jejich podélná osa sleduje tvar terénu.
Dílčí – terasové – uspořádání terénu pak bude doplněno liniovou zelení, která bude součástí
systému podchycení, odvedení a akumulace povrchových vod v retenční nádrži, ze které lze běžnými
technickými prostředky nastavit kontrolovaný odtok mimo případnou záplavovou vlnu.
Zastavitelná plocha Z2/1 bude připojena na stávající místní komunikaci, přímé připojení na
silnici III/13519 návrh změny č. 2 ÚP Maletín nepřipouští. Zástavba je realizovatelná při využití
stávající technické infrastruktury. Návrh změny č. 2 přesto preventivně chrání koridor budoucí dálnice
D35 a to vyloučením exposice tohoto prostoru stavbami technické či dopravní infrastruktury.
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Plocha Z2/2 – plochy bydlení v rodinných domech – 0,5332 ha
Plocha přestavby Z2/2 předpokládá náhradu devastovaného zemědělského areálu plochou
bydlení. Změna je iniciována vlastníkem pozemku a zjištěním, že tato přestavba není deficitní vůči
vybavení území areály zemědělské prvovýroby.
Využití plochy pro bydlení je však změnou č. 2 ÚP omezeno na území, které se nachází mimo
záplavové území Q100 Mírovky. Naopak plocha záplavovým územím dotčená je navržena jako zeleň
přírodní a ochranná, přičemž předpokládaný přístup k pozemku z veřejné komunikační sítě bude
zachován resp. je přípustný v rámci regulativu této plochy dle původního (platného) územního plánu.
Dále je navržena plocha Z2/3 - změna užívání na plochy smíšené obytné – 2,9797 ha
Dotčené plochy byly do platného územního plánu převzaty v původním účelu, tedy jako
plochy individuální rekreace, související s rekreačním využitím této lokality s dominantní posicí
rekreačního zařízení Svijany. Zkušenost obce však nasvědčuje o poptávce po alternativním využitím
pro umístění rodinných domů, které mezitím již byly v navazujících plochách realizovány. Změna
č. 2/3 proto tuto změnu využití řeší.
Realizací navrhovaných záměrů dle návrhu dojde k nevýraznému ovlivnění charakteristiky
krajinného rázu, zejména pak charakteristiky přírodní a charakteristiky prostorových vztahů a
uspořádání krajinné sféry; zdrojem tohoto ovlivnění je zejména plocha Z2/1.
Současný stav životního prostředí může být do určité míry přechodně ovlivněn v průběhu
výstavby objektů na zastavitelných plochách (viz tabulka níže) v důsledku mírného nárůstu silniční
dopravy na komunikacích přístupových, i na komunikacích místních, tvořících kostru hodnoceného
území. Tato problematika ovšem není předmětem řešení ÚP, a musí být řešena v rámci plánu
organizace výstavby zahrnující optimalizaci provádění stavebních prací.
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VII. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných
vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.
Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně omezení
VII.1.

Obecné zhodnocení metodického postupu

Územní plánování má vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území, který zajistí
uspokojování potřeb současných generací, aniž by tento rozvoj byl na úkor generací budoucích.
Vyváženým vztahem územních podmínek se přitom rozumí takový stav využití území, kdy je
území využíváno dosažitelně optimálním způsobem, jeho hodnoty [§ 18 odst. 4, § 19 odst. 1 písm. a)
SZ] jsou chráněny a rozvíjeny a vyhodnocení stavu území a trendů jeho rozvoje nezavdává důvody
k obavám ze současných nebo budoucích rizik, způsobených jednostranným rozvojem bez
kompenzačních opatření, disproporcemi mezi způsoby využití území nebo střety mezi oprávněnými
zájmy v území a záměry změn jeho využití. Takovýto vyvážený vztah územních podmínek je cílem
řešení územního plánu a předpoklady jeho dosažení uplatňováním územního plánu jsou prověřovány
postupem vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Metodický aparát územního plánování tak vychází z rozboru udržitelného rozvoje území,
který vyhodnotí současný stav, identifikují se jeho silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby.
Formulace zadání územního plánu by tak měla reagovat na tyto poznatky a zpracovat je společně
s dalšími požadavky.
Územní plán se pak snaží zohlednit požadavky a technické možnosti, respektovat legislativu
a ohlížet se při tom na udržitelnost rozvoje území. Komplexní povaha územního plánu a různost
jednotlivých požadavků vede k nutnosti prioritizovat a rozhodovat o dílčích otázkách, a požadavky při
práci na návrhu územního plánu vyhodnocovat v co možná nejširších souvislostech. Během práce
na návrhu ÚP tak zhotovitel samozřejmě průběžně vyhodnocuje soulad jednotlivých záměrů
s požadavky a s ohledem na celou škálu omezení.
Jako zásadní přínos vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území vnímáme, že klade na
zřetel vyšší cíle a podněcuje k uvažování v přesahu – v přesahu časovém dále za návrhový horizont,
i v přesahu věcném.
Použitá metodika hodnotí, zda koncepce návrhu ÚP využívají přednosti území a řeší jeho
nedostatky, zda řešené území směřuje k určité realistické vizi. Takové posouzení pracuje kvalitativně,
s ohledem na data o území, i na expertní znalost daných specializací. Proto námi zpracované
vyhodnocení obsahuje vybraná data, průběžně vyvozované závěry a expertní zhodnocení.

VII.2.

Popis konkrétní aplikace na Změnu č. 2 územního plánu Maletín

Změna č. 2 územního plánu Maletína neobsahuje variantní řešení zastavitelných ploch ani
podmínečné vymezení.
Srovnávána je tedy zejména nulová a aktivní varianta. Nulová varianta znamená zamítnutí
posuzované změny č. 2 územního plánu, a zachování současného stavu s jeho klady i zápory. Jako
stávající stav jsou zde hodnoceny i ty záměry, které jsou zahrnuty do změny č. 1, a také rozhodující
dopravní stavba – dálnice D 35, pro kterou bylo v roce 2018 vydáno kladní Stanovisko EIA.
Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno vyhodnocení všech
potenciálně relevantních vlivů koncepce. Významnost vlivů byla hodnocena podle následující
stupnice, jež je analogická k metodickým doporučením MŽP ČR (Metodika hodnocení významnosti
vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
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pozdějších předpisů – viz Věstník MŽP č. 11/2007). Posouzení vlivů koncepce (rizik dovolených
využití ploch) na jednotlivé složky životního prostředí je provedeno tabulkovým vyhodnocením, kdy
každé složce životního prostředí byla přiřazena hodnota významnosti vlivů koncepce podle
následující tabulky.
hodnota

termín

Tabulka č. 5: Hodnocení významnosti vlivů
Popis
Významný negativní vliv, prakticky vylučuje realizaci koncepce

Významný negativní
vliv

Vyplývá ze zadání koncepce, jehož negativní vlivy nelze
eliminovat (resp. eliminace by byla možná jen vypuštěním
problémového dílčího záměru).

-1

Mírně negativní vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
realizaci koncepce. Je možné jej vyloučit
zmírňujícími opatřeními.

0

Bez vlivu

Koncepce, resp. její dílčí záměry nemají žádný vliv.

+1

Mírně pozitivní vliv

Mírný příznivý vliv; mírné zlepšení charakteristik životního
prostředí

+2

Významný pozitivní
vliv

Významný příznivý vliv na sledované charakteristiky
(charakteristiky životního prostředí, environmentální hodnoty
apod.)

Vliv nelze
vyhodnotit

Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv (jedná
se o nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných
záměrů, která je způsobena obecnou povahou dílčího záměru či
jeho nejasnou lokalizací).

-2

-

Nevylučuje
navrženými
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CELKEM

plochy bydlení v rodinných domech

památky,
archeologie

Z2/3

příroda, krajina,
ekosystémy

změna užívání na plochy smíšené obytné
plochy výroby a skladování – lehká výroba

horninové
prostředí

Z2/2

půda

plochy výroby a skladování – lehká výroba
plochy bydlení v rodinných domech

voda

Z2/1

ovzduší

využití

obyvatelstvo

označení
plochy

varianta

Tabulka č. 6: Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů rizik záměru na složky životního prostředí
Posouzení vlivu na složky životního prostředí

0
AKTIV
0
AKTIV
0
AKTIV

0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
-1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
2
0
0

Tabulka č. 6 ve své podstatě sumarizuje informace uvedené výše v textu. Plošná výměra všech ploch není v kontextu návrhových ploch řešených územním
plánem nijak významná. Vymezení těchto ploch na parcelách evidovaných v ZPF nijak citelněji neovlivní zájmy ochrany. Okolní plochy, které k řešeným
plochám přiléhají, nebudou realizací záměru nijak ovlivněny. Z hlediska ostatních parametrů lze vliv považovat (v kontextu územního plánu) za nevýznamný.
Plocha Z2/2 v době nese jak prvek budoucí výstavby, tak prvek podporující biodiverzitu resp. ochranu území před účinky mimořádných klimatických jevů
(povodně – vymezená hladina Q100 v řece Mírovce): část plochy, která je v pásmu Q100, je navržena jako krajinná zeleň – proto je u položky „příroda,
krajina…“ hodnota 1 i u aktivní varianty.
I přes některé negativní aspekty lze konstatovat, že nejsou navrženy plochy, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí nebo veřejné zdraví.
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VIII. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí
Územní plán je koncepčním dokumentem, který stanovuje rámec pro rozhodování o způsobu
využívání území. Cílem Posouzení ÚP z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je nejen
vyhodnotit možná rizika resp. priority v území, ale také stanovit, za jakých podmínek je možné území
plán považovat za přijatelný. Změna č. 2 územního plánu je zpracována invariantně.
Pro udržitelný rozvoj území, a pro podporu a udržitelnost environmentálních charakteristik
v území navrhujeme zejména tato opatření:
•

s výstavbou objektů pro lehkou průmyslovou výrobu (v rámci plochy Z2/1) vždy koncepčně
řešit minimalizaci dopadů na průtok vody v Mírovce; do projektů zahrnout opatření pro
retenci vody a řízený odtok do vodoteče

•

v rámci ploch pro bydlení vždy preferovat napojení na splaškovou kanalizaci, a také dbát na
retenci vody (ověřením vhodnosti zasakování dešťové vody)

IX. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí
do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru
variant řešení
Změna č. 2 územního plánu je zpracována invariantně. V textu výše bylo konstatováno,
že rozhodující vliv posuzované změny č. 2 územního plánu je možné spojit s mírným vlivem na
krajinu a krajinný ráz, a dále na změnu v hlukové situaci; okrajově jsou zmíněny vlivy na odtokové
poměry v krajině.
Mezi cíle ochrany životního prostředí lze započítat i požadavky obsažené ve vyjádření
Krajského úřadu Olomouckého kraje, které je přílohou č. 1 tohoto dokumentu, a které obsahovalo
požadavek na zpracování předkládaného SEA hodnocení. Jedná se o tyto podmínky (s popisem
způsobu zapracování, vyřešení, zakomponování):
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na:
•

Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění
hydrologických poměrů.
Vyhodnocení je provedeno pouze slovně, bez vizualizací. Objekty budou řešeny kaskádovitě,
což odpovídá stávajícímu uspořádání území.

•

Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi.
Je v dokumentu provedeno. Stávající dopravní intenzity na silnicích III. tříd jsou velmi nízké,
a odpovídají vesnickému residenčnímu charakteru lokality. Komentováno také v odrážce níže,
zejména požadavek na provedení dopravního sčítání v návaznosti na (ne) realizaci dálnice
D 35.

•

Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu
ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí
s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami
včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit.
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Vyhodnocení je provedeno pro všechny plochy souhrnně. Závěry (souhlasné) jsou
odůvodněny v textu.
•

Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.
Obecně je dopravu v obci Maletín potřeba vyhodnocovat ze dvou různých pohledů. Prvním
(a významnějším) pohledem je doprava tranzitní, která je v současné době vedena po silnici
I/35 jižně od okraje správního území obce. Tato doprava (v souladu s celoevropskými trendy)
stále narůstá. Po výstavbě silnice D 35, která je navržena skrze správní území obce Maletín
v ose východ-západ, bude tato doprava tvořit významné akustické pozadí, což bylo zjištěno i
modelem v rámci EIA pro předmětný záměr. V rámci EIA ovšem byla hodnocena pouze
hlavní trasa, tedy dálnice D 35, bez vyhodnocení hluku na mimoúrovňových křižovatkách,
resp. na navazujících silnicích nižších tříd. I proto je dále v tomto dokumentu uveden
požadavek na provedení dopravního sčítání a v rámci projektové EIA pro záměry, které budou
navrhovány do plochy označené Z 2/1 i zpracování hlukové studie.
Druhým pohledem je doprava spojená s výstavbou a provozem jednotlivých záměrů, které lze
umístit do plochy Z2/1. Konkrétní hluková studie bude předložena orgánu ochrany veřejného
zdraví v rámci navazujících povolovacích řízení. Ve stávajícím stupni zpracování lez
konstatovat, že návrhové plochy jsou z hlediska akustického vhodně umístěné, a nekolidují
se zájmy ochrany veřejného zdraví.
Hluková situace jako taková byla v obci prověřena autorizovaným měřením hluku, které
v březnu 2018 provedla společnost TESO Ostrava spol. s r.o. Toto měření prokázalo, že
akustické pozadí je v obci velmi nízké. Lze proto dovozovat, že a´t už realizací D 35 nebo
realizací záměrů na ploše Z2/1 nebudou překračovány limity pro hluk z dopravy ani v denní
ani v noční době. Konkrétní hodnoty ale budou předmětem modelací v rámci projektové EIA
pro záměry.
Zábor ZPF se týká (na ploše Z2/1) zejména půdy III. třídy ochrany, méně pak V. třídy
ochrany; zábor lze vzhledem k lokalizaci ploch, i k očekávané bonitě považovat
za akceptovatelný. Na plochách Z2/2 a Z2/3 jde pouze o změnu využívání návrhových ploch
řešených v územním plánu. Omezení ZPF zde proto není komentováno.
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X. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje
a územně plánovací dokumentace na životní prostředí
Změna č. 2 územního plánu Maletín navrhuje změny, které neporuší udržitelný rozvoj obce,
a současně umožní více využít potenciál rozvoje obce spojený s dálnicí D 35 a blízkosti
mimoúrovňové křižovatky. Při realizaci změn a sledování jejích vlivů na životní prostředí je nezbytné
dodržovat určité postupy a ukazatele specifické pro posuzované území.
Řada doporučení je v obecné úrovni zapracována v územním plánu, resp. ve změně č. 2. Tato
doporučení po jejich projednání a schválení je nezbytné respektovat, aby negativní dopady
předmětných změn byly minimální, nebo byly zcela odstraněny. U rozsáhlejších nebo specifických
záměrů zejména v ploše Z2/1 je nutno počítat s dalším projednáním ve smyslu posouzení vlivů tohoto
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (projektové posouzení – EIA).
Předmětem změny č. 1 je návrh funkčních ploch pro výstavbu 3 větrných elektráren. Pro tento
záměr již proběhlo projektové posouzení (EIA), a byl vydán závěr zjišťovacího řízení, který obsahuje
jednoznačné podmínky pro realizaci.
U konkrétních území a lokalit s již definovanou ochranou (např. významné krajinné prvky) je
třeba dodržovat specifické legislativní požadavky pro tato území, a jejich naplňování kontrolovat.
Nestandardní zásahy předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.
Je nutné schvalovat pouze ty záměry, které odpovídají platnému územního plánu a při jejich
realizaci zachovávat postupy, které neohrozí okolní prostředí a umožní naplnění cílů koncepcí
Olomouckého kraje.
Změna č. 2 územního plánu (resp. jednotlivé řešené plochy) má nastavena zcela jasná kriteria.
Ostatní zůstává v rámci územního plánu Maletína beze změny.
Ukazateli pro hodnocení změn v území jsou:
•

četnost a složení dopravního proudu na silnici III.třídy spojující Maletín s obcí Krchleby

•

akustická situace (prověřená v roce 2018 měřením, před tím modelací v rámci D 35)

•

průtoky vody v řece Mírovce
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XI. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách
a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní
prostředí
Změna č. 2, územního plánu nevymezuje nový typ ploch. V rámci změny č. 2 je navrženo
pouze doplnění:
SV

plochy smíšené venkovské

Přípustné využití:
-

objekty individuální rekreace

Pro další rozhodování v území je nutné stanovit tyto požadavky na upřesnění, které
v navazujících správních řízeních potvrdí nebo vyvrátí přípustnost konkrétního využití:
•

plošně významné fasády hal a objektů budou pro snazší pohledové zapojení do krajiny
barevně řešeny přírodě blízkými barvami

•

pro konkrétní funkční využití i části návrhové plochy Z2/1 bude zpracována hluková
studie, která zohlední (i sčítáním in-situ na silnici III.třídy) četnost a skladbu
dopravního proudu, i v návaznosti na (ne)realizaci D 35.

•

numerickým modelem bude prokázáno, že dešťové vody z plochy Z2/1 nebudou
negativně ovlivňovat množství vody v Mírovce; součástí konkrétního projektového
řešení budou vždy opatření pro retenci vody, a pro řízený odtok do Mírovky

Při dodržení výše uvedených podmínek lze Změnu č. 2 územního plánu považovat
za akceptovatelnou
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XII. Netechnické shrnutí
Cílem stávajícího (již schváleného, platného) územního plánu obce Maletín je navrhnout
urbanistickou koncepci rozvoje obce, stanovit přípustné, nepřípustné, případně podmíněně přípustné
funkční využití ploch a jejich uspořádání; také určit základní regulaci území a vymezit hranice
zastavitelného území obce, a to za současného vytváření předpokladů udržitelného rozvoje území,
spočívajícího ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území, které uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Změna č. 2 územního plánu, která je nyní překládána, zahrnuje zejména plochy, na kterých je
plánována lehká průmyslová výroba, což navazuje na poměrně zásadní změnu ve fungování území
okolo obce Maletín, související s plánovanou výstavbou dálnice D 35. Pro výstavbu dálnice již byl
proveden proces posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), a to s kladným výsledkem.
V současné době se nejedná o povolení jejich stavby (to je předmětem následujících správních
řízení – územního, stavebního), ale pouze o posouzení, zda jsou hodnocené plochy průmyslu do území
včlenitelné, a zda jejich realizace (konkrétní, projektová) nebude z hlediska koncepčního
problematická nebo nepřijatelná.
Pro další rozhodování jsou nastaveny limity, resp. konkrétní kritéria a podmínky, které je
nutno splnit. Při sepisování tohoto dokumentu byly využity jak veřejně dostupné zdroje, tak konkrétní
měření provedené nezávislými autorizovanými subjekty.
Veřejný zájem je naplněn respektováním historických a přírodních hodnot území, zájmů
dotčených orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci a rozvoj dopravní
a technické infrastruktury. Územní plán předjímá vliv funkci plochy výroby a skladování zastavitelné
plochy Z2/2 a vymezuje nezbytná opatření: chrání resp. posiluje začínající údolní nivu Mírovky,
chrání stávající režim silniční sítě i koridor budoucí D35.
Logický střet s ochranou půdního fondu (vymezení zastavitelné plochy) je řádně odůvodněn,
zábory jsou navrženy mimo I. a II. stupeň ochrany, posice plochy neznehodnocuje režim hospodaření
s navazující zemědělskou půdou a neznehodnocuje ji.
Předložená změna č. 2 územního plánu Maletín je z hlediska ochrany životního
prostředí, i ochrany přírody akceptovatelná při dodržení doporučení uvedených v tomto
posouzení (viz. kap. 8) a při dodržení regulativů návrhových ploch, které jsou uvedeny v výše
v tomto textu.
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Příloha č. 1: Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství č.j. KUOK 104310/2017 ze dne 24.10.2017,
k návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Maletín ve věci ovlivnění lokalit
soustavy Natura 2000 (přiloženo samostatně v dokladové části)

