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1.

STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM

1.1

PŘEDMĚT ŘEŠENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LHOTA RAPOTINA

Pořízení územního plánu schválilo, dle § 6, odst. 5, písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, Zastupitelstvo obce Lhota
Rapotina na zasedání konaném dne 23. 6. 2014, (pod bodem č. 22-8). Důvodem pro pořízení územního plánu
je snaha o aktualizaci zastavitelného území obce a o pořízení územně plánovací dokumentace v souladu s
platnou legislativou.
Předmětem řešení je vymezení zastavěného území, stanovení základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoj jeho hodnot (tj. koncepce rozvoje území obce, koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot a urbanistickou koncepci. Základním předpokladem rozvoje je
respektování charakteristické zástavby typické pro tuto oblast. Řešením územního plánu je zachován
stávající typ zástavby, je respektována a podporována jak kompaktní tak rozvolněná forma zástavby v
krajinném prostředí a na okrajích sídla a jsou respektovány a rozvíjeny cenné přírodní a typické krajinné
prvky. Urbanistická koncepce územního rozvoje obce Lhota Rapotina navazuje na současné funkce, které
sídlo plní. Jedná se primárně o funkce bydlení, občanské vybavení, výroby rekreace a sportu. Tyto základní
funkční oblasti jsou urbanistickou koncepcí rozvoje řešeného území dále posilovány. Návrh územního plánu
mimo jiné vymezuje plochy pro bydlení v návaznosti na stávající zástavbu (bydlení v rodinných domech),
dále plochy občanského vybavení, plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných prostranství. Ve vazbě
na stávající výrobní areál je navržena zastavitelná plocha výroby a skladování. Dále je vymezena plocha pro
ČOV pro obec Skalice nad Svitavou, plocha přestavby ve stávajícím výrobním areálu a další.
V územním plánu je navržen koridor dopravní infrastruktury (plocha DK1) – pro obchvat obce (silnice
II/374) a také koridor dopravní infrastruktury (plocha DK2 – pro železniční propojení (Boskovická spojka).
V souvislosti s návrhem tzv. boskovické spojky je do územního plánu zapracováno přeložení vodního toku
Bělá v místě napojení boskovické spojky na stávající železniční trať (plocha vodní a vodohospodářská N2
W). Do územního plánu byl rovněž zapracován územní systém ekologické stability. Také je do ÚP
zapracován odlehčovací průleh do potoka Bělá, protierozní opatření (zatravnění, průlehy, interakční prvky
podél účelových komunikací a vodních toků) a plochy zalesnění.
Návrh je předložen jako dvouvariantní, kdy variantně je řešen návrh Boskovické spojky.
Krajský úřad Jihomoravského kraje ve svém stanovisku (č. j. JMK 121777/2015) ze dne 15. 10. 2015
uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů „Územního plánu Lhota Rapotina“ na životní prostředí. Důvodem
je několik ploch, které mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 l zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Mají být posouzeny plochy pro podnikatelské účely, u kterých nelze jednoznačně určit předmět podnikání a
vyloučit tedy průmyslovou výrobu nebo jinou výrobu, uvedenou v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Územním plánem má být dále prověřeno územní vymezení koridoru pro veřejně
prospěšnou stavbu (železniční trať č. 260), případné výhledové vedení nové trati v požadovaných
parametrech a dále koridory pro stavby D57 „Boskovická spojka“, propojení železničních tratí č. 260 a 262
Doubravice – Lhota Rapotina a D35 II/374 Rájec-Jestřebí – Boskovice, přeložka s obchvaty sídel.
Územním plánem má být také prověřena možnost rozšíření oblasti pro rekreaci a sport a ubytovacích
zařízení neznámého účelu a rozsahu, což může také stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Těsné sousedství takových ploch a ploch obytných se může dostávat do kolize se zájmy ochrany zdraví
obyvatel a jednotlivých složek životního prostředí před nepříznivými účinky emisí znečišťujících látek,
7
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hluku a vibrací. Uvedené budoucí využití ploch může mít negativní vliv na složky životního prostředí a
veřejné zdraví obyvatel, proto byl s využitím principu předběžné opatrnosti uplatněn požadavek na
vyhodnocení.
S ohledem na charakter projednávaného územního plánu a charakter řešeného území se má vyhodnocení
zaměřit zejména na problematiku hluku, ochrany ovzduší, ochranu krajinného rázu, ochranu vod, ochranu
nerostného bohatství, nakládání s odpady a na možné negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví
související s budoucím využitím návrhových ploch. Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných
vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití.
Hodnocení bude obsahovat pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, návrh
podmínek, za jakých jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která
mohou zmírnit nebo eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant.
Vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných
výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých
návrhových ploch a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny
podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
OŽP požaduje, aby v příslušné části odůvodnění návrhu územního plánu Lhota Rapotina bylo uvedeno, jak
byly do návrhu územního plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory
ve vyhodnocení, případně bylo odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení
zapracovány nebyly.
Vliv na soustavu Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem krajského úřadu Jihomoravského kraje (č. j. JMK
122667/2015) ze dne 23. 9. 2015 podle §45i odstavce 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. Zde je konstatováno, že územní plán nemůže mít významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

1.2

HLAVNÍ CÍLE PŘEDLOŽENÉHO NÁVRHU A VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM

Návrh územního plánu Lhota Rapotina je v souladu s cíli územního plánování. Je řešena s ohledem na vztah
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení udržitelného rozvoje, tj.
vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné
generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích.
Územní plán usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Chrání přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Návrh je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou
usnesením vlády ČR dne 1.12.2014 pod č. 993 (dále jen PUR ČR) a zohledňuje republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Dle PUR ČR je zařazeno správní území obce
Lhota Rapotina do rozvojové osy OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné
dopravní cesty, tj. silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260. Řešené
území neleží v žádné rozvojové oblasti vymezené v PUR ČR, ani ve specifických oblastech nadmístního
významu ani v trasách transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí,
koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL
plynovodů, koridorů pro dálkovody.
Územní plán Lhota Rapotina je v souladu s cíli územního plánování. Je řešen s ohledem na vztah přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení udržitelného rozvoje, tj. vytvoření
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podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné generace, aniž by
byly ohroženy podmínky života generací budoucích.
Z hlediska souladu s ÚPD vydanou krajem platí, že Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly
vydány zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011 usnesením č.1552/11/Z25. Rozhodnutím
Nejvyššího správního soudu byly dne 21. 6. 2012 zrušeny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.
V současné době neexistuje platná ÚPD vydaná krajem.
Při návrhu územního plánu byly zohledněny také požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů a
Rozboru udržitelného rozvoje území.
Územní plán navazuje na aktuálně platný územní plán obce. Řada ploch obsažených v návrhu předkládaného
územního plánu byla již v původním územním plánu schválena. Patří mezi ně plochy pro bydlení, stejně tak
je v dosud platném ÚP obsažen koridor pro obchvat obce a železniční propojení. Řada ploch obsažených ve
stávajícím ÚP byla vypuštěna.
Vztah k dalším koncepcím je popsán v dalších kapitolách.
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2.

ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM
NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

2.1

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V roce 2013 byla schválena nová Státní politika životního prostředí (SPŽP) pro období 2012-2020, z níž
hlavní požadavky uvádíme níže.
SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního
prostředí. Z tohoto důvodu jsou zde informace o zaměření SPŽP rozvedeny mnohem podrobněji než u
dalších navazujících dokumentů.
Hlavním cílem SPŽP je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České
republice (ČR), výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat
negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a
přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.

SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti:







Ochrana a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění ochrany vod a
zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a
omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního a
horninového prostředí.
Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů a omezování
negativních dopadů změny klimatu na území ČR, snížení úrovně znečištění ovzduší a podpory
efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.
Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí krajiny,
zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech.
Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha,
svahové nestability, eroze, apod.), tak i předcházení vzniku antropogenních rizik.

Ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto zřetele je SPŽP
průřezovou politikou, která musí být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich
integrována. Aktualizace PÚR ČR 2008 by měla být s hlavními cíli a prioritami v souladu také. Dále jsou
zde vymezeny čtyři tematické oblasti a dílčí priority (cíle).

Tematická oblast
1) Ochrana
a
udržitelné
využívání zdrojů

2) Ochrana klimatu a zlepšení
kvality ovzduší

Priorita
1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu
1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní
prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin.
1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí
2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů
klimatické změny
2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší
2.3 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
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3) Ochrana přírody a krajiny

4) Bezpečné prostředí

3.1 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny
3.2 Zachování přírodních a krajinných hodnot
3.3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech
4.1 Předcházení rizik
4.2 Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými
antropogenními nebo přírodními hrozbami.

Pro každou z těchto oblastí je stanovena řada priorit, dílčích cílů a opatření, které by tyto cíle měly
naplňovat.
Dílčí cíle jsou pro jednotlivé oblasti a priority uvedeny zde – pouze některé z nich jsou ovlivnitelné v rámci
územního plánování:
1.1.1

1.1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod pro vyhodnocení
všech opatření prováděných podle Rámcové směrnice o vodní politice, jako základního nástroje
pro vyhodnocení jejich efektivity
Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu
útvarů povrchových vod, dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod a zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové
směrnice o vodní politice
Snížit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů
Zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných
komunálním
Předcházet vzniku odpadů
Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin
Snižovat ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí
Omezovat a regulovat kontaminaci a ostatní degradaci půdy a hornin způsobenou lidskou
činností
Sanovat kontaminovaná místa, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených municí,
náprava ekologických škod
Zahlazovat a předcházet následkům po hornické činnosti a těžbě nerostných surovin

2.1.1
2.1.2

Zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu
Snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU
ETS na 9 % do roku 2020 oproti úrovni roku 2005

2.2.1

Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu
v územích, kde imisní limity nejsou překračovány.
Plnit národní emisní stropy platné od roku 2010 a snížit celkové emise oxidu siřičitého (SO2),
oxidů dusíku (NOx), těkavých organických látek (VOC) o, amoniaku (NH3) a jemných
prachových částic (PM2,5) do roku 2020 ve shodě se závazky ČR.
Udržet emise těžkých kovů a persistentních organických látek pod úrovní roku 1990 a dále je
snižovat.

2.2.2

2.2.3

2.3.1

Zajištění 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie k roku
2020
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2.3.2
2.3.3

Zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při současném
snížení emisí NOx, VOC a PM2,5 z dopravy
Zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 (pozn. pro EU jako celek se jedná
o 20%)

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Zvýšení ekologické stability krajiny
Obnova vodního režimu krajiny
Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny
Udržitelné a šetrné zemědělské a lesnické hospodaření

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť
Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu

3.3.1
3.3.2
3.3.3

Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury
Posílení regenerace brownfields s pozitivním vlivem na kvalitu prostředí v sídlech
Zajistit šetrné hospodaření s vodou v sídelních útvarech

4.1.1
4.1.2

Předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, svahové nestability, skalní
řícení, eroze, silný vítr, emanace radonu a metanu)
Předcházení vzniku antropogenních rizik

4.2.1

Prevence a zmírňování následků krizových situací na životní prostředí

Jedná se o velké množství cílů, přičemž soulad s hlavními požadavky na ochranu životního prostředí je
popsán v dalších kapitolách.
STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

2.2

Strategie udržitelného rozvoje ČR byla zpracována v roce 2004 a zabývá se především časovým obzorem
roku 2014, řada cílů však má přesah dlouhodobější – do r. 2030. Strategie by měla být konsenzuálním
rámcem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů).
Měla by být důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro
meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.
Strategické a dílčí cíle a nástroje jsou zde formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve
vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k
zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro
kvalitní život generací budoucích. K tomu směřují následující strategické cíle:





udržet stabilitu ekonomiky a zajistit její odolnost vůči negativním vlivům;
podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí a zajišťující
udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou ekonomiku);
rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech a zvyšovat
konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb;
zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování jejich
základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně
přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím generacím, a
zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost;
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systematicky podporovat recyklaci, včetně stavebních hmot (snižující exploataci krajiny a spotřebu
importovaných surovin);
minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a
kulturního dědictví, hmotného i nehmotného;
zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního fondu);
zachovat strategickou potravinovou soběstačnost ČR;
obhajovat a prosazovat národní zájmy ČR v rámci nejširších mezinárodních vztahů, významných
mezinárodních organizací i v rámci bilaterálních vztahů;
dosáhnout splnění mezinárodních závazků ČR v oblasti udržitelného rozvoje;
přispívat k řešení klíčových globálních problémů udržitelného rozvoje;
udržet stabilní stav počtu obyvatel ČR a postupně zlepšovat jeho věkovou strukturu;
trvale snižovat nezaměstnanost na míru odpovídající ekonomicko-sociálnímu motivování lidí k
zapojování do pracovních aktivit;
podporovat rozvoj lidských zdrojů a dosáhnout maximální sociální soudržnosti;
zajistit stálý růst úrovně vzdělanosti ve společnosti, včetně vzdělanosti v kultuře, a tím zajišťovat
konkurenceschopnost české společnosti;
rozvíjet etické hodnoty v souladu s evropskými kulturními tradicemi;
udržet vhodné formy rozmanitosti kultur, života venkova a aglomerací. Zajistit kulturní diverzitu a
diverzitu životního stylu. Zajistit rovnoprávnost komunit, dosažitelnost služeb dle jejich rozdílných
životních potřeb a priorit;
zpřístupňovat kulturu všem lidem zejména s ohledem na to, že kultura je základní součástí
společnosti založené na znalostech a rozvojovým faktorem;
podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů;
podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury;
umožňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve věcech týkajících se udržitelného
rozvoje a vytvářet co nejširší konsenzus při přechodu k udržitelnému rozvoji;
bránit posilování možností lobbistických a aktivistických skupin vydávat své partikulární zájmy za
zájmy udržitelného rozvoje a takto odůvodněné je prosazovat proti zájmům celku;
zvyšovat efektivnost výkonu a zlepšovat činnost veřejné správy v souladu s požadavky udržitelného
rozvoje;
přijímat opatření při zajišťování vnější a vnitřní bezpečnosti, která by odrážela požadavky ochrany
před mezinárodními konflikty a měnící se formy kriminality, včetně mezinárodního zločinu a
zejména terorismu.

Pro oblast environmentálního pilíře stanovuje SUR tři strategické cíle, jež by měly být naplňovány dílčími
cíli:
1. Zajistit na území ČR co nejlepší kvalitu všech složek životního prostředí, dále ji postupně zvyšovat a
vytvářet tak podmínky pro postupnou regeneraci krajiny, pro minimalizaci až eliminaci rizik pro lidské
zdraví a pro postupnou regeneraci živé přírody. Zároveň v nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře
uchovat přírodní bohatství ČR. Dílčí cíle pro jednotlivé složky ŽP jsou uvedeny níže (zkráceno):


Ochrana ovzduší - dosáhnout a dále nepřekračovat imisní limity stanovené pro všechny kategorie
látek znečišťujících ovzduší a dosáhnout a dále nepřekračovat národní emisní stropy, stanovené pro
látky znečišťující ovzduší.
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Ochrana vod - dosáhnout a udržet dobrý chemický a ekologický stav povrchových vod a vodních
ekosystémů a dobrý chemický a kvantitativní stav podzemních vod. Podporovat rozvoj
infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s městskými odpadními vodami.
Ochrana půdy - zastavit nadměrný přísun živin a dalších znečišťujících látek do půdního horizontu
a dosáhnout limitních požadavků na obsah nežádoucích látek, provést opatření k zabránění
kontaminace půd ze starých ekologických zátěží, zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a
před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely.
Ochrana lesů - zlepšovat druhovou skladbu i věkovou a prostorovou strukturu lesů s cílem blížit se
postupně přírodě blízkému stavu, resp. stavu umožňujícímu lesním ekosystémům vykonávat všechny
jejich přirozené ekologické funkce a podporovat mimoprodukční funkce lesa.
Zemědělství - soustavně snižovat podíl orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů. Prosazovat
extenzivní principy ekologického zemědělství. Rovnováhou mezi produkčními a mimoprodukčními
funkcemi zajišťovat kulturní krajinu. Nevyužívaným a z tohoto hlediska neperspektivním částem
zemědělské půdy navracet jejich ekologické funkce.
Nakládání s odpady – omezovat množství vznikajících odpadů, jejich nebezpečné vlastnosti a
zajistit maximální materiálové a energetické využití odpadů. Míra materiálového využití
komunálního odpadu by měla do roku 2010 dosáhnout schváleného cíle 50 %.
Péče o krajinu - realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické
funkce krajiny a ekosystémů; posilování retenční schopnosti krajiny.
Urbanizovaná území - omezit znečištění ovzduší a hlukovou zátěž i s akcentem na kvalitu vnitřního
prostředí budov; k tomu by mělo přispět i usměrňování dopravy. V oblasti územního plánování
regulovat nepřiměřený růst městských aglomerací (urban sprawl) a při tvorbě územních plánů obcí
dbát na větší podíl městské zeleně a vytvářet klidové zóny.
Nakládání s přírodními zdroji - minimalizovat materiální a energetické nároky na výrobky a
služby, minimalizovat vstupy neobnovitelných zdrojů a maximálně využívat obnovitelných zdrojů.
Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti - v rámci územního plánování podporovat rozvoj
přírodní a krajinné infrastruktury včetně posilování retenční schopnosti krajiny a prostřednictvím
vhodných opatření aktivně chránit cenné části území.
Staré ekologické zátěže – postupně odstraňovat a využít rozvojový potenciál zdevastovaných či
nevyužívaných zastavěných ploch (brownfields).

2. Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a postupně
dosáhnout oddělení ekonomického růstu od nárůstu negativních dopadů na životní prostředí (decoupling).







Výroba a spotřeba energie - zvyšovat efektivnost a využívat efektivní formy úspor energie a
zajišťovat vhodný poměr spotřeby primárních energetických zdrojů s důrazem na zdroje obnovitelné.
Průmyslová výroba - snižovat spotřebu primárních surovin a nahrazovat ji spotřebou druhotných
surovin a separovaných odpadů. Podporovat uzavřené výrobní a spotřební cykly, vývoj a aplikaci
nízkoemisních, nízkoodpadových a energeticky nenáročných technologií (nejlepších dostupných
technik) a veškeré ekonomické aktivity s nízkými materiálními vstupy a s vysokou přidanou
hodnotou s cílem soustavně zvyšovat jejich podíl na ekonomické produkci. Podporovat výrobu
ekologicky šetrných výrobků a výrobků z obnovitelných surovin a materiálově využitelných odpadů.
Výstavba dopravní infrastruktury - minimalizovat nutné zábory území a technickými opatřeními
omezovat vliv liniových staveb na složky životního prostředí (již v přípravných stádiích).
Strategické plánování - omezovat prostorovou a přepravní náročnost na úrovni státu, krajů a obcí.
Územní plánování - při pořizování územních plánů dbát na přednostní využívání stávajících příp.
opuštěných, již dříve využívaných ploch (brownfields) a vymezovat Územní systém ekologické
stability.
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3. Přispívat, přiměřeně možnostem a významu ČR, k řešení evropských a globálních environmentálních
problémů (zejména ohrožení změn klimatu a ozónové vrstvy Země a úbytku biodiverzity).







2.2.1

Ochrana klimatu - omezovat (zejména úsporami energie, včetně spotřeby paliv v dopravě, a
využíváním obnovitelných zdrojů) emise skleníkových plynů.
Ochrana ozónové vrstvy Země - nevyrábět a omezovat využití látek, které ji poškozují, a zajistit
účinná opatření pro snížení jejich úniků ze stávajících zařízení, která je ještě obsahují. Zajištění
znovuzískávání látek poškozujících ozónovou vrstvu z vyřazených použitých výrobků a zařízení,
především za účelem zneškodnění těchto látek.
Ochrana ovzduší, vod a půdy - omezovat spotřebu a vypouštění perzistentních organických
polutantů a těžkých kovů, bioakumulativních látek a endokrinních disruptorů do životního prostředí.
Ochrana ekosystémů a stanovišť planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů - zastavit
jejich plošnou a prostorovou redukci a zachovat všechny jejich přirozené funkce.
Ochrana biologické rozmanitosti - soustavně zvyšovat biologickou rozmanitost na všech třech
jejích úrovních (genové, druhové a ekosystémové).
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Dne 11. ledna 2010 schválila vláda ČR svým usnesením č. 37 Strategický rámec udržitelného rozvoje České
republiky, který určuje dlouhodobé cíle pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou,
sociální a environmentální. Dokument je strukturován do 5 prioritních os:






2.3

Společnost, člověk a zdraví;
Ekonomika a inovace;
Rozvoj území;
Krajina, ekosystémy a biodiverzita;
Stabilní a bezpečná společnost.

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 2008 A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je nadřazeným dokumentem pro Zásady
územního rozvoje krajů a územně plánovací dokumentaci obcí. Politika územního rozvoje ČR je nástrojem
územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně
uváděných úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech,
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území.
Návrh územního plánu Lhota Rapotina je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č.1, schválenou usnesením vlády ČR dne 1.12.2014 pod č. 993 (dále jen PUR ČR).
Dle PUR ČR je zařazeno správní území obce Lhota Rapotina do rozvojové osy OS9 Brno –
Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/43, koridor
připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260.
Záměry obsažené v Politice územního rozvoje ČR bude nutno zapracovat do Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje. Aktuálně byly však dříve schválené ZÚR JMK Nejvyšším správním soudem dne 21.
června 2012 zrušeny a nejsou platné.
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DALŠÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

2.4
2.4.1

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje

Koncepci ochrany přírody pro území Jihomoravského kraje zpracovala Atelier Fontes, s.r.o. v letech 200405 a je rozdělena do čtyř základních částí – Analytická část, Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální
politice, Prioritní úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny a Ekonomické vyhodnocení. V části analytické
jsou shrnuta dostupná data o jednotlivých složkách životního prostředí bezprostředně ovlivňujících zájmy
hájené zákonem o ochraně přírody a krajiny. Druhá část představuje vlastní koncepční materiál s hlavními
směry a cíly, které by měla ochrana přírody na úrovni Jihomoravského kraje sledovat a naplňovat.
Koncepce vychází z principů a cílů jednak české národní legislativy (respektive související legislativy
evropské unie) a dále z cílů řady národních a světových dokumentů. Hlavními obecnými cíli jsou:
-

-

Udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině
Udržení a obnova rozmanitosti forem života
Šetrné hospodaření s přírodními zdroji
Zachování přírodních stanovišť
Zachování rázu krajiny
Zajištění podmínek pro uchování života, jeho evolučních procesů a biologické rozmanitosti, podílet
se na zajištění podmínek pro fyzicky a duševně zdravý život člověka; udržovat, chránit i vytvářet
esteticky vyváženou ekologicky stabilní a trvale produkční kulturní krajinu; udržovat v přírodním
stavu lokality, které dosud nebyly výrazněji narušeny lidskou činností
Zastavení poklesu biodiverzity, udržitelné využívání přírodních zdrojů

Koncepce se zabývá základními oblastmi související s danou problematikou (zemědělské ekosystémy, lesní
ekosystémy, vodní ekosystémy, ochrana přírody a krajiny apod.) a vytyčuje hlavní a dílčí cíle, které by měla
ochrana přírody na úrovni Jihomoravského kraje naplňovat ke zlepšení stávajícího stavu. Pro jejich dosažení
byly dále jednotlivým orgánům ochrany přírody, spadajícím pod působnost kraje, definovány prioritní úkoly
a opatření pro jednotlivé oblasti.
Stanovení cílů bylo provedeno na základě stanovení priorit v rámci jednotlivých sledovaných oblastí. Jejich
naplnění zajišťují jednotlivé orgány státní správy ochrany přírody v rozsahu, který jim ze zákona přísluší.
Návrh územního plánu Lhota Rapotina by neměl být s touto koncepcí v rozporu. Při realizaci záměru bude
respektována přírodní památka Lebeďák, jsou vymezeny významné krajinné prvky a navržen územní systém
ekologické stability. V rámci jedné varianty (s tzv. Boskovickou spojkou) dojde k ovlivnění toku Bělá, kdy
je plánována přeložka.
2.4.2

Studie protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje

Projekt byl zpracován firmou Pöyry Environment a.s. v roce 2007 pro Jihomoravský kraj a doporučuje
opatření před povodněmi pro jednotlivé hlavní toky na území Jihomoravského kraje.
Územím obce protékají vodní toky Svitava a Bělá. Uvádíme zde základní údaje z této studie:
Asi 400 m nad zástavbou obce se koryto Svitavy rozděluje u kamenného stupně v km 49,143 do dvou ramen.
Vpravo pokračuje vlastní koryto Svitavy, které podchází pod novým železničním mostem (km 48,905)
na trati Blansko – Svitavy a přimyká se k patě pravobřežního svahu údolní nivy, tedy se oddaluje od obce
Lhota Rapotina. Vlevo odbočuje od Svitavy náhon, který nahání vodu na místní MVE situovanou v místě
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příčné silniční komunikace přepažující údolí Svitavy (Svitavu kříží v km 48,540). Koryto Svitavy nad obcí
není ohrázované, takže vyšší průtoky vybřežují do lučních a polních pozemků již při jednoleté vodě a
inundované vody se dostávají až do zástavby mezi náhonem a silnicí do Skalice a přetékají zmíněnou
příčnou silnici na trase do obce Obora a Jabloňany.
Návrh protipovodňových opatření
Vzhledem k tomu, že je snaha využívat inundačních území k převádění povodňových průtoků, bude nutné
ochránit zástavbu obce odsazenou ochrannou hrází jak nad příčnou silnicí, tak i pod silnicí. Předběžně se
odhaduje výška hrází cca 1,5 m v délkách 400 a 450 m. Pro zajištění regulace nátoku povodňových vod do
náhonu se uvažuje o zřízení omezovacího objektu na náhonu v místě zavázání ochranné hráze do zvýšeného
terénu (do silniční komunikace) těsně nad obcí Lhota Rapotina (stavidlový objekt … 3 pole po 1,4 m). Pod
obcí pak bude nutno prodloužit ochrannou hráz podél náhonu tak daleko, aby nebyla zasažena zástavba obce
zpětným vzdutím. Všechny odpady a výustě zaústěné do koryta náhonu a odpadu od náhonu je třeba opatřit
zpětnými klapkami, případně i s šachtami na přečerpávání odpadních vod při povodních.
Návrh ÚP počítá s řešením, že protipovodňová ochrana by byla zajištěna plánovaným obchvatem obce.
2.4.3

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích. Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl
analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Je zpracován s
výhledem do roku 2015. Účelem PRVKÚK je stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování
pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.
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3.

3.1
3.1.1

ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD
BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
STRUČNÁ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Základní geografické charakteristiky

Řešené území je vymezeno v rozsahu správního území obce, které zahrnuje katastrální území Lhota
Rapotina. Výměra řešeného území je 6,17 km2.
Obec leží v údolí řek Svitava a Bělá. Nadmořská výška území obce se pohybuje v rozmezí 300 – 541 m n.,
nejvýše položený je vršek Strážka. Území je součástí geomorfologické oblasti Brněnské vrchoviny –
podrobněji viz dále. Nejnižší partie tvoří vodní toky a jejich nivy (Svitava, Bělá), terén se svažuje k jihu.
V krajině převládají lesní pozemky (48,5 %), zemědělská půda tvoří cca 1/3 plochy obce, přičemž 20 %
z celé plochy obce tvoří orná půda.
V obci žilo k 31.12.2015 416 obyvatel.
Územím prochází silnice II. třídy II/374 ve směru Blansko – Boskovice a dále železniční trať Skalice nad
Svitavou – Chornice a Skalice nad Svitavou – Blansko – Brno.
3.1.2

Klimatické podmínky

Dle Quitta náleží území obce do mírně teplé oblasti, konkrétně do regionu MT41, který je charakterizován
jako mírně teplý, vlhký – vrchovinný, s průměrnými ročními teplotami 6 – 7° C a ročním úhrnem srážek 650
– 750 mm. Léto bývá krátké, mírné, suché až mírně suché, jaro a podzim jsou krátké a mírné, zima je
normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tab. 1: Základní klimatické charakteristi ky
Mírně teplá oblast MT4

Charakteristiky

20 – 30

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu ve °C
Průměrná teplota v červenci ve °C
Průměrná teplota v dubnu ve °C
Průměrná teplota v říjnu ve °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
Počet dnu se sněhovou pokrývkou
Počet dnu zamračených
Počet dnu jasných

1

140 -160
110 – 130
40 – 50
-2 až –3
16 – 17
6–7
6–7
110 - 120
350 - 450
250 - 300
60 - 80
150 - 160
40 – 50

Dle Quitta (1971) ve verzi Atlasu podnebí Česka (Tolasz, 2007) aktualizované na základě novějších měření.
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3.1.3

Geologický a geomorfologický profil území

Nadmořská výška území obce se pohybuje v rozmezí 300 – 541 m n. m., tj. od toku Svitavy po vršek
Strážka. Území je součástí geomorfologické oblasti Brněnské vrchoviny, z geomorfologických celků
převážně Drahanské vrchoviny na východě a Boskovické brázdy na západě, podcelků Adamovské
vrchoviny, Moravského krasu a Malé Hané. Nejnižší partie tvoří vodní toky a jejich nivy (Svitava, Bělá),
terén se svažuje k jihu.
Niva toků Bělá a Svitava, která je tvořena nivními sedimenty, je úzká, ale leží v ní většina zastavěného
území. Území podél vodotečí včetně zastavěné části obce tvoří deluviální kamenitý až hlinito-kamenitý
sediment kvartérního stáří. Na deluviální sediment vznikající ukládáním svahových usazenin splachem a
ronem navazují jílovité břidlice, prachovce a droby prvohorního stáří. Dané horniny spadají do soustavy
Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum (zdroj: Česká geologická služba, mapy.geology.cz).
V jižní části území nad železniční tratí je evidován jeden aktivní sesuv malého rozsahu.
V řešeném území je evidován dobývací prostor „Dobývací prostor Lhota Rapotina“ – ev. č. 7 0508 – pro
organizaci KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 08 Ostrava-Svinov, který se nachází v jižní části
území.

3.2

VODSTVO A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Územím obce protékají dva hlavní toky - řeka Svitava a jejím levobřežní přítok Bělá. Ostatní vodoteče
jsou jen málo významné. Vodní režim v tocích je nevyrovnaný, závisí na srážkách a tán sněhové pokrývky.
Vodní toky výrazně formují geomorfologii a určují celkový ráz krajiny.
Podél toků Bělé a Svitavy jsou vyhlášena záplavová území Q100, která částečně zasahují i do zástavby v obci.
Nachází se v nich také železniční trať a silniční komunikace.
Větší vodní nádrže se v území nenacházejí, pouze drobná vodní plocha v lokalitě Hlinky.
Z hlediska vodních děl se zde nacházejí hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v
příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Jedná se o 3 otevřené kanály o délce 800, 490
a 950 metrů. Na těchto zařízeních je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení
porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ aj. Z hlediska umožnění výkonu správy a
údržby je nutné zachovat podél otevřených HOZ 6 m oboustranný manipulační pruh.
V lesním porostu ve východní části obce bylo vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje jak I., tak i II.
stupně. V opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví,
které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje
nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby
podle odstavce 12, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících (§
30 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění). Příslušným vodoprávním úřadem je obec s rozšířenou
působností Boskovice (odbor tvorby a ochrany životního prostředí).
Území obce nespadá do žádné z vymezených chráněných oblastí přirozené akumulace vod, není ani součástí
vymezených zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí,
používání a skladování hnojiv.
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3.2.1

Zásobování pitnou vodou

Obec Lhota Rapotina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí
Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice. Obec je zásobena pitnou vodou ze
skupinového vodovodu Boskovice, větev Boskovice – Blansko. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice
pro obec Lhota Rapotina je podzemní voda z JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů, / pro skup. vodovod
je dohodnutý odběr Q = 61l/s/, která je dodávána gravitačně do celého systému skupinového vodovodu.
Záložním zdrojem skupinového vodovodu je vodní nádrž Bělá.
Z vodojemu Obora 2 x 1000 m3 s max. hladinou 412,0 m n.m. je voda gravitačně vedena přivaděčem
Boskovice – Blansko DN 500 až do vodojemu Blansko – Sadová III 2 x 1500 m3 s max. hladinou 385,0 m
n.m. Na trase tohoto přivaděče jsou připojeny ze skupinového vodovodu Boskovice obce Lhota Rapotina a
Obora. Z přivaděče Boskovice – Blansko DN 500 je odbočkou gravitačně plněn vodojem Lhota Rapotina
150 m3 s max. hladinou 370,0 m n.m., odkud je obec zásobena.
Vodovod je z r. 1979 –1983 a je ve špatném stavu. Je navržena rekonstrukce asi poloviny rozvodné sítě.
Nově navrhované vodovodní řady by měly být vedeny pokud možno po veřejných pozemcích v zeleném
pásmu příp. pod chodníkem a podle možností zaokruhovány. V navrhovaných zastavitelných plochách je
nutno situovat zástavbu min. 1,5 m od vnějšího líce vodovodního potrubí v souladu s jeho ochrannými
pásmy.
Od severu k jihu prochází přes řešené území vodovodní přivaděč Březovský vodovod.

3.2.2

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci byla vybudována jednotná kanalizace a mechanicko-biologická ČOV v letech 2011 – 2012.
Kanalizace byla vybudována v délce 1,49 km a ČOV o kapacitě 400EO. Vlastníkem ČOV je obec,
provozovatelem je Vodárenská společnost, a.s Boskovice.
Územní plán řeší rozvoj kanalizační sítě v navržených zastavitelných plochách v návaznosti na stávající
kapacitní dostatečnost stabilizovaných ploch a ploch určených k přestavbě. Čištění odpadních vod bude
zajištěno stávající čistírnou odpadních vod.
Dešťové vody by měly být přednostně řešeny vsakováním na vlastním pozemku, přebytek bude odváděn
stávající jednotnou kanalizací. Dešťové vody z návrhových ploch v blízkosti vodního toku budou odvedeny
do tohoto vodního toku.
Návrh kanalizační sítě je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
V severozápadní části území je navržena plocha a koridor pro ČOV, která bude sloužit pro potřeby Skalice
nad Svitavou. Plocha je umístěna pod stávajícím výrobním areálem dle zpracované projektové dokumentace
a je obsažena v platném ÚP. Vyčištěné vody budou výtlakem vypouštěny do řeky Svitavy na k.ú. Skalice
nad Svitavou. Příjezd a napojení bude za stávajícím výrobním areálem – plocha veřejného prostranství PV
Z07. Kapacita ČOV je pro 1000EO, průměrné denní množství vod Q24 150m3/d.
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3.3
3.3.1

OVZDUŠÍ A HLUK
Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v průmyslových oblastech, ale i v dalších
oblastech ČR a překvapivě i v malých obcích. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány
přímé negativní účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály.
Respirace zvýšených koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav obyvatel.
Účinky látek znečišťujících ovzduší emitovaných v určité oblasti se mohou negativně projevovat v oblastech
více či méně vzdálených (desítky až stovky kilometrů). Řadu problémů tedy nelze řešit izolovaně v rámci
sledovaného území (SO ORP, obec, katastr), ale nutná je spolupráce na větších územních celcích (kraje, ČR,
mezinárodně - přeshraniční vlivy). Emise vypouštěné do ovzduší ze zdrojů v předmětném území se nemusí
v plné míře projevit i v imisní situaci a celá tato problematika je navíc silně závislá na meteorologických
podmínkách.
Český hydrometeorologický ústav pravidelně vydává ročenky shrnující výsledky znečištění ovzduší pořízené
z monitorovacích stanic. Aktuálním dokumentem je v současnosti ročenka za rok 2014, vymezující mj.
oblasti s překročenými imisními limity. Z grafických výstupů ročenky je patrné, že v obci Lhota Rapotina
nedošlo za rok 2014 k překročení imisních limitů ohrožujících zdraví či ekosystémy a vegetaci.
Obr. 1: Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního
ozonu

Zdroj: ČHMÚ, 2014
3.3.2

Hluk

Hygienické limity hluku a vibrací jsou upraveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zde jsou stanoveny limity pro pracoviště, ale i pro chráněný vnitřní
prostor staveb (obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a
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ve stavbách pro výrobu a skladování), chráněný venkovní prostor staveb (prostor do 2 m okolo bytových
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i
funkčně obdobných staveb) a chráněný venkovní prostor (nezastavěné pozemky, které jsou užívány
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť).
Dále byla v této oblasti uplatňována vyhláška č. 532/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových
ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a
podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) a vyhláška č 561/2006 Sb.,
o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.
Územím obce prohází silnice II. třídy II/374 z Boskovic do Blanska, na které proběhlo celostátní sčítání
dopravy v roce 2010. Intenzita dopravy zde dosahovala cca 3400 automobilů/24 hodin. Výsledky sčítání na
úseku silnice II/150 vedoucím územím obce jsou uvedeny níže.
Silnice je poměrně úzká a projíždí tudy i větší množství nákladních automobilů v bezprostřední blízkosti
obytné zástavby. Silnice je proto nejen zdrojem hluku, ale také emisí znečišťujících látek do ovzduší a je zde
snížena bezpečnost obyvatel a komfort pro bydlení.
Tab. 2: Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2010 v předmětném úseku
Sčítání dopravy 2010 - hodnoty RPDI [voz/24h]
Sčítací úsek č.

6-2446

Komunikace č.

374

TV (těžká motorová vozidla celkem)

685

O (osobní a dodávková vozidla)

2687

M (jednostopá motorová vozidla)

46

SV (součet všech vozidel)

3418

Obr. 2: Mapa sčítání dopravy (ŘSD, 2010)
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3.3.3

Vytápění a energetika

Obec je plynofikována. Do obce je přiveden STL plynovod ze západu řešeného území od Jabloňan. Rozvod
v obci je středotlakým a nízkotlakým plynovým rozvodem. V nových rozvojových lokalitách je navrženo
prodloužení plynovodních rozvodů. Doporučuje se přitom vedení plynovodních řadů po obou stranách
obslužných komunikací.
V řešeném území jižně od obce u silnice II/374 je jedna stávající fotovoltaická elektrárna. Plocha
fotovoltaické elektrárny je umístěna ve výrobním areálu a je zahrnuta do plochy VL výroba a skladování –
lehký průmysl. Nové plochy pro fotovoltaické elektrárny nebyly v řešeném území vymezeny.
Z obnovitelných zdrojů energie je dále možno využívat zejména tyto:




Solární energie - především k ohřevu teplé užitkové vody a technologické vody u objektů výrobních
a ohřevu TUV u bytových objektů.
Tepelná čerpadla – Větší význam mají hlavně u nových objektů, neboť tomuto způsobu vytápění
musí být podřízeno i řešení celé topné soustavy.
Dřevní biomasa

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

3.4
3.4.1

Biogeografické členění

Území obce spadá do provincie středoevropských listnatých lesů, do hercynské podprovincie, do bioregionu
Drahanského (1.52) a Brněnského (1.25). Bioregion je tvořen vrchovinou na monotónních sedimentech
kulmu, u okrajů se sítí údolí. Biota náleží k 3. dubovo-bukovému až 5. jedlovo-bukovému vegetačnímu
stupni, potenciální vegetace je tvořena bikovými bučinami, v členitějším reliéfu květnatými bučinami.
Bioregion je individuální jednotka biogeografického členění ČR na regionální úrovni. Je charakteristický
shodnou vegetační stupňovitostí. Bioregion je vnitřně heterogenní a obsahuje typickou mozaiku nižších
jednotek - biochor a skupin typů geobiocénů. Zpravidla se také vyznačuje charakteristickým reliéfem,
klimatem a půdním pokryvem.
Biochora je vyšší typologická jednotka biogeografického členění ČR, která člení území bioregionu na menší
jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují se rozdílným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a
složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou dány kombinací vegetačního stupně,
substrátu a reliéfu. Kódy v označení vyjadřují vegetační stupeň (číslice), georeliéf (první písmeno) a půdní
substrát (druhé písmeno). Na území obce Lhota Rapotina se vyskytují tyto biochory:





3BL – Erodované plošiny na permu, 3. v. s. – západní část obce
3SL – Svahy na permu – 3. v. s. – severovýchodní část
3Nh – Užší hlinité nivy – 3. v. s. – centrální část v údolí
3SP – Svahy na neutrálních plutonitech – jihovýchodní část

(Culek, 2005)
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3.4.2

Chráněná území

Na území obce se nachází jedno zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to přírodní památka Lebeďák včetně ochranného pásma.
Důvodem ochrany je zakrslá doubrava a skalní lada s významnou květenou. Nachází se v příkrém pravém
údolním svahu říčky Bělé nad železniční tratí vedoucí ze Skalice nad Svitavou do Boskovic. Díky
nepřístupnému terénu se stržemi a skalkami se zde zachovaly původní lesní přírodní biotopy - dubohabřiny a
suché teplomilné doubravy. Významná je i vegetace skal. Poloha obrácená k jihu je významná výskytem
teplomilných druhů a rostlinných společenstev. Staré porosty dubů jsou bohatě oživené hmyzí faunou.
Celkově vysoký biologický potenciál znamená též významný potravní zdroj pro ptáky a veškerou zvířenu.
Nepřístupný terén je navíc klidovým územím. Zde zastoupená lesní společenstva, společenstva slunných skal
a většina významných rostlinných druhů je vázána pouze na extrémní stanoviště a vždy měly ve zdejší
krajině pouze ostrůvkovitý výskyt. Nejde o společenstva pro území zcela typická a v původní lesní krajině
dominantní. Rozloha přírodní památky je 9,28 ha a za chráněné území byla vyhlášena v roce 1998.
3.4.3

Územní systém ekologické stability

Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny je
základním požadavkem obecné ochrany přírody. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Nadregionální úroveň ÚSES není v řešeném území zastoupen. Regionální úroveň ÚSES je zastoupen RBC
Lebeďák a regionálními biokoridory, konkrétně RK 1418, RK 1415 a RK 1418, velmi okrajově i další (RK
1417). Na lokální úrovni ÚSES je vymezeno celkem 5 biocenter a pět biokoridorů. Místní USES se napojuje
na regionální a nadregionální systém, který je veden podél vodních toků řeky Svitavy a Bělá. Systém ÚSES
je přebírán z již platného územního plánu.
3.4.4

VKP a interakční prvky

V katastrálním území Lhota Rapotina se kromě významných krajinných prvků ze zákona nacházejí také
registrované významné krajinné prvky. Jedná se o tyto - VKP Faberka, VKP Na Špici, VKP Pod
Fáberkou, VKP Rozsůšky a VKP Rovná. Jejich podrobnější popis je uveden v následující tabulce:
Tab. 1: Významné krajinné prvky registrované
Název
VKP
Faberka

Plocha
(ha)
17,04

Význam

Lokalizace

Důvod ochrany

regionální

Zhruba
0,8
km
dlouhý úsek strmých
svahů nad železniční
tratí Brno – Česká
Třebová,
mezi
stanicemi Doubravice
nad
Svitavou
a
Skalice nad Svitavou,
0,5
km
severozápadně
od
obce Lhota Rapotína.

Přírodovědně cenná mozaika lesostepních a lesních
společenstev v přírodě blízkém až přirozeném stavu na
permských slepencích, výrazně diferencovaná podle
hloubky, vlhkostního režimu a chemismu půd.
Druhově nejbohatší jsou výhřevné skalnaté svahy, ve
spodní části uměle spádované při výstavbě železniční
trati. Právě zde se uchytila celá řada vzácnějších
xerotermofytů a subxerotermofytů na jedné ze svých
nejsevernějších lokalit v povodí Svitavy.
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Název
VKP
Na špici

Plocha
(ha)
2,51

Pod
Faberkou

Význam

Lokalizace

Důvod ochrany

lokální

Svahy nad železniční
tratí Brno – Česká
Třebová,
mezi
stanicemi Doubravice
nad
Svitavou
a
Skalice nad Svitavou,
cca 1,5 km východně
od obce Obora.

3,86 a
0,28

lokální

Dva
odloučené
segmenty
v nivě
Svitavy
podél
železniční tratí Brno
– Česká Třebová,
mezi
stanicemi
Doubravice
nad
Svitavou a Skalice
nad Svitavou, 0,5 –
1,0
km
severozápadně
od
obce Lhota Rapotina.

Rozsušky

4,13 a
0,95

regionální

Rovná

0,42

kulturně-

Jižně
až
jihovýchodně
od
Lhoty Rapotiny po
obou
stranách
železniční trati Brno Česká Třebová, mezi
stanicemi Doubravice
nad
Svitavou
a
Skalice nad Svitavou.
Po levé straně trati ve
směru na Skalici se
táhne část A) – délka
1km, šířka do 60m,
po pravé straně pak
leží menší část B) –
délka 0,4 km, šířky
do 50m.
1km jihozápadně od

Lokalita „ Na špici“ představuje přírodovědně cennou
ukázku tzv. forpostu – izolované lokality teplomilných
rostlin, šířících se údolím Svitavy od jihu na sever. Právě
tady, na skalní ostrožně permských slepenců a
navazujících
slunných
svazích,
našly
některé
xerotermofyty a subxerotermofyty vyhovující stanoviště.
K jejich izolované existenci zde přispívá i slabě vápnitý
substrát.
Jednu z nejpočetnějších populací na Blanensku zde
vytváří regionálně vzácný a ohrožený čilimník řezenský,
poměrně hojný je i modřenec chocholatý, který na
Fáberce nebyl zaznamenán, obdobně jako prvosenka
jarní. Lokalita je i významným hnízdištěm ptactva.
Přírodě blízká až přirozená mokřadní a nivní
společenstva s výskytem řady regionálně vzácných a
ohrožených druhů. Jedná se zejména o mokřadní ostřice a
hojný výskyt hadího kořene většího v polokulturní nivní
louce.
V nivě Svitavy se zřejmě jedná o nejníže se nacházející
„bistortové louky“, jejichž obdobu najdeme až
v ekologicky významném krajinném prvku „Svitava –
meandry u Skrchova“ nad Letovicemi.
Lokalita je pozoruhodná i geomorfologicky díky
ojedinělým zbytkům slepých ramen, ukazující na dřívější
průběh koryta řeky Svitavy před jeho regulací při
výstavbě železniční trati a silnice Skalice nad Svitavou –
Lhota Rapotina.
Zvodnělá slepá ramena jsou potenciální lokalitou
rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu, i když se
zde žádní obojživelníci ani jejich pulci při průzkumu
v 05/1999 nenašli. Celkově se jedná o jednu
z nejzachovalejších částí mozaiky nivních geobiocenóz
v nivě řeky Svitavy na Blanensku.
V rámci převážně zorněné údolní nivy řeky Svitavy se
jedná o významné refugium mokřadní bioty s vysokou
druhovou diverzitou.
Z regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin se zde
ve vitální populaci vyskytuje kosatec žlutý, na jednom
z nejníže položených míst v povodí Svitavy zde dosud
roste hadí kořen větší, ojedinělou lokalitu zde má halucha
vodní.
Jedná se o významné hnízdiště ptactva a pravidelné
loviště chráněného čápa bílého, hnízdícího na továrním
komíně v blízké Lhotě Rapotině.
Mozaika lužních lesíků a travinno-bylinných mokřadů
s tůňkami podmiňuje krajinný ráz s vysokými
estetickými kvalitami.

Lokalita má význam především kulturně historický.
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Název
VKP

Plocha
(ha)

Význam

Lokalizace

Důvod ochrany

historický

Boskovic uprostřed
menšího
lesního
komplexu.

Z ekologického hlediska lze lokalitu hodnotit jako plochu
s vyšší druhovou diverzitou uprostřed ochuzených
kulturních jehličnatých porostů. Díky starým doupným
jírovcům se jedná i o významné hnízdiště ptactva.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozením a
ničením. K zásahům, které by mohly tyto prvky ohrozit, je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změna kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
V katastrálním území Lhota Rapotina se dále nacházejí ekologicky významné segmenty krajiny - interakční
prvky:
EVSK IP - BABA POD OBORSKOU SILNICÍ - Lokální – interakční prvek o rozloze 3 ha - Slunné JV
stráně, listnatý přirozený les, křoviny – pod okrajem lesa malé loučky, kosené.
Návrh opatření: zachovat původní (stávající) stav, loučky nadále pravidelně kosit.
EVSK IP DŮL - Lokální – interakční prvek o rozloze 3 ha - Charakteristika: Sečené louky uprostřed lesů.
Ve spodní a J části mezky a křovinami.
Návrh opatření: Udržovat současný stav. Louky pravidelně kosit, omezené hnojení.
EVSK IP MEZE NAD HLINKAMI - Lokální – interakční prvek o rozloze 2 ha. Meze s nevyužívanými
pastvinami, pruhy keřů a zakrslými výmladkovými duby.
Návrh opatření: Ponechat stávající stav. Proužky pastvin nezalesňovat.
EVSK IP VESELÉ – HORKA - Lokální – významný interakční prvek o rozloze 8 ha. Kopec (krajinná
dominanta) se skalním výstupem Veselá, jeho svahy s JZ, J a JV expozicí. Pastviny pomístně sečené (v
minulosti krátkodobě spásané), funkční a staré odumřelé sady, zanedbané pastviny a keři růže Rosa canina a
trnky obecné (Prunus Spinoza). Místa s hlubší hlinitou půdou, i skalní výstupy s teplomilnou květenou. Stará
lipová alej.

3.5
3.5.1

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A LESY
Půdní fond

Celková výměra obce činí 617 hektarů. Téměř polovinu katastrálního území tvoří lesy (48,5%), dalšími
významnými kategoriemi ve využití území jsou orná půda (20,9 %) a trvalé travní porosty (12,3 %).
Zastavěné území tvoří pouze 1,2 % výměry katastrálního území. Zemědělská půda je koncentrována
v údolích podél řek Svitava a Bělá, lesy se rozkládají zejména na okolních svazích.
Tab. 2: Výměra jednotlivých druhů pozemků v [ha]
Obec

Lhota Rapotina

orná
půda

zahrady

ovocné
sady

travní
porosty

lesní
půda

vodní
plochy

zastavěné
plochy

ostatní
plochy

129,3

7,9

3,1

76,2

299,3

18,4

7,7

75,5

Zdroj: ČSÚ, k 2. 12. 2015
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Obr. 3: Podíl jednotlivých ploch ve využití území v obci Lhota Rapotina (ČSÚ, k 2. 12. 2015)

Nejdůležitější půdní charakteristiky vychází z bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ),
které byly stanoveny s pomocí podkladů komplexního průzkumu zemědělských půd. Bonitovaná půdně
ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód charakterizující zemědělské pozemky. Jednotlivé
číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost
zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Systém BPEJ vyčleňuje v ČR v současnosti celkem 78
hlavních půdních jednotek (HPJ = druhá a třetí číslice kódu BPEJ), ty se dále spojují ve 13 skupin
genetických půdních typů (SGPT), které jsou charakteristické podobnými vlastnostmi.
Na území obce Lhota Rapotina jsou nejvíce zastoupeny kambizemě a kombinace kambizemí, rankerů a
litozemí, následované pseudoglejovými půdami. Nivu toků Svitava a Bělá tvoří fluvizemě s několika
ostrůvky glejových půd. Nad údolím se nacházejí silně svažité půdy.
S kvalitou půdy a mírou erozního smyvu souvisejí i třídy ochrany zemědělských půd. Dle Metodického
pokynu OOLP/1067/96 MŽP k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu orgán ochrany ZPF při
posuzování předložené územně plánovací dokumentace hodnotí mimo jiné i „kvalitu zemědělské půdy
určenou bonitovanými půdně ekologickými jednotkami a zařazení těchto BPEJ do tříd ochrany zemědělské
půdy“. Bonitně nejcennější půdy jsou zastoupeny ve třídách I a II.
Na území obce se nacházejí půdy tříd ochrany I. až V. Půdy I. třídy ochrany se rozkládají pouze v menším
rozsahu zejména v severní části území v nivách Bělé a Svitavy. Půdy II. třídy ochrany jsou mnohem častější
a vyplňují většinu nivy podél toků. Se vzdáleností od toku a nadmořskou výškou se kvalita půd snižuje.
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Obr. 4: Rozložení půd dle tříd ochrany

Zdroj: Data ÚAP
3.5.2

Lesní porosty

Lesy na území obce pokrývají území o rozloze 300 ha, což činí 48,5 % celkové rozlohy obce. Rozkládají se
převážně na svazích a výše položených územích nad vodními toky. Lesy spadají do přírodní lesní oblasti
PLO 30 – Drahanská vrchovina s převažujícím zastoupením (dle OPRL) 3. dubobukového lesního
vegetačního stupně (44 %) a 4. bukového LVS (28 %). Lesnatost oblasti činí 55 %. V rámci dat ÚAP je
vymezeno ochranné pásmo lesa.

3.6

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svoz komunálního odpadu v obci provádí společnost SITA CZ, a.s., provoz Boskovice. Sběr je prováděn ve
14-ti denním cyklu v pondělí každý lichý týden.
Roční sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, vyúčtování a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 činí 470,- Kč za osobu.
Na domácnostmi nejčastěji produkované odpady slouží barevné kontejnery, které jsou v obci umístěny na
dvou místech. Kontejnery jsou označeny nálepkami, které přesně popisují, co do kterého kontejneru patří a
co ne. Velkoobjemový odpad, kovy a rostlinný odpad je odkládán do velkoobjemového kontejneru. Nové
stanoviště kontejnerů TDO je umístěno na západním okraji obce u hřiště. Stanoviště kontejnerů se nachází v
záplavovém území, což je ošetřeno v provozním řádu.

28

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí - EKOTOXA s.r.o.

3.7
3.7.1

KULTURNĚ, HISTORICKY A ARCHEOLOGICKY CENNÉ OBJEKTY A ÚZEMÍ
Základní historické charakteristiky obce

Osídlení pronikalo na území Lhoty Rapotiny ve XII. století, ale (vzhledem k hustému lesnímu porostu)
nebylo časté a početné. V tomto století ze svobodných rodů a otroků vzniká vrstva poddaných sedláků a
jejich podmanění se šlechtě – Boskovických pánů, jimž patřila půda a kteří ji propůjčovali k hospodaření
sedlákům.
Za posledních Přemyslovců osadníci platili vrchnosti desátky. V prvních letech nového osídlení byli však od
plateb osvobozeni „lehotou“ (lhótou) a odtud vzniká název pro obec Lhota.
Jméno Rapotina dostává obec buď podle zakladatele obce – Rapoty, nebo je tento dvouslovný název obce
odvozen od Keltů.
První listinná zpráva o obci je z roku 1364, kdy Oldřich z Boskovic prodal dvůr ve Lhotě Rapotině
Bertlémovi ze Lhoty Rapotiny. V dalších letech a staletích se měnili páni nad Lhotou Rapotinou, nebo jak se
ve 14. a 15. stol. říkalo obci „Lhota při potoku Bělá“. Symbolem vladyků ze Lhoty Rapotiny bylo kuře na
žlutém erbu, na jehož vrcholu byla rytířská přilba.
3.7.2

Vývoj krajiny

Nejpřesnější a nejlépe čitelné historické mapové podklady jsou historické mapy Stabilního katastru (1824 –
1843) dostupné na http://archivnimapy.cuzk.cz/ (viz obrázek níže). Při pohledu na mapu Stabilního katastru
je patrné, že ve srovnání se současným stavem byla vyšší mozaikovitost krajiny – matrici orná půda
s ploškami luk a pastvin vystřídaly velké bloky orné půdy a trvalých travních porostů. Zvýšil se podíl lesů,
ve východní části území, vzrostla také plocha zástavby. Z mapy je patrný odstup, který si zástavba udržovala
a udržuje od vodního toku a travní porosty v nivě.
Obr. 5: Obec Lhota Rapotina v mapě Stabilního katastru (1824 – 1843)

Zdroj: ČÚZK
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Obr. 6: Obec Lhota Rapotina na mapě II. vojenského mapování

Zdroj: www.mapy.cz
Obr. 7: Obec Lhota Rapotina na snímku z r. 1953

Zdroj: www.kontaminace.cenia.cz
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3.7.3

Kulturní a architektonické hodnoty

Dlouhodobý vývoj obce se projevil urbanistickou. Jedná se většinou o soustředěnou zástavbu s domy
v půdorysném tvaru L postavenými hned vedle sebe, s hřebenem hlavní budovy rovnoběžným se silnicí a s
hospodářskými budovami vzadu, které obklopují obdélníkový dvůr.
Vesnická náves se formovala na křižovatce dopravních cest. Je utvářena domy v půdorysném tvaru L a
novodobou stavbou obecního úřadu. Na návsi se nachází několik vzrostlých stromů, kašna, památník padlým
vojínům z I. světové války a socha sv. Jana Nepomuckého.
V katastru obce se nachází tři památkově chráněné objekty lovecký zámeček (Dietrichsteinský lovecký
zámeček z roku 1833), socha sv. Jana Nepomuckého a kostel sv. Vavřince. Tento filiální kostel postavený
v roce 1717 je 3. nejmenším kostelem v ČR.
V obci se nachází jeden z nejstarších mlýnů na Moravě z roku 1670. Až do roku 1920 sloužil ke zpracování
papíru. Pro tento účel byl vybudován obecní náhon.
Zachování urbanistické struktury a ochrana obytných objektů, památek a archeologických nalezišť jsou
součástí ochrany kulturního prostředí a jeho dědictví.
V datech ÚAP jsou rovněž evidovány památky msítního významu. Jsou jimi kamenné stodoly naproti
fabrice, komín továrny, bývalá textilka, industriální náhon od řeky Svitavy, vzrostlé stromy u silnice
III/37427 na Oboru a kříž u silnice. V územním plánu jsou památkové hodnoty obce respektovány.
Archeologická naleziště
Katastrální území obce lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy. Při zásazích do terénu na
takovém území dochází s velkou pravděpodobností k narušení archeologických objektů nebo situací a je tedy
nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). V území je před zahájením jakýchkoliv zemních prací
a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR
a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického
výzkumu (ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů).
Celé řešené území leží v třetím stupni archeologických zájmů. V prvním stupni ochrany leží tři lokality
Zamočilky, Za humny a Na kujích.
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4.

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY
BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

Návrh územního plánu obsahuje koridor obchvatu silnice II/374. Tento koridor bude mít vliv na hlučnost a
kvalitu ovzduší, přičemž celkově lze tento vliv považovat spíše za pozitivní, neboť by mělo dojít k vymezení
dopravního proudu mimo zastavěnou část obce a omezit tak hlukové znečištění, emise znečišťujících látek a
také zlepšit bezpečnost na silnici v obci. Jedná se o zásadní opatření, jeho realizace se však projeví až ve
střednědobém horizontu – v nejbližších letech není realizace reálná s ohledem na přípravu projektu a
majetkové vztahy.
Současně je variantně řešená tzv. Boskovická spojka (nový úsek železniční trati), který by mohl posílit roli
veřejné hromadné dopravy oproti dopravě silniční. Došlo by ke zrychlení cestování na trase Brno Boskovice,
v obci samotné by vznikla vlaková zastávka.
Dále dojde k záborům zemědělského půdního fondu, a to zejména díky plochám pro bydlení. Ty jsou
směřovány na méně hodnotné zemědělské půdy v nižších třídách ochrany, čímž je míra negativního vlivu
zmenšována. Dále je potřeba dodat, že oproti stávajícímu územnímu plánu bylo několik ploch pro bydlení
vypuštěno, což naopak přispívá k ochraně půdního fondu a omezením záborů. Další zábory půdního fondu se
dají předpokládat v případě navržených dopravních staveb, tj. koridoru obchvatu a nového úseku železniční
trati. Tyto návrhy jsou veskrze směřovány do půd ve II. třídě ochrany. Také další plochy (výroba) je
lokalizována mimo I. třídu ochrany ZPF, částečně zasahuje do II. třídy ochrany.
Uvažované výše uvedené hlavní dopravní stavby budou ovlivňovat také hydrologické poměry v území,
neboť jsou směřovány do niv toků Svitavy a Bělé, u kterých je rovněž vymezeno záplavové území Q 100.
Obchvat silnice může být využit v rámci protipovodňové ochrany obce, koridor železnice předpokládá
úpravy toku Bělá. Podrobněji jsou tyto vlivy popsány v dalších kapitolách. Obdobně tyto koridory pro
dopravní stavby zasahují do významných krajinných prvků ze zákona – tj. především VKP vodní tok a
údolní niva, okrajově může být zasaženo také regionální biocentrum Lebeďák, avšak v místech bez
významnějších přírodních hodnot.
Významnější ovlivnění jiných složek životního prostředí nebo kulturních hodnot nelze předpokládat.
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5.

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

Na území obce Lhota Rapotina se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí území. Vliv na
soustavu Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem Jihomoravského kraje. Krajský úřad Jihomoravského kraje
ve svém stanovisku (č. j. JMK 122667/2015) ze dne 23. 9. 2015 podle §45i odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů konstatuje, že územní plán nemůže mít významný
vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
V území se nachází jedno zvláště chráněné území, a to přírodní památka Lebeďák. Dále je zde vymezena
celá řada významných krajinných prvků a systém ÚSES. Ovlivnění přírodní památky Lebeďák nelze
předpokládat, neboť se nachází mimo lokalizaci záměrů uvedených v návrhu územního plánu. Zásahům do
VKP ze zákona (niva a vodní tok) se nelze zcela vyhnout, je potřeba je minimalizovat jak v rámci lokalizace
ploch pro tyto záměry, tak při samotném řešení konkrétního záměru v dalších fázích.
Významným problémem je automobilová doprava procházející zástavbou v obci. Dle dat z roku 2010
procházelo obcí cca 3500 automobilů denně, přičemž více než 600 jich bylo nákladních. Doprava je zdrojem
hluku v bezprostřední blízkosti obydlí, současně je zdroje emisí znečišťujících látek do ovzduší, především
tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidů dusíků (NOx) a benzo(a)pyrenu. Vypouštění těchto emisí je
zvyšováno i díky nižší rychlosti vozidel a nutným zpomalováním a zastavováním v obci. Z hlediska
veřejného zdraví se jedná také o omezení bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu
(cyklistů aj.) a snižování komfortu bydlení v obci. Jedná se o závažný problém a současný stav je
nevyhovující. Návrh územního plánu tento problém reflektuje především vymezením plochy pro obchvat
obce. Obchvat sice bude také zdrojem hluku a znečišťujících látek, avšak toto působení bude mimo
nejhustěji obydlenou zástavbu (výrazné snížení počtu obyvatel ovlivněných hlukem a znečištěním), bude
zajištěna vyšší plynulost dopravy a výrazně posílena bezpečnost a komfort obyvatel obce.
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6.

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE

Předložený návrh územního plánu Lhota Rapotina je zpracován jako dvouvariantní, přičemž variantně je
řešen koridor pro tzv. „Boskovickou spojku“ – varianta 1 obsahuje tento koridor, varianta 2 je bez koridoru.
Je zřejmé, že vlivy varianty 1 obsahující koridor na životní prostředí budou vyšší než ve variantě bez tohoto
koridoru – míra vlivů je podrobně popsána v následující kapitole.
Současně je potřeba konstatovat, že záměry, které budou na navržených rozvojových plochách připravovány,
mohou být řešeny variantně v souladu s podmínkami uvedenými pro využití daných ploch.
Posouzení vlivů jednotlivých navržených záměrů je obsaženo v další kapitole.
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7.

POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ.
SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ

7.1

POPIS POUŽITÉ METODY HODNOCENÍ

Použitá metodika vyhodnocení vlivů na životní prostředí vychází z požadavků stavebního zákona, respektive
jeho přílohy, a ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů. Tato metodika byla přizpůsobena charakteru posuzovaného návrhu územního plánu.
Postup vyhodnocení je možno rozdělit do několika dílčích kroků:
1.

Vymezení jednotlivých skupin záměrů – tj. návrhové plochy obsažené v předloženém návrhu územního
plánu (plochy pro bydlení, dopravní apod.).

2.

Zhodnocení vlivů jednotlivých záměrů na jednotlivé složky životního prostředí – jednotlivé záměry jsou
hodnoceny především z hlediska střetů s hlavními limity ochrany životního prostředí s územním
průmětem v měřítku odpovídajícím měřítku územního plánu.

3.

Vymezení záměrů, u kterých se předpokládá pozitivní nebo neutrální vliv na jednotlivé oblasti životního
prostředí a především záměrů, u kterých se nedá vyloučit negativní a zejména potenciálně významný
negativní vliv (tzv. „problémové“ záměry).

4.

Podrobnější zhodnocení vlivů tzv. „problémových“ záměrů – rozbor možných negativních vlivů na
životní prostředí a jejich vyhodnocení.

5.

Navržení opatření ke zmírnění negativních vlivů.

U hodnocených záměrů je současně potřeba doplnit, že je u nich předpokládán pozitivní vliv na jednotlivé
složky ŽP. Cílem hodnocení bylo identifikovat možné potenciální vlivy (na základě střetů), podrobněji se
zabývat negativními vlivy a k těm navrhovat opatření pro zmírnění a zabránění těchto vlivů.
Je nutno zdůraznit, že územně plánovací dokumentace vymezuje plochy a způsob jejich budoucího využití.
V této fázi je tedy známa pouze orientační podoba budoucích záměrů, konkrétní podoba záměrů (stavby,
provoz apod.) známá není a bude předmětem řešení v navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení).
Při hodnocení jednotlivých záměrů (návrhových ploch) se pracuje s jistou mírou neurčitosti (např. konkrétní
podoba jednotlivých záměrů). Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné
kumulativní a synergické vlivy.

35

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí - EKOTOXA s.r.o.

7.2
7.2.1

POPIS VLIVŮ NÁVRHOVÝCH PLOCH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské

Návrh územního plánu vymezuje plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Jedná se o plochy,
které všechny navazují na stávající zastavěné území. Je potřeba zdůraznit, že s výjimkou plochy Z5 jsou
všechny tyto plochy přebírány ze stávajícího schváleného územního plánu! V platném územním plánu
byly plochy vymezené pro obytnou funkci plošně mnohem rozsáhlejší a jejich rozsah je tedy předloženým
návrhem redukován. Tímto dochází i ke zlepšování působení na jednotlivé složky životního prostředí oproti
stávajícímu územnímu plánu, zejména v případě záborů půdního fondu.
Všechny vymezené plochy jsou směřovány na půdy mimo I. a II. třídu ochrany ZPF (s výjimkou okrajové
části plochy Z6 navazující na koridor obchvatu). Plochy jsou lokalizovány na půdy ve III. třídě ochrany,
plocha Z1 okrajově ve své nejvýše položené části na plochu ve IV. třídě ochrany. Na ploše Z3 již výstavba
probíhá, v případě návrhu ÚP se tedy jedná jen o potvrzení současného stavu.
Plocha Z1 představuje svažitý pozemek v lokalitě Na Hlinkách navazující na zastavěné území poblíž silnice.
Vzhledem k rozsáhlosti dané plochy (24 RD) je podmínkou realizace zpracování územní studie, která v
podrobnější dokumentaci upřesní dopravní obsluhu řešeného území a rozmístění jednotlivých domů a návrh
veřejného prostranství. Nebyly identifikovány žádné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí
s výjimkou záborů půdního fondu (III. třída ochrany), které jsou akceptovatelné. Východní část plochy
okrajově zasahuje do ochranného pásma lesa (50 m). Rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby je zde
možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění
podmínek.
Obr. 8: Pohled na plochu Z1

Plocha Z2 je vymezena do proluky v zastavěném území na místě stávajících zahrad a sadů. Jedná se o plochu
ve III. třídě ochrany. Nebyly zde identifikovány žádné významnější negativní vlivy na životní prostředí a
jeho jednotlivé složky.
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V případě ploch Z3 a Z4 jde také o proluky v zastavěném území již schválené ve stávajícím ÚP. Na části
plochy Z3 již probíhá výstavba 3 rodinných domů, jedná se tedy jen o potvrzení současného stavu. Obě
plochy se nacházejí na půdě ve III. třídě ochrany ZPF. Obě plochy bez významnějších negativních vlivů na
ŽP.
Obr. 9: Pohled na plochu Z3 s probíhající výstavbou

Plocha Z5 je nově vymezenou plochou v jižní části zastavěného území, která je prolukou v zástavbě. Jedná
se o plošně málo rozsáhlou plochu pro 1 RD na půdách ve III. třídě ochrany.
Obr. 10: Pohled na plochu Z5 – v blízkosti lesní pozemek

Plocha Z6 se nachází západně od stávající silnice v blízkosti koridoru pro obchvat obce. Obchvatová
komunikace bude zdrojem hlukového znečištění, avšak oproti současnému stavu, kdy je stávající
37

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí - EKOTOXA s.r.o.

komunikace také zdrojem hluku, by mělo dojít ke zlepšení – především s ohledem na lepší plynulost provozu
a lepší sklonové poměry. Část plochy v západní části zasahuje do kvalitnějších půd ve II. třídě ochrany,
avšak vzhledem k blízkosti koridoru pro obchvat se nedá předpokládat, že by do této části pozemku byla
směřována výstavba. Jedná se o pozemek převzatý z platného územního plánu, přičemž jeho vymezení je
akceptovatelné bez významnějších negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Pro omezení
hlukového znečištění lze doporučit realizaci pásu zeleně oddělující plánovaný obchvat od plochy pro
výstavbu.

7.2.1.1

Závěry a doporučení

V případě realizace budoucích záměrů je nutné:
-

7.2.2

v případě plochy Z1 při budoucí výstavbě respektovat ochranné pásmo lesa a podmínky z něj
vyplývající
v dalších fázích při přípravě obchvatu prověřit možnost realizace pásu zeleně oddělující koridor
obchvatu od zástavby, který by omezoval hlukové znečištěn a znečištění ovzduší
Plochy veřejných prostranství

V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy veřejných prostranství Z7 a Z10-Z14. Ty navazují
především na plochy pro bydlení v rodinných domech.
Plocha Z7 se nachází v severní části řešeného území. Jedná se o plochu pro vedení komunikace a
inženýrských sítí pro navrženou ČOV pro obec Skalice nad Svitavou a je převzata ze stávajícího ÚP. Plocha
navazuje na stávající výrobní plochu a zasahuje okrajově do OP lesa. V navazujících řízeních bude umístění
stavby možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může stanovit podmínky. Plocha
leží okrajově ve VKP Pod Fáberkou a v okrajové části záplavovém území Q100 řeky Svitavy. S ohledem na
nízkou rozlohu dané plochy, sousedství plochy pro výrobu a její charakter jsou to uvedené negativní vlivy
přijatelné a plocha je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelná.
Plocha Z10 byla vymezena jako veřejná zeleň (park) v severní části obce u stávajícího hřbitovu s vazbou na
navržené parkoviště (Z9). Negativní vlivy na životní prostředí zde nelze s ohledem na charakter plochy
předpokládat.
Plocha Z11 je převzata z platného ÚP a vymezena pro vedení komunikace a inženýrských sítí pro navrženou
zástavbu rodinných domů na ploše Z6. Jedná se o půdu ve III. třídě ochrany ve vazbě na stávající silnici a
danou plochu Z6. Vzhledem k lokalizaci dané plochy a její nízké rozloze nelze významnější negativní vlivy
předpokládat.
Plocha Z12 je převzata z platného ÚP a bude sloužit pro vedení komunikace a inženýrských sítí pro
navrženou zástavbu rodinných domů na ploše Z1 (viz výše). Vlivy na životní prostředí souvisí s vlivy plochy
Z1, které jsou popsány výše. Významnější negativní vlivy nelze předpokládat.
Plocha Z13 slouží pro vedení komunikace a inženýrských sítí pro navrženou zástavbu rodinných domů na
plochách Z2, Z3 a Z4. Plocha částečně zasahuje do stávající zeleně a částečně do ochranného pásma lesa,
kdy bude nutné respektovat podmínky stanovené v navazujících řízeních orgánem státní správy lesů.
Negativním potenciálním vlivem je zásah do stávající zeleně, v navazujících fázích je žádoucí tyto zásahy
minimalizovat.
Plocha Z14 je vymezena vedle parkoviště pro vedení komunikace, která umožní zpřístupnit zahrady
stávajících domů. Plocha má minimální rozsah a současně minimální dopady na životní prostředí.
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7.2.2.1



7.2.3

Závěry a doporučení
Navržené plochy veřejných prostranství jsou z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
akceptovatelné
V případě plochy Z13 je v navazujících řízeních nutné respektovat podmínky stanovené orgánem
státní správy lesů. Současně je žádoucí minimalizovat zásahy do stávající zeleně.
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Návrh ÚP vymezuje jednu plochu pro rozšíření sportovního areálu, která je již vymezena v platném
územním plánu. Na plochu je zpracován projekt, v kterém je řešena kolize s aktivní zónou záplavového
území formou demontovatelného oplocení. Na záměr je již vydáno stavební povolení a probíhá realizace
víceúčelového hřiště.
Jedná se o potvrzení již stávajícího stavu, výše uvedené střety byly vyřešeny v rámci daného projektu.
Obr. 11: Plocha Z8 – probíhající realizace záměru (srpen 2016)

7.2.4

Plochy dopravní infrastruktury - parkoviště

Návrh ÚP vymezuje plochu Z9 – plochu pro parkoviště poblíž hřbitova o rozloze 0,11 ha. Nebyly
identifikovány žádné významnější střety s dílčími složkami životního prostředí, navíc se jedná o plochu
převzatou z platného ÚP.
7.2.5

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl

Plocha Z15 byla převzata z platného územního plánu s účelem výroby a skladování – lehký průmysl.
Navazuje na zastavěné území, respektive plochu výroby, která je částečně využívaná pro výrobu sluneční
energie z FV panelů.
Dle dostupných dat ÚAP se plocha nachází převážně na zemědělské půdě v V. třídě ochrany, zčásti ve III.
třídě ochrany a zčásti ve II. třídě ochrany. Tento zábor (II. třída ochrany) má necelý 1 ha a vliv lze považovat
za akceptovatelný. Severovýchodní roh řešeného území leží v dálkovém migračním koridoru pro velké savce
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– tyto koridory jsou však vymezovány schematicky a dá se předpokládat, že migrace probíhá zejména po
lesních pozemcích. Plocha také velmi okrajově zasahuje do ochranného pásma lesa, jedná se však pouze o
velmi malou část plochy a nelze očekávat střety se zájmy ochrany lesa. Plocha je dobře napojitelná na
stávající komunikaci, navazuje na stávající výrobní plochu a neměla by představovat nový zdroj hluku pro
zástavbu. Celkově je možno konstatovat, že uvedené negativní dopady jsou akceptovatelné.
Obr. 12: Část plochy Z15 navazující na stávající areál

7.2.6

Plochy technické infrastruktury – ČOV

V územním plánu je navržena plocha pro stavbu ČOV na severním okraji řešeného území, která je převzata
ze stávajícího ÚP. Plocha je umístěna pod stávajícím výrobním areálem. Vyčištěné vody by měly být
výtlakem vypouštěny do řeky Svitavy na k.ú. Skalice nad Svitavou. Příjezd a napojení bude za stávajícím
výrobním areálem z plochy veřejného prostranství Z7 (popis viz výše).
Plocha navazuje na stávající výrobní plochu a zasahuje do OP lesa. V navazujících řízeních bude umístění
stavby možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může stanovit podmínky. Plocha
leží okrajově ve VKP Pod Fáberkou a v okrajové části záplavovém území Q100 řeky Svitavy. ČOV proto
bude muset být umístěna tak, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod v případě
povodňových stavů. Současně se jedná o plochy ve II. třídě ochrany ZPF. S ohledem na charakter a účel
plochy a její umístění v blízkosti železnice a stávajícího výrobního areálu jsou výše uvedené vlivy z hlediska
životního prostředí akceptovatelné. Současně dojde ke zlepšení čištění odpadních vod a tím k omezení
znečištění vodního toku řeky Svitavy.
7.2.7

Plochy rekreace

Jedná se o plochu Z17 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, která je již obsažena v platném územním plánu.
Na pozemcích stojí již několik rekreačních objektů, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí. S ohledem
na stanovené záplavové území byla plocha oproti stávajícímu ÚP zmenšena tak, aby ležela mimo záplavové
území. Plocha současně do ochranného pásma lesa. V navazujících řízeních bude nutno zajistit souhlas
orgánu státní správy lesů, kde bude stanovena minimální vzdálenost stavebního objektu od hranice lesa.
Rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby je zde možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní
správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. V lokalitě je postaveno několik staveb
rekreace individuální a jsou zde soustředěny rekreační zahrádky - plocha je tedy vymezena na pozemcích,
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kde již drobné stavby stojí a rekreace probíhá. Jedná se tedy spíše o vyjasnění zakotvení současného stavu
bez dalších vlivů na životní prostředí než výše uvedených.
7.2.8

Plocha přestavby

V územním plánu je vymezena plocha přestavby ve stávajícím výrobním areálu v centru obce P1 s návrhem
na plochu smíšenou obytnou – venkovskou. Ve výrobním areálu stojí rodinná vila, kterou majitel využívá k
bydlení a uvažuje o přestavbě na bydlení pro seniory. Jedná se o změnu využití plochy, přičemž s ohledem
na charakter předpokládané změny nelze žádné negativní vlivy předpokládat.
7.2.9

7.2.9.1

Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice. Vypočtená potřeba vody bude pokryta
ze skupinového vodovodu. Nově navržené plochy budou napojeny na stávající vodovodní síť.
Negativní vlivy na životní prostředí nelze předpokládat. Do budoucna se předpokládá rekonstrukce sítí, což
však není předmětem řešení územního plánu.

7.2.9.2

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace a mechanicko-biologická ČOV. Územní plán řeší rozvoj
kanalizační sítě v navržených zastavitelných plochách v návaznosti na stávající kapacitní dostatečnost
stabilizovaných ploch a ploch určených k přestavbě. Čištění odpadních vod bude zajištěno stávající čistírnou
odpadních vod.
V územním plánu byla navržena plocha pro stavbu ČOV na severním okraji řešeného území pro sousední
obec Skalice nad Svitavou. Vlivy této plochy na životní prostředí jsou popsány výše a jsou akceptovatelné.
S výjimkou ČOV pro Skalici nad Svitavou se jedná de facto o zachování a částečné rozšíření současného
vyhovujícího stavu, kdy negativní vlivy na životní prostředí nelze předpokládat.

7.2.9.3

Zásobování elektrickou energií

Obec Lhota Rapotina je zásobována elektrickou energií venkovním vedením VN 22 kV. Místní distribuční
síť je stabilizovaná. Územní plán navrhuje kabelizaci distribuční sítě NN, především v rozvojových
lokalitách. Stávající systém čtyř distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území se nemění.
V souvislosti s navrženým obchvatem obce (DK1) a s návrhem železniční propojky (DK2) bylo nutno řešit
přeložku el. vedení VN. El. vedení bylo přeloženo za těleso obchvatu obce. V místě křížení s navrženou
železnicí bude el. vedení upraveno ve stávající trase použitím vyšších sloupů. Alternativně lze uvažovat s
kabelizací el. vedení v místě křížení.
Jedná se o změny, které by neměly mít významnější dopad na životní prostředí oproti současnému stavu.
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7.2.9.4

Zásobování plynem

Obec je plynofikována. Do obce je přiveden STL plynovod ze západu řešeného území od Jabloňan. Rozvod
v obci je středotlakým a nízkotlakým plynovým rozvodem. V nových rozvojových lokalitách je navrženo
prodloužení plynovodních rozvodů. Doporučuje se přitom vedení plynovodních řadů po obou stranách
obslužných komunikací.
Jedná se o zachování a částečné rozšíření současného vyhovujícího stavu, kdy negativní vlivy na životní
prostředí nelze předpokládat.

7.2.10 Dopravní infrastruktura
V územním plánu byly vymezeny dva koridory dopravní infrastruktury:
-

DK1 – koridor pro obchvat obce (silnice II/374).
DK2 – koridor pro železniční propojení (Boskovická spojka) – varianta 1

Koridor pro železniční propojení není ve variantě 2 obsažen.

7.2.10.1 Koridor obchvatu
Do územního plánu byl zapracován záměr přeložky krajské silnice II/374 (záměr D35 dle ÚAP JMK), který
byl zakreslen a popsán jako koridor dopravní infrastruktury plocha (kód plochy DK1). Stavbu obchvatu bude
nutno koordinovat s protipovodňovým opatřením. Protipovodňové opatření bude součástí stavby hlavní –
obchvatu obce.
Koridor byl vymezen v šířce 100m, v blízkosti obce byl zmenšen na šířku 70 m. Vymezení tohoto koridoru
bylo provedeno dle „Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374“, kterou
zadal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (zpracovatel Rybák
– projektování staveb, spol. s r.o. Brno, 2007). Koridor je vymezen tak, aby umožnil realizaci vybrané
varianty řešení vyplývající z uvedené územní studie. Těleso přeložky silnice II/374 Blansko – Boskovice
bude provedeno tak, aby plnilo funkci protipovodňové hráze obce Lhoty Rapotiny.
Jedná se o záměr významného rozsahu, přičemž je potřeba zdůraznit, že je obsažen již ve stávajícím
územním plánu. A díky svému rozsahu bude mít pochopitelně celou řadu vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví, jak pozitivních, tak negativních.
Jak bylo uvedeno výše, intenzita automobilové dopravy v obci je poměrně vysoká, dosahuje (k r. 2010) 3400
automobilů za 24 hodin, z toho více než 600 jsou nákladní automobily. Toto způsobuje významnou zátěž jak
hlukovou, tak i díky zdrojům emisí znečišťujících látek do ovzduší. Průjezd automobilů skrz zástavbu obce
není plynulý, což umocňuje popsané negativní vlivy. Silnice navíc prochází v bezprostřední blízkosti staveb
sloužících k bydlení. V bezprostřední blízkosti silnice se nachází v současnosti několik desítek domů.
Přítomnost dopravy v obci navíc snižuje bezpečnost účastníků automobilového provozu.
Jedná se o jeden z nejvýznamnějších problémů v obci a obchvat by měl stávající nevyhovující situaci
výrazně zlepšit. Odvedením dopravy dojde ke snížení hlukové zátěže obyvatel, snížení vypouštěného
množství znečišťujících látek do ovzduší a odvedení dopravy mimo nejhustěji osídlené lokality v obci. Sníží
se tedy množství obyvatel vystavených tomuto negativnímu působení. Současně se zvýší plynulost dopravy
v daném úseku a dojde ke zkrácení cestovní doby. Výrazně bude také posílena bezpečnost v centru obce.

42

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí - EKOTOXA s.r.o.

Naopak dojde k záborům zemědělského půdního fondu (II. třída ochrany), kterým se nelze vyhnout –
neexistuje zde jiná varianta (s výjimkou bez obchvatu) výrazněji méně náročná na zábor půdního fondu.
Současně se jedná o aktivní zónu záplavového území. S tím je počítáno a předpokládá se, že těleso
komunikace bude sloužit jako protipovodňová hráz, čímž bude současně zlepšena i protipovodňová ochrana
obce.
Realizací obchvatu dojde současně k přemístění zdroje hluku a zdroje znečištění ovzduší. Ačkoliv celkový
počet exponovaných obyvatel se výrazně sníží, v některých lokalitách – zejména v severní části obce u
silnice na Skalici nad Svitavou – dojde ke zvýšení hlučnosti. Návrh územního plánu počítá s možností
instalace protihlukových stěn a ochranné zeleně, které by měly tyto případné negativní účinky snižovat.
Silnice rovněž představuje ovlivnění krajinného rázu. Územím již prochází železniční trať a stávající silniční
komunikace, takže se nebude jednat o nový prvek v krajině. Jedná se o krajinu v údolí, kdy pohledově
dominantní jsou především okolní zalesněné svahy a silnice by tedy neměla mít významnější negativní vliv
na krajinný ráz. Ovlivněna bude také prostupnost krajiny, což je v návrhu ÚP řešeno a koridor je lokalizován
do VKP ze zákona (údolní niva), kdy k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
V souhrnu lze konstatovat, že záměr obchvatu bude mít jak negativní dopady (zábory půdního fondu, zdroj
hluku a emisí a další výše uvedené, zásah do VKP), tak i celou řadu pozitivních (snížení hlučnosti, zlepšení
kvality ovzduší, posílení bezpečnosti obyvatel a další výše uvedené), přičemž jeho realizace směřuje k řešení
významného problému v obci, kterým je intenzita automobilové dopravy procházející zástavbou. Z těchto
důvodů je realizace obchvatu z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná.
Podrobněji budou vlivy na životní prostředí a jejich minimalizace řešena v rámci procesu EIA.

7.2.10.1.1 Závěry a doporučení
 V rámci návrhu územního plánu umožnit v návaznosti na obchvat také realizaci ochranné zeleně pro
snížení hlučnosti, omezení znečištění ovzduší a zakomponování záměru do krajiny.
 Podpořit realizaci protihlukových opatření v nejvíce dotčených lokalitách v severní části obce.
 V rámci procesu EIA se zaměřit především na:
o zajištění ochrany před hlukem
o minimalizaci negativních dopadů na krajinný ráz
o zajištění protipovodňové ochrany a ovlivnění vodního režimu v krajině

43

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí - EKOTOXA s.r.o.

Obr. 13: Plocha v severní části obce, kde je loalizován koridor pro vedení obchvatu

7.2.10.2 Železniční doprava
Do územního plánu byl zapracován koridor dopravní infrastruktury DK2, který řeší propojení železniční trati
č. 260 a 262, tzv. „Boskovická spojka“. Záměr je řešen variantně, kdy varianta 2 tento záměr neobsahuje.
Záměr je obsažena v UAP JMK – (D57). Současně je potřeba zdůraznit, že plocha je obsažena v platném
územním plánu obce.
Účelem stavby je vytvořit přímé spojení Brno – Blansko – Boskovice po železnici (bez přestupu ve stanici
Skalice nad Svitavou) s cílem převedení části autobusových spojů na vlakovou dopravu, zřízení vlakové
zastávky v obci Lhota Rapotina. Spojka je navržena jednokolejná s traťovou rychlostí 80 km/h, délka spojky
1 100 m. Jedná se o stavbu nadregionálního významu, jejímž účelem je přímé a kvalitní spojení Brna s
obcemi s rozšířenou působností, které plní funkci významného uzlu – přestupního terminálu Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje. Vymezení koridoru vychází ze:



Studie proveditelnosti, Boskovická spojka, SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, Brno, listopad
2014
Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374“, zpracovatel Rybák –
projektování staveb, spol. s r.o. Brno, 2007, jehož součástí je biologické hodnocení a hodnocení
vlivu záměru na krajinný ráz - Mgr. Filip Lysák.

V obci Lhota Rapotina by měla rovněž vzniknout nová železniční zastávka (krytý přístřešek). Jedná se o
významnou stavbu o délce cca 1100 metrů, která má řadu vlivů na životní prostředí, jak pozitivních, tak
negativních.
Záměr především směřuje k posílení veřejné hromadné dopravy s cílem posílit její konkurenceschopnost
oproti dopravě silniční. Předpokládá se zrychlení cestovní doby na cca 47 min v trase Brno – Boskovice,
avšak automobilová doprava je rychlejší a současně autobusové zastávky jsou dostupnější pro obyvatele
obce).

44

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí - EKOTOXA s.r.o.

Obr. 14: Stávající železniční trať

Mezi negativní vlivy patří:







Zvýšená hlučnost – železniční doprava bude zdrojem hluku. Koridor železnice se nachází ve
vzdálenosti cca 110-150 metrů od nejbližší zástavby, čímž je negativní působení významně
snižováno. Navíc mezi plánovanou železniční spojkou a zástavbou v obci by měl být realizován
obchvat, který by železnici částečně odclonil. Negativní vlivy v tomto ohledu budou tedy méně
významné. Doporučujeme je dále zmírnit realizací protihlukových opatření (protihlukové stěny,
zeleň), které jsou ve výše uvedených dokumentacích uvedeny.
Zábory půdního fondu – koridor bude v celé své délce 1100 m lokalizován do ZPF ve II. řídě
ochrany, přičemž těmto záborům se nelze vyhnout.
Narušení krajiny a krajinného rázu – koridor železnice bude představovat zásah do krajiny a
krajinného rázu. Prochází územím VKP ze zákona údolní niva, ovlivňuje VKP vodní tok (Bělá) a
představuje významný pohledový zásah do poměrně úzkého údolí, neboť z důvodu ochrany před
stoletou vodou se předpokládá jeho realizace na náspu 3,5-7 m vysokém. Negativní vlivy jsou
částečně zmírňovány přítomností stávající železnice a silnice.
Střety se zájmy ochrany přírody
o okrajový zásah do ochranného pásma přírodní památky Lebeďák. Významnější negativní
ovlivnění PP Lebeďák se nedá předpokládat.
o Zásah do RBC Lebeďák, především zemědělská půda – méně významné vlivy.
o Střety s VKP ze zákona - vodní tok, údolní niva, les.
o Výskyt zvláště chráněných druhů - dle databáze AOPK týkající se výskytu zvláště
chráněných druhů se v tocích Svitavy nebo Bělé byl v blízkosti koridoru obchvatu zjištěn
výskyt zvláště chráněných druhů vydry říční, bobra evropského a skokana skřehotavého. Dle
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studie SUDOP (2014) výskyt mravenců rodu Formica, ještěrky obecné, krutihlava obecného,
ledňáčka říčního a ťuhýka obecného.
Narušení vodních poměrů v krajině - železnice je trasována v aktivní zóně záplavového území,
dojde ke zmenšení přirozené rozlivové plochy řeky Svitavy. Současně je v místě napojení přeložky a
stávající trati nutná přeložka toku Bělé (vymezena jako plocha N2).
Prostupnost krajiny – výstavbou obchvatu a železnice by došlo k ovlivnění prostupnosti krajiny.
Ty by měla být zajištěna dvěma mosty, a to v místě mlýnského náhonu a v místě přeložky vodního
toku Bělá.
Ochranné pásmo lesa

V souhrnu se jedná o celou řadu negativních vlivů na dílčí složky životního prostředí. Část z nich nelze
v této fázi jednoznačně predikovat a budou řešitelné až v rámci procesu EIA před samotnou realizací stavby.
V rámci případného procesu EIA je nutné zejména:






zpracovat vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz a zajistit opatření pro minimalizaci negativních
vlivů
zpracovat biologické hodnocení zaměřené především na druhy vázané na vodní prostředí
minimalizovat negativní zásahy do RBC Lebeďák a v rámci ochranného pásma PP Lebeďák
vyhodnotit narušení vodního režimu krajiny zejména s ohledem na problematiku ochrany před
povodněmi
zajištění adekvátních protihlukových opatření

7.2.10.2.1 Širší souvislosti
Je zřejmé, že varianta 1 je z hlediska vlivů na životní prostředí horší než varianta 2, tj. varianta bez
Boskovické spojky. Současně je třeba doplnit, že se jedná o koridor, který je již ve stávajícím územním
plánu obsažen.
Návrh koridoru vychází ze Studie proveditelnosti, Boskovická spojka, kterou zpracovala společnost SUDOP
BRNO, s.r.o. v r. 2014. Níže zde uvádíme základní souvislosti obsažené v této studii.
Bylo zde posuzováno 5 variant, které obsahovaly jak zachování současného stavu, tak i modernizaci trati
včetně přeložek apod. Tyto varianty byly posuzovány jak z hlediska vlivů na životní prostředí, tak i
z hlediska technického, dopravního a ekonomického. V rámci tohoto posouzení byla vybrána Varianta č. 3,
která je předložena v návrhu ÚP. Ta e jevila jako vhodná z hlediska dopravní technologie a ekonomických
nákladů. Z hlediska vlivů na ŽP byla hodnocena jako méně vhodná oproti variantám 0, 1 a 2.

7.2.10.2.2 Závěry a doporučení




Při porovnání variant z hlediska vlivů na životní prostředí doporučujeme vybrat variantu 2, tj. bez
Boskovické spojky
Varianta 1 má celou řadu negativních dopadů na dílčí složky životního prostředí, které byly popsány
výše.
Pokud bude vybrána Varianta 1, tak v rámci budoucího procesu EIA řešit zejména:
o zpracovat vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz a zajistit opatření pro minimalizaci
negativních vlivů
o zpracovat biologické hodnocení zaměřené především na druhy vázané na vodní prostředí
o minimalizovat negativní zásahy do RBC Lebeďák
o vyhodnotit narušení vodního režimu krajiny zejména s ohledem na problematiku ochrany
před povodněmi
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o zajištění adekvátních protihlukových opatření

7.2.10.3 Cyklistická a pěší doprava
Obcí a katastrálním územím prochází jedna turistická a sedm cyklistických tras a jsou v územním plánu
respektovány. V územním plánu jsou dále navrženy dvě nové cyklotrasy, a to:




doplňková cyklotrasa trasována v souběhu s červenou turistickou trasou do železniční stanice Skalice
nad Svitavou. Cyklotrasa se odpojuje ze stávající cyklotrasy u silnice III. třídy severně od soutoku
řeky Svitavy a toku Bělá. Je trasována po nezpevněné účelové komunikaci mezi řekou Svitavou a
železnicí, kde se napojí na stávající cyklotrasu.
cyklotrasa v jižní části řešeného území (u k.ú. Obora u Boskovic). Navazuje na stávající cyklotrasu,
odbočuje ze silnice II. třídy, dále vede v souběhu mlýnským náhonem severním směrem až ke
stávající ČOV, kde je trasována po stávající zpevněné komunikaci až ke sportovnímu areálu, kde se
napojuje na stávající cyklotrasu.

U těchto návrhů nebyly zajištěny střety se zájmy životního prostředí. Naopak dojde k posílení bezpečnosti
účastníků automobilového provozu (oddělení automobilové dopravy) a tím i preventivní ochraně lidského
zdraví.
7.2.11 Koncepce uspořádání krajiny

7.2.11.1 Plochy lesní
V územním plánu jsou vymezeny dvě nové plochy pro zalesnění (N4 a N5 NL) pod stávajícím
kamenolomem. Jedná se o svažité pozemky, které jsou erozně ohrožené. Mezi oběma plochami vede
odvodňovací příkop, který je návrhem respektován. Zalesnění přispěje také k optickému a hygienickému
(prašnost, hluk) odclonění stávajícího kamenolomu od obce. Zároveň přispěje k zajištění lepší migrační
prostupnosti v území. Negativní vlivy zalesnění těchto dvou ploch nelze předpokládat.

7.2.11.2 Plochy vodní, vodohospodářské a plochy přírodní
Plochy přírodní jsou územním plánem vymezeny zejména v prostoru funkčních skladebných částí ÚSES,
přírodních památek, přírodních rezervací a významných krajinných prvků. Jejich vymezení podporuje
ochranu těchto přírodně hodnotných ploch.
Jako plocha vodní a vodohospodářská je v lokalitě Na Hlinkách vymezena plocha N1 pro výstavbu
odlehčovacího průlehu do potoku Bělá, dle zpracované dokumentace pro stavení povolení. Toto opatření je
lokalizováno na zemědělskou půdu a mělo by pomoci stabilizovat vodní režim v krajině a společně
s doprovodnou zelení ji rozčlenit o krajinný prvek, což lze hodnotit pozitivně. Významnější negativní dopad
nelze v tomto případě předpokládat.
V souvislosti s návrhem tzv. boskovické spojky (varianta 1) je do územního plánu zapracováno přeložení
vodního toku Bělá v místě napojení boskovické spojky na stávající železniční trať. Tato úprava souvisí se
samotným záměrem „Boskovické spojky“, která je vyhodnocena podrobněji i s předpokládanou úpravou
toku.
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7.2.11.3 Územní systém ekologické stability
Návrh ÚP vymezuje regionální biocentrum Lebeďák, 4 regionální biokoridory a 5 lokálních biocenter a
biokoridorů. Tento návrh pomáhá zajišťovat ekologickou stabilitu krajiny a ochranu přírodních hodnot
v území. Z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví lze hodnotit jednoznačně pozitivně.

7.3

KUMULATIVNÍ A SYNERGICKÉ VLIVY

V rámci vyhodnocení jsou hodnoceny také kumulativní a synergické vlivy. Kumulativní (hromadný vliv)
je dán součtem vlivů stejného druhu, např. více menších zdrojů oxidu dusičitého umístěných blízko sebe,
zábory půdního fondu více rozvojovými plochami aj., přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně
by takový vliv nemusel být shledán. Synergický (společný) vliv vzniká působením vlivů různého druhu a je
od těchto vlivů odlišný, např. současné působení vícero zdrojů různých emisí (průmyslové objekty,
povrchové doly, automobilová doprava, letecká doprava) může mít za následek vznik kyselých dešťů nebo
kombinované vlivy na lidské zdraví.
Návrh územního plánu obce Lhota Rapotina řeší několik ploch pro bydlení, navazující plochy veřejných
prostranství, plochu pro obchvat obce a plochu pro železniční přeložku „Boskovickou spojku“ a další méně
rozsáhlé záměry.
Zde je nutno ještě jednou upozornit, že převážná část ploch je již obsažena ve stávajícím územním plánu a
současně předkládaný návrh nového územního plánu několik ploch pro bydlení vypouští. Jedná se o několik
ploch navazujících na severní část zástavby, tudíž z toho pohledu lze usuzovat, že se jedná o pozitivní
kumulativní vliv na složku životního prostředí – půdní fond (omezení několik ploch se zábory půdního
fondu). Samotné vymezení více rozvojových ploch kumuluje zábory půdního fondu – převážná část ploch je
vymezena na půdách mimo I. a II. třídu ochrany, vliv těchto záborů je tedy nižší. Naopak na zemědělskou
půdu ve II. třídě ochrany jsou navrženy koridor pro obchvat obce DK1 a koridor pro tzv. „Boskovickou
spojku“ (DK2 ve variantě 1). Zde dochází k negativní kumulaci vlivů – tj. záborů půdního fondu ve vyšších
třídách ochrany. I z tohoto důvodu je z hlediska životního prostředí doporučována varianta č. 2.
Kumulativní vliv těchto dvou dopravních koridorů lze identifikovat i pro další složky životního prostředí –
obě dvě stavby představují zásah do volné krajiny a omezují prostupnost krajiny. Toto je v návrhu ÚP řešeno
dvěma mosty, a to v místě mlýnského náhonu a v místě přeložky vodního toku Bělá. Oba dva koridory
budou také zdrojem hluku. Významnějším zdrojem hluku pro některé lokality v severní části území bude
obchvat obce, kde se dá předpokládat vyšší intenzita automobilové dopravy. Naopak železniční přeložka
bude ve vzdálenosti cca 150 m od nejbližší zástavby a navíc se jedná o jiný charakter hlukového znečištění
než v případě dopravy silniční. Tyto vlivy tedy nelze považovat za kumulativní.
U obou těch záměrů lze sledovat také vlivy synergické, a to v případě zdraví lidí a bezpečnosti obyvatel.
Jedná se o vlivy pozitivní – železniční přeložka směřuje k podpoře veřejné hromadné dopravy jako zdravější
a ekologicky šetrnější alternativě k dopravě silniční, obchvat by měl vymístit zdroj hluku a znečištění
ovzduší mimo nejvíce osídlenou zástavbu v centru obce. Tyto synergické vlivy lze chápat z hlediska
lidského zdraví a bezpečnosti jako jednoznačně pozitivní.
Další významnější synergické ani kumulativní vlivy nebyly identifikovány.
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POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ
NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.

Předložený návrh územního plánu obce Lhota Rapotina byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví. V rámci tohoto posouzení byly zjištěny potenciálně závažné negativní vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví. Jedná se o vlivy koridoru dopravní infrastruktury pro přeložku železnice DK2,
která je součástí varianty 1.
V souhrnu má tato plocha celou řadu negativních vlivů na dílčí složky životního prostředí, mezi které patří
ovlivnění vodního režimu v krajině, ovlivnění krajinného rázu, zábory zemědělského půdního fondu ve II.
třídě ochrany a další popsané výše. Část z těchto vlivů nelze v této fázi jednoznačně konkrétněji predikovat a
budou řešitelné až v rámci procesu EIA před samotnou realizací stavby. Hlavním navrženým opatřením je
zde doporučení pro výběr varianty, kdy z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je doporučeno
vybrat variantu č. 2, tj. variantu bez koridoru DK2 a úpravy vodního toku N2.
V případě, že koridor bude v rámci ÚP schválen, budou konkrétní vlivy podrobně řešeny v procesu EIA.
Vyhodnocení bude nutno zaměřit zejména na:






zpracování vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz a zajištění opatření pro minimalizaci
negativních vlivů na krajinný ráz
zpracování biologického hodnocení zaměřeného především na druhy vázané na vodní prostředí ve
vodních tocích
minimalizaci negativních zásahů do RBC Lebeďák
vyhodnocení narušení vodního režimu krajiny zejména s ohledem na problematiku ochrany před
povodněmi
zajištění adekvátních protihlukových opatření

Potenciálně mírný negativní vliv byl identifikován u některých ostatních ploch, jedná se však o mírně
negativní vlivy, který jsou podrobněji popsány v předchozí kapitole.
Je zde nutno zdůraznit, že územní plán vymezuje plochy, nikoliv konkrétní způsob realizace, provozní
podmínky apod. Podrobnější hodnocení vlivů konkrétní realizace záměrů na vymezených plochách bude –
pokud to bude vyplývat z požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí –
provedeno pro jednotlivé záměry v rámci zjišťovacího řízení.
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ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT
ŘEŠENÍ

9.

Hlavním dokumentem pro oblast životního prostředí v rámci ČR je Státní politika životního prostředí. SPŽP
se soustředí na následující čtyři prioritní oblasti:
1)
2)
3)
4)

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů
Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší
Ochrana přírody a krajiny
Bezpečné prostředí

Jednotlivé priority a oblasti jsou rozpracovány do cílů. Podrobněji jsou cíle popsány v úvodní kapitole. Státní
politika životního prostředí je nadřazeným dokumentem pro další dílčí strategické dokumenty pro oblast
životního prostředí, ať již na úrovni státní, krajské nebo obecní.
Oblast životního prostředí je jedním ze tří základních pilířů udržitelného rozvoje a tuto oblast je nutno
v rámci územního plánu Lhoty Rapotina nutno reflektovat. Územní plán se zaměřuje především na plochy
pro bydlení v rodinných domech a na ně navazující veřejná prostranství, 1 plochu pro výrobu, plochu pro
rekreaci, plochu pro sport a zejména umísťuje koridory dopravní infrastruktury, kterými jsou silniční obchvat
obce a železniční koridor tzv. „Boskovickou spojku“.
Předložený návrh územního plánu přispěje k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí na území Lhoty
Rapotina tímto způsobem:
Ochrana a udržitelné využívání zdrojů





Vymezuje plochu vodní a vodohospodářskou podporující stabilizaci vodního režimu v krajině
Přispívá k zajištění protierozní ochrany
Zlepšuje protipovodňovou ochranu obce (obchvat obce jako protipovodňová hráz)
Oproti stávajícímu ÚP snižuje zábory zemědělského půdního fondu vypuštěním několika ploch pro
bydlení

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší


Vymísťuje zdroje hluku a zdroje znečištění ovzduší mimo lokality s největší koncentrací obyvatel a
přispívá tak k ochraně veřejného zdraví

Ochrana přírody a krajiny




Zohledňuje přírodní hodnoty v území
Vymezuje územní systém ekologické stability
Vymezuje dvě plochy k zalesnění

Bezpečné prostředí
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Zajišťuje a zlepšuje likvidaci odpadních vod a tím i kvalitu vody v tocích
Přispívá ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce
Zlepšuje protipovodňovou ochranu obce (obchvat obce jako protipovodňová hráz)

Předložený návrh územního plánu přispívá k naplňování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí.
Návrh ÚP je předložen ve dvou variantách, tj. s nebo bez tzv. „Boskovické spojky“. Na základě vyhodnocení
a s ohledem na cíle ochrany životního prostředí bylo doporučeno zvolit variantu 2, tj. variantu bez koridoru
tzv. „Boskovické spojky“.

51

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí - EKOTOXA s.r.o.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (§ 10h) zavazuje předkladatele koncepcí (v
tomto případě obec Lhota Rapotina), aby zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví. Pokud předkladatel na základě tohoto sledování zjistí, že provádění koncepce má
nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí
opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a
současně rozhodnout o změně koncepce. Tento požadavek je obsažen také v příloze stavebního zákona.
Pro sledování vlivu územního plánu obce Lhota Rapotina na životní prostředí jsou navrženy následující
vybrané indikátory. Tyto indikátory vycházejí jednak z požadavků legislativy a jednak z národních nebo
krajských koncepčních dokumentů a dále také reflektují výše uvedené informace vyplývající z vyhodnocení.
Vyhodnocení indikátorů je možno provádět v rámci rozboru udržitelného rozvoje území, které je doposud
prováděno dle stavebního zákona ve dvouletých intervalech.





Koeficient ekologické stability
Realizace obchvatu (Ano/Ne)
Skutečné zábory půdního fondu (se zaměřením na I. a II. třídu ochrany)
Intenzita automobilové dopravy v obci

Územní plány vymezují plochy a koridory, které mají sloužit k určitým funkcím. Pro výběr konkrétních
projektů (záměrů) v jednotlivých funkčních plochách a koridorech lze orientačně využít výše uvedených
indikátorů, respektive vlivu konkrétních záměrů na stav těchto indikátorů. Před realizací jednotlivých záměrů
v daných plochách bude posouzeno, zda spadají do působnosti zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Tyto indikátory je poté možno využít také v procesu EIA u
těchto jednotlivých záměrů.
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Při vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lhota Rapotina na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly u
většiny záměrů/ploch zjištěny významně negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví.
Pouze v případě koridoru pro přeložku železnice (Boskovická spojka – DK2 ve variantě 1) byly
identifikovány vlivy významnějšího rázu. V souhrnu má tato plocha celou řadu negativních vlivů na dílčí
složky životního prostředí, mezi které patří ovlivnění vodního režimu v krajině, ovlivnění krajinného rázu,
zábory zemědělského půdního fondu ve II. třídě ochrany a další. Tyto vlivy nelze v této fázi jednoznačně
konkrétněji predikovat a budou řešitelné až v rámci procesu EIA před samotnou případnou realizací stavby.
Avšak s ohledem na výše uvedené skutečnosti je zde hlavním navrženým doporučením výběr varianty č. 2,
tj. variantu bez koridoru DK2 a úpravy vodního toku N2.
V případě, že by byl koridor v rámci ÚP schválen, budou konkrétní vlivy podrobně řešeny v procesu EIA.
Vyhodnocení bude nutno zaměřit zejména na:






zpracování vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz a zajištění opatření pro minimalizaci
negativních vlivů na krajinný ráz
zpracování biologického hodnocení zaměřeného především na druhy vázané na vodní prostředí ve
vodních tocích
minimalizaci negativních zásahů do RBC Lebeďák
vyhodnocení narušení vodního režimu krajiny zejména s ohledem na problematiku ochrany před
povodněmi
zajištění adekvátních protihlukových opatření

Byly zjištěny také dílčí méně významné vlivy. Opatření, návrhy a doporučení pro snížení jejich negativního
působení uvádíme zde:
Plochy pro bydlení
-

v případě plochy Z1 při budoucí výstavbě respektovat ochranné pásmo lesa a podmínky z něj
vyplývající
v dalších fázích při přípravě obchvatu prověřit u plochy Z6 možnost realizace pásu zeleně oddělující
koridor obchvatu od dané plochy, který by omezoval hlukové znečištěn a znečištění ovzduší

Koridor pro obchvat obce DK1
 V rámci návrhu územního plánu umožnit v návaznosti na obchvat také realizaci ochranné zeleně pro
snížení hlučnosti, omezení znečištění ovzduší a zakomponování záměru do krajiny.
 Podpořit realizaci protihlukových opatření v nejvíce dotčených lokalitách v severní části obce.
 V rámci procesu EIA se zaměřit především na:
o zajištění ochrany před hlukem
o minimalizaci negativních dopadů na krajinný ráz
o zajištění protipovodňové ochrany a ovlivnění vodního režimu v krajině
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Dle § 19 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je úkolem územního
plánování také vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na vyvážený vztah územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen
"vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí
zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a případné posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Vlastní obsah
posouzení vlivů na územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven přílohou stavebního
zákona.
Předložené vyhodnocení je zpracováno podle požadavků přílohy stavebního zákona a dle požadavků
vyplývajících ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů.
Předmětem hodnocení bylo především hodnocení jednotlivých navrhovaných ploch a stanovený způsob
jejich využití. Předložený návrh územního plánu navrhuje 2 varianty řešení, tj. variantu 1 s přeložkou
železnice (Boskovická spojka) a související úpravy toku a variantu 2 bez těchto záměrů.

12.1 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Návrh územního plánu obce Lhota Rapotina naplňuje jako celek požadavky ochrany životního prostředí a je
v souladu s hlavními cíli strategických dokumentů pro tuto oblast. Jeho realizace bude mít mírně negativní
vlivy na některé složky životního prostředí (např. zábory půdního fondu, ovlivnění vodního režimu v krajině
a krajinného rázu aj.) a současně povede také ke zlepšení stavu životního prostředí v jiných ohledech (snížení
hlukového znečištění v zástavbě, snížení záborů ZPF oproti původnímu ÚP, zlepšení kvality čištění
odpadních vod, protipovodňová ochrana ...).
Návrh ÚP je předložen ve dvou variantách – z vyhodnocení vyplývá, že z hlediska vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví lze doporučit jednoznačně variantu č. 2, tj. variantu bez koridoru DK2.
Na základě celkového vyhodnocení je možno konstatovat, že předložený návrh územního plánu obce
Lhota Rapotina nebude mít ve variantě č. 2 významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví.
V případě, že by byl koridor DK2 v rámci ÚP schválen, budou konkrétní vlivy podrobně řešeny v procesu
EIA. Vyhodnocení bude nutno zaměřit zejména na:






zpracování vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz a zajištění opatření pro minimalizaci
negativních vlivů na krajinný ráz
zpracování biologického hodnocení zaměřeného především na druhy vázané na vodní prostředí ve
vodních tocích
minimalizaci negativních zásahů do RBC Lebeďák
vyhodnocení narušení vodního režimu krajiny zejména s ohledem na problematiku ochrany před
povodněmi
zajištění adekvátních protihlukových opatření
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12.1.1 Souhrn dalších doporučení pro zlepšení působení územního plánu na životní prostředí
Níže je uveden souhrn doporučení pro zlepšení působení územního plánu na životní prostředí.
Plochy pro bydlení
-

v případě plochy Z1 při budoucí výstavbě respektovat ochranné pásmo lesa a podmínky z něj
vyplývající
v dalších fázích při přípravě obchvatu prověřit u plochy Z6 možnost realizace pásu zeleně oddělující
koridor obchvatu od dané plochy, který by omezoval hlukové znečištěn a znečištění ovzduší

Koridor pro obchvat obce DK1
 V rámci návrhu územního plánu umožnit v návaznosti na obchvat také realizaci ochranné zeleně pro
snížení hlučnosti, omezení znečištění ovzduší a zakomponování záměru do krajiny.
 Podpořit realizaci protihlukových opatření v nejvíce dotčených lokalitách v severní části obce.
 V rámci procesu EIA se zaměřit především na:
o zajištění ochrany před hlukem
o minimalizaci negativních dopadů na krajinný ráz
o zajištění protipovodňové ochrany a ovlivnění vodního režimu v krajině
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