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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BRO

Biologicky rozložitelný odpad

BSK5

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CHSKCr

Chemická spotřeba kyslíku pomocí dichromanu draselného

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

Posuzování vlivů záměrů na ŽP

EU

Evropská unie

EVL

Evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IDS

Integrovaný dopravní systém

IRZ

Integrovaný registr znečišťování

KO

Komunální odpad

Koncepce

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

k.ú.

Katastrální území

Ldvn

Hlukový indikátor pro den-večer-noc

Ln

Hlukový indikátor pro noc

MHD

Městská hromadná doprava

MZCHÚ

Maloplošné zvláště chráněné území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NO

Nebezpečný odpad

NOX

Oxidy dusíku

Natura 2000

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

NH3

Amoniak (čpavek)

NOx

Oxidy dusíku

ORP

Obec s rozšířenou působností
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Pcelk

Celkový fosfor

PM10, PM2,5

Suspendované částice frakce PM10,PM2,5 (prašný aerosol)

PO

Ptačí oblast (Natura 2000)

POH

Plán odpadového hospodářství

PP

Přírodní památka

PUMM

Plán udržitelné městské mobility

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Q100

Záplavové území 100-leté vody

SEA

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEZ

Stará ekologická zátěž

SHM

Strategické hlukové mapování

SKO

Směsný komunální odpad

SO2

Oxid siřičitý

SWOT analýza

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

TZL

Tuhé znečišťující látky

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VHD

Veřejná hromadná doprava

VKP

Významný krajinný prvek

VOC

Těkavá organická látka

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž“ (dále také
oznámení koncepce) je zpracováno na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy číslo
7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci probíhá
v souladu s § 22, písm. b) zákona, v působnosti Zlínského kraje (dotčené území tvoří území města
Kroměříže).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření
je nutno přijmout. O stanoviska k návrhu koncepce byly požádány tyto dotčené orgány ochrany
přírody:
•

•

Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín
Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc – Krapkova 3,
779 00 Olomouc

Z obdržených stanovisek vyplývá, že lze vyloučit významný negativní vliv koncepce na lokality EVL
a PO soustavy Natura 2000 (viz kap. E.4. a příloha č. 1).
Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je návrh Plánu udržitelné městské
mobility Kroměříž a další koncepční podklady a informace předané zpracovatelům oznámení
zpracovatelem koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady
a zkušenosti zpracovatelů při zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. Hlavní
použité materiály jsou uvedeny v závěru Oznámení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke
zpracování kapitoly části „C“ Oznámení byly využity existující podklady v souladu s § 10b, odst. 3,
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi, vyplývajícími ze zákonných ustanovení, byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.
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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1 NÁZEV ORGANIZACE
Město Kroměříž
A.2 IČ
IČ: 00287351
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Město Kroměříž
Městský úřad Kroměříže
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž
A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE
Mgr. Jaroslav Němec
starosta
tel.: +420 473 321 151
e-mail: jaroslav.nemec@mesto-kromeriz.cz
Kontaktní osoba:
Soňa Borková
Projektový manažer
Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 321 267
e-mail: sona.borkova@mesto-kromeriz.cz
Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku je na základě smlouvy o dílo zpracováván
společností UDIMO, spol. s. r.o.
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Město Kroměříž připravuje koncepci „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž“ (dále také jen
PUMM F-M, nebo koncepce), která zkoordinuje především územní a dopravní plánování, navržený
dopravní systém, zajistí dostupnost základních cílů a služeb všem cílovým skupinám, preferuje
ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou
dopravu jak z hlediska vnější, tak i vnitřní bezpečnosti jednotlivých druhů dopravy.
B.3 CHARAKTER
Základním posláním PUMM je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna
dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost
(kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk a znečištění). Závazným výstupem je Akční plán
udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů.
PUMM Kroměříž vychází z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě. Také zohledňuje
vazby na existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní
i evropské úrovni. Po jeho projednání a schválení se stane zastřešujícím dokumentem, který bude
základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města.
Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, je zaměřen
především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití
stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy.
B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
Připravovaná koncepce bude sloužit jako odborný podklad pro střednědobé řešení dopravních
systémů na území města Kroměříže, a to ve všech základních druzích dopravy. Bude se promítat do
rozhodování o investicích města v oblasti dopravy a v souvisejících oblastech, jako je
např. problematika ochrany životního prostředí, či v diskusích o směřování města v mnoha oblastech
každodenního života obyvatel města.
B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Koncepce se skládá z těchto základních částí – Analytické, Návrhové (Strategické) části a Akčního
plánu. Tyto části jsou již zpracované. Koncepce bude schvalována Zastupitelstvem města Kroměříže,
a to v návaznosti na průběh procesu SEA. Orientační termín schválení koncepce je do první poloviny
roku 2020.
Plán je zpracován pro krátkodobý (do roku 2024), střednědobý (do roku 2030) a dlouhodobý horizont
(po roce 2030).
Zpracování PUMM Kroměříž se skládá z následujících dílčích částí:
19-R-44
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a) část analytická
Analytická část zahrnuje přezkum a analýzu stavu a možností rozvoje vnitroměstských dopravních
subsystémů od nemotorové přes statickou a hromadnou až po nákladní dopravu a zásobování.
Obsahuje vyhodnocení všech systémů po stránce kapacity, nabídky a poptávky a z nich vyplývající
disproporce, které je nutné řešit.
Hlavním cílem analytické části je poskytnout datovou základnu týkající se fungování dopravní
soustavy a vyhodnotit dopady dopravy na kvalitu života a na životní prostředí v rámci vymezeného
území. Analýza poskytne popis nabídky a poptávky po dopravě na půdorysu základních dopravních
témat:
•

Úvodní analýza a charakteristika území

•

Charakteristika poptávky po mobilitě

•

Individuální automobilová a motocyklová doprava

•

Doprava v klidu

•

Veřejná doprava

•

Cyklistická a pěší doprava

•

Nákladní doprava a logistika

V analytické části je provedeno formou vhodných tabulek a grafických příloh vyhodnocení stávající
kvality mobility, zhodnocení dopravní obslužnosti a dostupnosti. Je vyhodnocena prostupnost území
pro pěší a cyklistickou dopravu.
V závěru analytické části jsou vytvořeny SWOT analýzy nejen pro jednotlivé dopravní systémy, ale
i pro komplexní dopravní systém města. Dále jsou zhodnoceny vlivy na životní prostředí, zejména na
kvalitu ovzduší.
b) část návrhová (strategická)
Strategická část plánu mobility nastavuje směřování města v zajištění mobility obyvatel Kroměříže
v dlouhodobém horizontu. Formálně je tvořen rámec, který zajistí dlouhodobé fungování města,
zajištěním dopravy v nejobecnějším slova smyslu a mobility jako celku. Je kladen důraz na snižování
emisí CO2, které je předpokladem zajištění života na naší planetě, jak jej známe. Rámec je tvořen pro
městské prostředí s přesahem do spádového regionu.
Obsahuje návrh strategické koncepce rozvoje dopravy v řešeném území, tvorbu scénářů vývoje
a dopravních prognóz, stanovení indikátorů udržitelného rozvoje aj. Obsahuje, mimo jiné, tyto části:
•

Prognózu a posouzení budoucího vývoje

•

Návrh vize

•

Návrhy strategických cílů

•

Návrh opatření a odvození aktivit

c) Akční plán - Čtvrtá fáze zahrnuje formulaci akčního plánu s harmonogramem aktivit, náklady
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a možnými zdroji financování. Akční plán obsahuje vybrané aktivity, které jsou ve finančních
možnostech města v horizontu 5 let.
Koncepce obsahuje také Posouzení nízkoemisní zóny a regulačního plánu.
B.6 HLAVNÍ CÍLE
Cílem je umožnit trvale udržitelný rozvoj Kroměříže založený na nových principech plánování
a zajišťující následující prioritní cíle:
•

Rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel

•

Vyšší vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy

•

Snížení hluku z dopravy, produkce CO2, a spotřeby energie

•

Vyšší efektivitu přepravy osob i zboží

•

Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho
obyvatel

Hlavními cíli navrženého PUMM je zvýšení podílu veřejné hromadné a nemotorové dopravy
(cyklistické a pěší) na celkové dělbě přepravní práce.
Vize
Vize plánu mobility vystihuje hlavní směr rozvoje a zajištění mobility ve městě. Vize se neomezuje
pouze na dopravní oblast, ale přesahuje do běžného života obyvatel. Zajištění pokračování
a zvyšování atraktivity města, které je nositelem památek UNESCO, a vytvoření atraktivního prostředí
pro obyvatele města jsou jedny z cílů dosahovaných nástroji zajištění udržitelné dopravy, redukcí
skleníkových plynů a snižováním negativních vlivů dopravy.
Kroměříž – perla Zlínského kraje
Pod vizí „Kroměříž – perla Zlínského kraje“ si musíme představit důraz na bezpečnost, nízký stupeň
negativních vlivů dopravy, akcentaci multimodality a přechod na nízkouhlíkovou dopravu. Harmonií
je myšlen soulad mezi dopravou a okolím. Uspokojení potřeb bez výrazných komplikací.
Vizi rozpracovávají 4 strategické cíle, ve kterých interagují uživatelé s dopravní infrastrukturou,
trendy, vývojem vědy a názory udržitelné mobility.
Strategické cíle
Strategické cíle byly zvoleny 4. Ty postihují základní vztah k vizi, kterou rozvíjí v těchto směrech:
bezpečnost, přechod na nízkouhlíková paliva a snižování CO2, kvalitní životnímu prostředí obyvatel
a efektivita plánování vč. práce s veřejností.
Strategický cíl Bezpečnost – Díky snahám ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu došlo za
posledních 5 let ke snížení těžkých a smrtelných následků dopravních nehod ve městě o 29%. I přes
to, bylo v roce 2018 těžce zraněno či zabito 5 osob. Do roku 2025 jsme si stanovili cíl snížit následky
těžkých a smrtelných nehod na polovinu roku 2014 tj. na 4 za rok.
Strategický cíl Inovace – I přes veškeré politické snahy na nadnárodní, národní a místní úrovni se
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nedaří nastartovat dekarbonizaci dopravy. Město Kroměříž si proto klade za cíl snížení emisí CO2
z dopravy ve městě do roku 2035 o 20% k bázi roku 2018. V rámci cíle inovace jsou k dosažení
požadovaného stavu preferovány nástroje vytvoření podmínek pro změnu paliva veřejné hromadné
a individuální automobilové dopravy. Současně jsou podporovány chytré informační technologie,
které jsou podpůrným prvkem pro dosažení cíle.
Strategický cíl Místo pro Život – V rámci cíle místo pro život je cíleno na změnu dělby přepravní práce
a dosažení hodnot definovaných ve vizi. Velký důraz bude kladen zejména na pokračování bezplatné
MHD, rozvoj cyklistické infrastruktury, která je ve stavu nevyhovující a posílení role příměstské
dopravy a železnice.
Strategický cíl Management dopravy – V rámci cíle zřízena funkce manažera mobility, který bude
prosazovat udržitelné formy dopravy a sledovat plnění cílů stanovených v PUMM. Managementem
dopravy je dále podporována integrace v rámci IDS, která je nedílnou součástí plnění cílů vize.
Současně jsou využívána měkká opatření, jako nástroj pro změnu vnímání udržitelné dopravy při
volbě dopravního prostředku. Cíl míří také na efektivitu plánovacího procesu při zajištění plnění
stanovených cílů.
Strategické cíle jsou dále rozvíjeny jednotlivými opatřeními, jejich výčet a návaznost na strategické
cíle je uveden v tabulce níže.
Tabulka 1: Přehled strategických cílů a opatření Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž
Strategický cíl (a jeho
vyjádření)
A) Bezpečnost – zajistíme
zvýšení pocitu bezpečí
v dopravě. Rozšíříme a
podpoříme bezpečnostní
prvky/opatření
pro
bezpečný pohyb osob ve
městě, zejména dětí.

Opatření (a jeho cíl)
Opatření A1 Bezpečné přecházení
Opatření A2Bezpečně na křižovatkách
Opatření A3 Bezpečně na kole
Opatření A4 Kamerový dohled
Opatření A5 Bezpečně do škol
Opatření A6 Měření rychlosti

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

Opatření B1 Elektromobilita
Opatření B2 Alternativní palivo MHD
Opatření B3Preference bus
Opatření B4 Spolujízda a spolusdílení vozidla
Opatření B5 Inteligentní zastávky MHD
Opatření B6 Inteligentní křižovatky a preference IZS
Opatření B7 Podpora výstavby parkovacích domů
Opatření B8 Městské elektromobily
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Strategický cíl (a jeho
vyjádření)
C) Místo pro život – zlepšíme
podmínky
pro
život
občanům města ve všech
oblastech
souvisejících
s dopravou.

Opatření (a jeho cíl)
Opatření C1 Podpora pěších zón a stezek pro chodce
Opatření C2 Tvorba zón 30 (snížení hluku o 2 dB)
Opatření C3 Odvedení tranzitu
Opatření C4 Rekonstrukce přednádraží
Opatření C5 Zajištění parkovacích kapacit rezidentů
Opatření C6 Úprava nevyhovujících a doplnění nových chodníků
Opatření C7 Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách
Opatření C8 Podpora a rozvoj MHD vč. zajištění nového trasování
Opatření C9 Zlepšení zastávek VHD/MHD
Opatření C10 Senior taxi
Opatření C11 Výstavba společných stezek
Opatření C12 Rekonstrukce žel. trati 303
Opatření C13 Restrikce nákladní dopravy
Opatření C14 Rozšíření zóny placeného stání
Opatření C15 Placené stání rezidentů
Opatření C16 Místo pro odstavování kamionů
Opatření C17 Úprava nevyhovujících profilů ulic a přerozdělení místa
Opatření C18 Rekonstrukce komunikací a mostů
Opatření C19 Bikesharing
Opatření C20 K+R u škol

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

Opatření D1 Budování pozitivní image udržitelné dopravy
Opatření D2 Dopravní výchova a osvěta
Opatření D3 Komunikace a informovanost účastníků dopravního provozu
Opatření D4 Kvalitní dopravní dokumentace
Opatření D5 Integrovaný dopravní systém
Opatření D6 Manažer mobility
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B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ
ZDROJE APOD.
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž bude střednědobým strategickým dokumentem, jehož
cílem je zajistit uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a jeho okolí za účelem zlepšování
kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.
Strategie bude jedním z podkladů pro:
•
•

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

•

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

•

zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje a města Kroměříže.

Na základě Strategie budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, strategické cíle
a jednotlivá opatření.
Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze,
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je komentována zde:
•

•

•

umístění záměrů – část z předpokládaných opatření je administrativního, organizačního či
marketingového charakteru bez významnějšího územního průmětu. Některá jiná opatření
mají konkrétnější územní průmět (např. pěší zóny a stezky pro chodce, obousměrný pohyb
cyklistů v jednosměrkách, rekonstrukce přednádraží, rekonstrukce žel. trati 303, zajištění
parkovacích kapacit rezidentů apod.). Umístění těchto záměrů vychází částečně ze ZÚR
Zlínského kraje a územně plánovací dokumentace Kroměříže. Zároveň bude koncepce
podkladem pro možnou novou ÚPD a její změny.
povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost některých záměrů v koncepci je rámcově
specifikována a bude řešena také v dalších fázích přípravy projektů. Jedná se např. o silniční
komunikace, mosty, železniční tratě nebo cyklostezky, z nichž velká část je uvedena
v územním plánu města.
provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nejsou v rámci koncepce
řešeny, budou řešeny v rámci navazujících fází přípravy konkrétních záměrů a případně
v rámci procesu EIA.

B.8 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Koncepce je řešena v jedné variantě. Řešení více variant je možné např. při přípravě konkrétních
záměrů naplňujících opatření uvedené v koncepci.
Projekty musí být vybírány v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí a musí být tedy
dle svého charakteru podrobeny posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), naturovému hodnocení,
respektive hodnocení dle procedury stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu
č. 100/2001 Sb., resp. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., nebudou podléhat.
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B.9 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů nadnárodní,
národní, krajské a místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé
úrovni vzájemných vazeb – účelný, proto jsou uváděny pouze ty nejdůležitější.
Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na nadnárodní úrovni:
•

•
•

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

prostoru

–

ke

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán jednotného
evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly

•

Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

•

Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na národní úrovni:
•

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (2015, 2019)

•

Dopravní politika ČR na roky 2014-2020

•

Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze – Aktualizace 2017

•

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020

•

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020

•

Národní program snižování emisí

•

Střednědobá strategie zlepšování kvality ovzduší do roku 2020 (2015)

•

Národní akční plán čisté mobility (2015)

•

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava - CZ07

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na krajské úrovni:
•

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 (aktualizace 2013)

•

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 (ve stavu před schválením)

•

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje – 2. aktualizace (2018)

•

Územně analytické podklady Zlínského kraje (4. aktualizace)

•

Generel dopravy Zlínského kraje

•

Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje

•

Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji

•

Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje

•

Plán dopravní obslužnosti území – Zlínský kraj na léta 2012-2019

•

Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020

•

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského
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kraje
•

Územní studie Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území ZK ve vztahu k rozvojovým
potenciálům a předpokladům území

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na místní úrovni:
•

Územní plán města Kroměříže

•

Strategický plán města Kroměříže 2010-2020

Hodnocení souladu koncepce se strategickými dokumenty bude součástí dokumentu Vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v tom případě, že o nutnosti jeho zpracování
rozhodne příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení.
B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce je ve fázi dokončování. Předpokládané definitivní schválení dokumentu Zastupitelstvem
města Kroměříže by mělo proběhnout do první poloviny roku 2020. Schvalování se bude odvíjet také
od procesu SEA.
B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Koncepce je zpracována pro krátkodobý (do roku 2024), střednědobý (do roku 2030) a dlouhodobý
horizont (po roce 2030).
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž bude projednán a schvalován Zastupitelstvem města
Kroměříže. Dle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí odst. 4 nemůže
být bez stanoviska ke koncepci koncepce schválena. Zastupitelstvo je povinno zohlednit požadavky
a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky
a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující
orgán povinen svůj postup odůvodnit.
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva ŽP ČR, Zlínského kraje, z dat o území města Kroměříže, z analytické části
a posouzení nízkoemisní zóny a regulačního plánu PUMM Kroměříž a z dalších zdrojů. Výše uvedené
zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí,
například získanými z aktuálních dokumentů týkajících se stavu ŽP ve smyslu § 10b, odst. 3, zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Územím dopadu pro realizaci koncepce je území města Kroměříže se zahrnutím dopravních vazeb ve
spádovém území města. Kroměříž se nachází ve Zlínském kraji. Vzhledem k charakteru koncepce se
dá předpokládat, že opatření budou směřovat primárně na území města Kroměříže, ale v některých
případech také mimo jeho území (např. využívání spojů veřejné dopravy do okolních obcí).
Vymezení města Kroměříž a jeho okolí je patrné na následující mapě.

Obrázek 1: Vymezení města Kroměříž
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C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY
Dotčeným územím je město Kroměříž, která je rozdělena na 11 katastrálních území a 10 místních
částí, které jsou uvedeny níže:
•

Bílany

•

Postoupky (k. ú. Miňůvky a Postoupky)

•

Drahlov

•

Těšnovice

•

Hradisko

•

Trávník

•

Kotojedy

•

Vážany

•

Kroměříž

•

Zlámanka (Kroměříž, 2019)

C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Kroměříž leží v západní části Zlínského kraje, nedaleko hranic s krajem Olomouckým. Město má
rozlohu 5 097,5 ha a k 31. 12. 2018 celkem 28 816 obyvatel. Lesnatost na území města odpovídá
13,0 %, podíl zemědělské půdy 60,9 % a podíl orné půdy 52,3 % k roku 2018 (ČSÚ, 2019).
Město Kroměříž se vyznačuje rozsáhlým historickým jádrem s několika památkami UNESCO
(Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada). Historické centrum je obklopeno běžnou
městskou zástavbou složenou z rodinných domků a výškových bytových domů z panelů, které se
rozprostírají na obou březích vodního toku Morava. Součástí města jsou i části venkovského
charakteru.
Nadmořská výška kolísá od cca 185 do 324 m n. m., intravilán města je postaven ve výšce okolo
200 m. Zájmové území má charakter ploché pahorkatiny. Nejvyšší bod měří 324 m n. m. a nachází se
v zalesněné oblasti Obora v místní části Vážany, zatímco nejníže protéká koryto vodního toku
Morava, které opouští katastr města Kroměříž v nadmořské výšce 185 m.
C.3.1 KLIMA
Klimatické podmínky
Řešené území spadá převážně do teplé oblasti T2, pouze do jižní části zasahuje mírně teplá oblast
MT11 (MapoMat, 2019). Území města je tedy charakterizováno převážně mírně teplým podnebím,
s krátkou a mírnou zimou, s krátkým přechodným obdobím (podzim, jaro) (viz Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.).
Tabulka 2: Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (1971)
Charakteristika oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

Oblast
T2
50 až 60
160 až 170
100 až 110
30 až 40
-2 až -3
18 až 19
8 až 9
7 až 9
90 až 100

MT11
40 až 50
140 až 160
110 až 130
30 až 40
-2 až -3
17 až 18
7 až 8
7 až 8
90 až 100
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Charakteristika oblasti
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Oblast
T2
350 až 400
200 až 300
40 až 50
120 až 140

MT11
350 až 400
200 až 250
50 až 60
120 až 150

40 až 50

40 až 50

Klima se však ve Zlínském kraji, stejně jako na území celé ČR mění. Na území Zlínského kraje se
v budoucnu očekává zvýšení průměrných teplot ve všech měsících roku, s výrazným nárůstem
zejména v období červenece až září. Předpokládán je také výraznější nárůst srážek v jarním období
(duben, červen) a částečně i v podzimních měsících (říjen, listopad). Výraznější pokles je
předpokládán naopak v letních měsících (červenec, srpen, září). Nejvíce by mělo ubývat srážek
v srpnu a září (EKOTOXA, 2018).
V souvislosti s těmito změnami je možné v zájmovém území očekávat:
•

•

•

•

Sucho a snížení zásoby vody v půdě, stres suchem, snížení průtoků ve vodních tocích, pokles
hladin vodních zdrojů.
Nárůst průměrné roční teploty vody, rychlejší průběh většiny nežádoucích chemických reakcí
a bakteriálních procesů, snížení kvality vody, ovlivnění kyslíkových poměrů, změny
společenstev ve vodních tocích.
Vlivem vysokých teplot a četnějším a intenzívnějším vlnám veder zvýšení úmrtnosti a vyšší
zdravotní rizika pro obyvatele, zejména pro zranitelné skupiny (senioři, chronicky nemocní,
děti), zhoršení podmínek pro pohodu/kvalitu života obyvatel. Zvýšení nároků na zdravotní
péči.
Ohrožení životů a majetku díky mimořádným událostem, škody na hospodářství a veřejné
infrastruktuře (dopravní a technické sítě) (EKOTOXA, 2018).
C.3.2 KVALITA OVZDUŠÍ, EMISNÍ A IMISNÍ SITUACE

Kvalita ovzduší v Kroměříži a okolí je dána jeho polohou v blízkosti zdrojů znečištění
v Moravskoslezském a Zlínském kraji, které mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu ovzduší v Kroměříži.
Největší průmysloví znečišťovatelé ovzduší pro Kroměříž se nachází zejména v průmyslových
oblastech u města Zlína.
Emisní situace
Jak již bylo zmíněno výše, ovzduší Kroměříže a okolí ovlivňují nejen lokální zdroje, ale také zdroje ze
Zlínského kraje, přestože emise znečišťujících látek ve Zlínském kraji v období let 2008-2017 i celkově
klesaly. Největší pokles v průběhu hodnoceného období byl zaznamenán u emisí VOC, a to o 20,8 %.
Emise TZL vyprodukované v kraji (celkově 2,6 tis. t v roce 2017) pocházely především z malých
stacionárních zdrojů, zejména z vytápění domácností (83,3 %), stejně tak i emise CO, jejichž celkový
objem činil 41,5 tis. t, byly produkovány především těmito zdroji (86,6 %). Emise SO2 (celkově
4,6 tis. t) byly emitovány především velkými průmyslovými zařízeními (90,8 %). Emise NOx (6,0 tis. t)
pocházely z mobilních zdrojů (52,2 %).
Emise NH3 s celkovou produkcí 3,3 tis. t souvisely v kraji zejména se zemědělskou činností (98,4 %),
především s chovem hospodářských zvířat. Vznik emisí VOC (12,7 tis. t) byl vázán na používání
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a výrobu organických rozpouštědel (83,5 %).
Přímo na území města Kroměříže se nachází cca 90 zdrojů znečištění ovzduší, vyjmenovaných
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Mezi významné přispěvatele patří např.
Magneton a.s., Saker spol. s.r.o., Pharmix s.r.o., SZP Těšnovice a další (Arnika, 2019; SP, 2013).
Významnými přispěvateli k emisím TZL patří domácí topeniště. Problém s polétavým prachem je
zejména v zimě, kdy jsou v provozu malé topeniště rodinných domů a také při inverzních situacích.
Přestože ve Zlínském kraji není doprava hlavním zdrojem znečišťování ovzduší, lokálně však
v dopravně zatížených lokalitách způsobuje zvýšené koncentrace znečišťujících látek, kdy jsou
nejvýznamnějšími zdroji znečištění nejzatíženější silniční úseky, tedy dálnice D1 a z ní vedoucí silnice
směrem do centra města (ulice Kojetínská, Velehradská, Hulínská, Tovačovského, Kotojedská
a 1. Máje). Za účelem snížení zatížení obyvatelstva města emisemi z dopravy je plánován obchvat
města.
Emise z dopravy byly v rámci Zlínského kraje ovlivňovány vývojem v oblasti modernizace vozového
parku, kdy docházelo mezi lety 2000-2017 k poklesu emisí (především TZL, NOx), v posledních letech
jsou však emise z dopravy ovlivňovány dalším nárůstem výkonů v silniční dopravě (viz Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů.).

Obrázek 2: Vývoj emisí znečišťujících látek ve Zlínském kraji v letech 2008-2017 (index, 2000 = 100)
(CENIA, 2018)
Emise skleníkových plynů z dopravy (CO2, N2O) zaznamenaly v období 2000-2017 nárůst o cca 40 %
související s růstem spotřeby energie a paliv v dopravě (dochází k trvalému růstu přepravních objemů
a výkonů v individuální automobilové dopravě, především v důsledku rychlého nárůstu počtu
osobních automobilů), v roce 2017 pak emise CO2 meziročně narostly o 2,6 % a emisí N2O o 2,7 %
(CENIA, 2018).
Imisní situace
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V zájmovém území je umístěna stanice imisního monitoringu v místní části Těšnovice, měřící
koncentrace SO2, NO, NO2, NOx, O3 a PM10, PM2,5. V roce 2018 nedošlo na této stanici k překročení
žádného imisního limitu (ČHMÚ, 2019).
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území Zlínského kraje udává mapa oblastí s překročením
imisních limitů bez zahrnutí přízemního ozonu. Dle tohoto vymezení došlo v roce 2017 na celkem
86,9 % území kraje k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku. Při hodnocení
kvality ovzduší se zahrnutím přízemního ozonu se v roce 2017 jednalo o 95,6 % území kraje (viz
Obrázek 3).

Obrázek 3: Oblasti kraje s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního
ozonu v roce 2017 (CENIA, 2018)
Průměrné roční hodnoty, respektive 24hodinových imisních koncentrací vybraných znečišťujících
látek (PM10 a benzo(a)pyren) v zájmovém území znázorňují mapy pětiletých klouzavých průměrů
koncentrací škodlivin za období 2014-2018 (Obrázek 4 – Obrázek 5).
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Obrázek 4: Pětiletý průměr 36. max. 24hodinových průměrných koncentrací PM10 v letech 20142018 (ČHMÚ, 2019; vlastní zpracování)

Obrázek 5: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v letech 2014-2018
(ČHMÚ, 2019; vlastní zpracování)

Dle těchto map je patrné především nadlimitní imisní zatížení území prachovými částicemi (PM10)
a benzo(a)pyrenem. 36. maximální 24hodinová koncentrace PM10 byla v období 2014-2018 průměrně
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překračována (LV = 50 μg.m-3) zejména v městském centru zájmového území. V celém zájmovém
území docházelo k překračování imisních limitů pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu
(LV = 1 ng.m-3).
Ostatní imisní limity pro ochranu zdraví lidí byly u všech ostatních látek s přehledem dodržovány.
C.3.3 VODA
Zájmové území náleží do povodí Moravy, úmoří Černého moře. Územím protéká řeka Morava a její
významné přítoky – řeka Bečva (ústí do Moravy cca 15 km severně od intravilánu města
Kroměříž), Moštěnka či Rusava (těsně za hranicí k. ú. Kroměříž a k. ú. Hulín). Zprava se do vodního
toku Morava vlévají tyto významnější vodní toky: Valová (cca 10 km severozápadně od intravilánu
města Kroměříž), Haná, Věžecký potok a Kotojedka. Řeka Morava protéká intravilánem města
Kroměříž ze severu k jihovýchodu. Do katastrálního území města Kroměříž se Morava vlévá na
116,4. ř. km a opouští jej na 105. ř. km. (Kroměříž, PP, 2019).
V zájmovém území se dále nachází několik rybníků, jako je např. Hrubý rybník, Stráž, Šlajza, Medkovy
rybníky, Stonáč (který je rovněž přírodní památkou) a soustava nádrží v Podzámecké zahradě.
V blízkosti Kroměříže se pak nachází VD Opatovice (vodní tok Haná cca 35 km západně od intravilánu
města) a nádrž Lubná (cca 8 km jižně od intravilánu města). Za významný prvek vzdutí vody
v Kroměříži je možné považovat jez Kroměříž, který se nachází 114. ř. km na řece Moravě
v intravilánu města (Kroměříž, PP, 2019).
Jakost povrchových vod
Ve Zlínském kraji je dlouhodobě jakost toků hodnocena mezi I. a IV. třídou jakosti, během posledních
let nedochází k významným změnám v jakosti, řeka Morava vykazuje při průtoku Kroměříží III. třídu
jakosti (znečištěná voda) (Obrázek 6).
Jakost vod je v území ovlivňována jak zemědělstvím (např. herbicidy - Kotojedka), tak mohou být
dalšími zdroji znečištění čistírny komunálních odpadních vod (ČOV) měst a obcí. V budoucnu lze
v souvislosti se změnami klimatických podmínek předpokládat zhoršování jakosti, z důvodu výskytu
sucha a nízkých průtoků.

Obrázek 6: Jakost vody v tocích ve Zlínském kraji v období let 2016-2017 (CENIA, 2018)
Mapa je sestavena na základě výsledného zatřídění jednotlivých profilů podle normy ČSN 75 7221, které je dáno
+
nejhorší třídou z následujících ukazatelů: BSK5, CHSKCr, N‑NH4 , N‑NO3‑, Pcelk.. Bodové zdroje znečištění jsou
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uvedeny dle IRZ (úniky do vody a přenosy v odpadních vodách) za ohlašovací rok 2016. V legendě jsou pro
úplnost znázorněny všechny třídy hodnocení jakosti vody v tocích.
Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. z podkladů s.p. Povodí

Koupací vody
V rámci monitoringu koupacích vod bylo ve Zlínském kraji v koupací sezoně 2017 sledováno
14 profilů (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 14 profilů. V důsledku přemnožení sinic byla kvalita
vody v koupací oblasti Pahrbek Napajedla a ve VN Luhačovice hodnocena jako nebezpečná ke
koupání. Na ostatních sledovaných profilech se po celou sezonu udržela voda vhodná ke koupání, bez
výhrad nebo se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. V zájmovém území se nevyskytují
sledované koupací vody (CENIA, 2018).

Obrázek 7: Kvalita koupacích vod v Moravskoslezském kraji v koupací sezoně 2017 (CENIA, 2018)
V mapě je znázorněno nejhorší dosažené hodnocení kvality koupacích vod na jednotlivých profilech
z jednotlivých měření v průběhu celé koupací sezony. V legendě jsou pro úplnost znázorněny všechny kategorie
hodnocení kvality koupacích vod.
Zdroj: SZÚ

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Severovýchodní část území města Kroměříže leží v CHOPAV Kvartér řeky Moravy (geoportal.gov.cz,
2019).
Zranitelné a citlivé oblasti
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody,
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v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosáhnout,
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody (HEIS VÚV, 2017).
Na území města se zranitelná oblast nachází v částech Bílany, Dolní Zahrady, Trávnické Zahrady,
Trávník, Těšnovice.
Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
vod,
přičemž podle § 15 odst. 1 nařízením vlády č. 401/2015 Sb. jsou všechny povrchové vody na území
České republiky vymezeny jako citlivé oblasti (HEIS VÚV, 2008).
Zásobování vodou
Město Kroměříž bylo jedno z prvních moravských měst, kde byl vybudován vodovod (již v roce 1590).
Okres Kroměříž je zásobován podzemní vodou (Javoříková, E., 2019). Vodovod je v zájmovém území
spravován společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Společnost v roce 2018 vyrobila
5 714 tis. m3 vody a zhotovila 255 nových vodovodních přípojek. Ve městě Kroměříži se nachází
úpravna vody, ta v roce 2018 dodávala vodu bez vážnějších problémů.
Na celkovém objemu prodané vody se v roce 2018 podílelo obyvatelstvo 65,75 %, ostatní odběratelé
tvoří 34,25 %, u obyvatelstva došlo oproti roku 2017 k nárůstu o 3,33 %, u ostatních odběratelů
(průmysl a zemědělství) k poklesu o 6,99 %. Celkový pokles odběru vody oproti 2017 tvořil v roce
2018 0,46 % (VaK Kroměříž, 2019).
Odpadní vody
Na celkovém objemu odpadních vod se v roce 2018 podílelo obyvatelstvo 47,75 %, ostatní
odběratelé pak 52,55 %. Oproti roku 2017 došlo v roce 2018 k poklesu o 0,84 % u obyvatelstva,
u ostatních odběratelů pak k nárůstu o 3,33 %. Celkově tak nárůst oproti roku 2017 činil 1,31 %.
V rámci stokových sítí je kladen důraz na opravy poruch, revize, údržbu a čištění sítí. Přetrvávajícím
nedostatkem je technický stav některých částí kanalizací, které jsou za hranicí své životnosti.
V Kroměříži je umístěna ČOV u řeky Moravy v místní části Dolní Zahrady. Kapacita čistírny je 37 425
ekvivalentních obyvatel, za den dokáže vyčistit 10 200 m3 odpadních vod (eAgri, 2019). Množství
vyčištěných odpadních vod se od roku 2016 snižuje, a to také z důvodu toho, že tyto roky byly suché,
s minimem srážek, kdy v území docházelo k poklesu hladin jak povrchových, tak podzemních vod, na
ČOV tak bylo naměřeno rovněž menší množství vod. Rok 2018 byl v území extrémně suchý (VaK
Kroměříž, 2019).
Povodňová ochrana
Záplavová území jsou stanovena na Q100 především pro tok Moravy (Obrázek 8). Modré plochy
označují záplavová území pro Q100, červené linky pak aktivní zóny. Ty jsou kromě Moravy vyznačeny
i u řady drobnějších vodotečí.
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Morava ohrožuje povodňovými rozlivy následující místní části: Hradisko a Postoupky (Q5 – Q10),
Kroměříž, Trávník a Bílany (Q20). Nejproblémovější je oblast na soutoku Bečvy, Moštěnky a Moravy.
Při střetu povodní lze očekávat rozlivy plošně až 14 x 15 km (hloubka až 1,5 m při Q100). Nejméně
kapacitní profily Moravy jsou nad Kroměříží (konkrétně nad jezem Kroměříž) od ř. km 114 směrem
k Bezměrovu. Vybřežená voda na levý břeh Moravy může přicházet (i bez přelití hrází Moravy)
z rozlivů Bečvy, Moštěnky, Rusavy a Mojeny. Na levém břehu mezi Moravou a Moštěnkou mohou
rozlivy příčně dosahovat až 3,6 km.

Obrázek 8: Záplavová území Q100 a aktivní zóny v zájmovém území
Zdroj: Povodňový plán města Kroměříž, 2019
Haná ohrožuje povodňovými rozlivy Q100 zejména místní části Hradisko a Postoupky. Povodně ve
výustní trati vybřeží především v případě střetu s povodní na Moravě. Ohrožení je možné také při
zvláštní povodni VD Opatovice (v případě porušení hráze), kdy kulminační průtok může být větší než
500 m3/s a průlomová vlna může zasáhnout oblast města Kroměříž za 10 hodin od vzniku poruchy.
Moštěnka ohrožuje zejména zástavbu města na levém břehu. Na území města Kroměříž kolísá
kapacita koryta vodního toku Moštěnka Q1 - Q100.
Lokální význam pro povodňovou situaci v katastrálním území města Kroměříž mají vodní toky
Kotojedka, Věžecký potok a potok Trňák. Na Kotojedce se předpokládá ohrožení zejména povodní
z přívalových srážek, nejvíce náchylné jsou místní části Kotojedy a Kroměříž. V případě Věžeckého
potoka je nejpravděpodobnější výskyt povodně z přívalových srážek nebo při náhlém tání sněhu v
kombinaci se srážkami. Trňák může ohrozit přívalovou povodní místní část Zlámanku. (Kroměříž, PP,
2019).
Na ochranu před povodněmi byla v Kroměříži zrealizována protipovodňová opatření na řece Moravě
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a Vězeckém potoce (především hráze a opevnění břehů). Opatření se týkají jak intravilánu Kroměříže,
tak také částí Bílany a v případě Vězeckého potoka Miňůvek (EDPP, 2019).
Povodňová problematika rovněž souvisí s problematikou změn klimatu. Do budoucna se předpokládá
nárůst četnosti výskytu a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které patří nejen
povodně, ale také delší období sucha a nárůst teploty. Problém v poslední době představují přívalové
(bleskové) povodně, kdy zejména na malých vodních tocích dochází během velmi krátké doby
(desítek minut až několika hodin) k prudkému vzestupu hladiny a jejímu následnému rychlému
poklesu. Nejčastější příčinou vzniku takovýchto povodní jsou intenzivní přívalové srážky spojené
s výskytem silných bouřek v letním období.
C.3.4 GEOMOFROLOGIE, GEOLOGIE A SUROVINOVÉ ZDROJE
Řešené území města Kroměříž leží na hranici dvou geomorfologických soustav, obě jsou však součástí
provincie Západní Karpaty. Východní část katastru nacházející se v rozsáhlé nivě vodního toku
Morava spadá do soustavy Vněkarpatské sníženiny, která se dále dělí na podsoustavu Západní
Vněkarpatské sníženiny a dále na celek Hornomoravský úval. Do tohoto celku spadají tyto části města
Kroměříž: Hradisko, Bílany, Kotojedy, Trávník, části Miňůvek a Postoupek a východní polovina
intravilánu Kroměříže. Západní a jižní část zájmového území, která již neleží přímo v nivě Moravy, ale
v mírných svazích navazujících na sníženinu, se nachází v geomorfologické soustavě Vnější Západní
Karpaty a v podsoustavě Středomoravské Karpaty. Ty se však dále dělí na dva celky, a to na Chřiby
(místní části Zlámanka, Drahlov a Těšnovice) a Litenčickou pahorkatinu (m. č. Vážany, část Postoupek
a Miňůvek a západní okraj intravilánu Kroměříže).
Východní polovina katastrálního území města Kroměříž, která se rozprostírá v nivě vodního toku
Morava, je složena primárně z nezpevněných fluviálních sedimentů kvartérního stáří. Stejné
sedimenty se nachází i v nivách menších vodních toků společně s jejich přítoky, konkrétně se jedná
například o Kotojedku či Věžecký potok. Západní část intravilánu Kroměříže leží na flyši a na
nezpevněných deluviálních sedimentech, které mají kamenitý, hlinito-kamenitý až štěrkový
charakter. Zemědělská krajina západní části katastrálního území je tvořena sprašemi či sprašovými
hlínami s ostrůvky jílovců a pískovců flyšového pásma (Kroměříž, 2019b).
C.3.5 PŮDA
V zájmovém území převažuje výměra zemědělské půdy, která zaujímá rozlohu 3 105,0 ha, tj. 60,9 %.
Největší rozlohu tvoří orná půda na ploše 2 666,2 ha (52,3 %). Zahrady tvoří 289,0 ha (5,7 %) území,
trvalé travní porosty 115,5 ha (2,3 %) a ovocný sad 34,3 ha (0,7 %).
Oproti tomu nezemědělská půda tvoří 1 992,5 ha, což odpovídá 39,1 % rozlohy území města
s největším zastoupením lesních pozemků – 661,9 ha (13,0 %). Zastavěná plocha spolu s nádvořím
tvoří 249,7 ha (4,9 %) a vodní plocha 117,6 ha (2,3 %). Ostatní plochy zaujímají 963,3 ha
(18,9 %) z celkové výměry zájmového území (ČSÚ, 2019).
Půdy jsou na území Kroměříže ohroženy půdní erozí, vyplavováním živin či kontaminací chemickými
látkami ze zemědělské i průmyslové výroby a dopravy. Vzhledem k riziku vzniku povodní je správné
využití půdy ve smyslu zvýšení retence v krajině důležitým faktorem v ochraně území před následky
povodní a před znehodnocením vlastního půdního pokryvu. Dalším aspektem ohrožení půdy je zábor
kvalitních zemědělských půd v bezprostřední blízkosti zastavěné části města a využití těchto ploch
pro bytovou či jinou výstavbu (SP, 2013).
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Obrázek 9: Vymezení zájmového území s erozní ohroženosti půd (VÚMOP, 2019)
C.3.6 LESY
Lesní pozemky zaujímaly v roce 2018 celkem 661,9 ha plochy Kroměříže, lesnatost odpovídá 13,0 %.
Lesy se rozkládají především v okrajových částech města, nejvíce lesů je ve východní části města na
území přírodního parku Záhlinické rybníky, kde se vyskytují převážně lužní lesy, a v jižní části v okolí
PP Obora. V okolí řeky Moravy se vyskytují převážně lužní lesy, menší porosty jsou rozmístěny
víceméně pravidelně v ostatním území. Důležitým krajinným prvkem je doprovodná zeleň podél
vodotečí, místních a polních komunikací.
Městská zeleň je nenahraditelnou biologickou složkou životního prostředí pro městské obyvatele,
chrání je před faktory poškozující životní prostředí - hluk, prach, zachycuje znečištění ovzduší.
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Věková i druhová skladba je v území značně rozmanitá. Převládají listnaté porosty, místy jsou však
přítomny nevhodné smrkové porosty. Ty jsou jako na mnoha místech kraje ohroženy suchem
a napadení škůdci – kůrovcem.
C.3.7 PŘÍRODA A KRAJINA
V zájmovém území se nenachází žádné velkoplošné chráněné území. Nacházejí se zde ale maloplošná
zvláště chráněná území.
Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
PP Rameno Moravy byla vyhlášena v roce 1995 a v současnosti zaujímá rozlohu 4,4 ha. Přírodní
památka Rameno Moravy představuje slepé rameno, které bylo odděleno při regulaci řeky. Nachází
se na levém břehu řeky Moravy u mostu v Miňůvkách, v nadmořské výšce 191 m, asi 2 km
severovýchodně od Kroměříže, v Hornomoravském úvalu (Středomoravská niva). Předmětem
ochrany je toto slepé rameno Moravy s přirozenými vodními a mokřadními společenstvy rostlin
a živočichů a s jedinou přirozenou lokalitou stulíku žlutého (Nuphar lutea) na Kroměřížsku.
Dlouhodobým cílem péče je docílit existence stabilního ekosystému se značným podílem přirozené
obnovy a zachovat prosperující populaci stulíku žlutého a jiných chráněných druhů rostlin i živočichů.
PP Stonáč se nachází cca 2 km SV od Kroměříže. Jde o úsek potoka Stonáč mezi obcí Bílany
a železniční tratí Kroměříž – Hulín. PP se rozkládá na ploše 4,6 ha a byla vyhlášena v roce1955. Jde
o zachovalé mokřadní stanoviště v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Na korytě potoka jsou
dvě větší vodní plochy a několik menších tůní. V severní části lokality je minerální pramen. Tok lemují
bohatá břehová společenstva, na která bezprostředně navazují intenzivně obhospodařované
zemědělské pozemky. Předmětem ochrany je kuňka obecná/ohnivá (Bombina bombina), která patří
mezi evropsky významné druhy, a její biotop. Cílem ochrany přírodní památky je zachování
příznivého stavu biotopu pro udržení a posílení populace kuňky obecné/ohnivé, jakož i zachování
a podpora funkce území jako biotopu původních hanáckých tůní, hnízdiště a tahové zastávky ptáků,
rozmnožovací lokality obojživelníků a biotopu společenstev bezobratlých živočichů a rostlin.
V roce 1956 byla vyhlášena PP Obora a v současnosti zaujímá rozlohu 14,5 ha. Hlavním předmětem
ochrany tohoto území je přirozená vegetace původní dubohabřiny s četnými druhy chráněných
a ohrožených druhů rostlin v podrostu. Jako dlouhodobý cíl péče je uvedeno uchování širokého
spektra druhů typických dřevin i bylin. Na to musí být brána zřetel především při hospodaření v lese –
dodržování přirozené skladby lesních porostů. Musí být také provedena opatření k omezení šíření
invazních druhů, jako jsou netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora) a křídlatka (Reynoutria sp.), které byly zaznamenány především v okrajových
částech lokality (ÚSOP, 2019).
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Obrázek 10: MZCHÚ na území města Kroměříže (MapoMat, 2019)

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

Platan v Podzámecké zahradě

•

Tis v Podzámecké zahradě

•

Liliovník v Podzámecké zahradě (MapoMat, 2019)

Natura 2000
Do zájmového území města Kroměříže nebo jeho bezprostřední blízkosti zasahují dvě evropsky
významné lokality (EVL):
•

Stonáč

•

Morava – Chropyňský luh

Naopak se zde nenachází žádná ptačí oblast.
Lokalizace EVL v zájmovém území je uvedena na následujícím obrázku (Obrázek 11).
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Obrázek 11: Ptačí oblasti a evropsky významné lokality zasahující do zájmového území (AOPK ČR,
2019)
Přírodní park
Přírodní park slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, zřizuje se obecně závazným právním předpisem orgánem ochrany přírody a stanoví se
v něm omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu
tohoto území.
Na území města se nachází Přírodní park Záhlinické rybníky, který byl zřízen v roce 1995 na ploše
5 km2. Komplex Záhlinických rybníků a přilehlý komplex luk a lužního lesa v lokalitě Filena a Zámeček
je jedinečným územím na středním toku Moravy především ze zoologického a krajinářského hlediska
(AOPK ČR, 2019).
Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky ze zákona, kterými jsou lesy, vodní toky,
údolní nivy a rybníky. Kroměříž má celkově nízkou zalesněnost, větší lesní celky pokrývají především
okrajové části území. Nejvýznamnějším vodním tokem na území města je řeka Morava s přítoky
Kotojedkou, Hanou, Moštěnkou a řadou menších vodotečí místního významu (např. potoky Dolní
Kotojedka, Trňák, Těšnovský potok a další).
Registrované VKP v zájmovém území jsou:
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•

Alej lip s městským parkem

•

Parčík Štěchovice

•

Bezručovy sady

•

Městský hřbitov

•

Městská památková rezervace – Milíčovo náměstí, Nadsklepí, Komenského náměstí

•

•

Městská památková rezervace – Velké náměstí, Pilařova ulice, Za Mlýnskou branou, Na
Kopečku, Chobot, Riegrovo náměstí, Milíčovo náměstí
Městská památková rezervace – Aleje ulic Malý Val, na Kopečku, Na Sladovnách

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

1x nadregionální biokoridor (podél řeky Moravy)

•

1x nadregionální biocentrum (Chropyňský luh)

•

1x regionální biokoridor (k.ú. Skalice)

•

2x regionální biocentrum (Hvězda a Filena)

•

lokální biocentra, lokální biokoridory a interakční prvky viz mapa níže.
C.3.8 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, BROWNFIELDS

Za starou ekologickou zátěž (SEZ) se považuje závažná kontaminace horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami
v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické
uhlovodíky, těžké kovy apod.). Nejedná se o produkt současných činností ani současných havarijních
stavů.
V zájmovém území jsou dle Systému evidence kontaminovaných míst registrována 2 kontaminovaná
místa
(
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Tabulka 3). Obě se řadí mezi dvě nejrizikovější lokality vyskytující se v zájmovém území. U první z nich
je potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z kontaminace lokality při jejím
současném způsobu využívání nebo je potvrzeno šíření kontaminace hrozící vznikem
neakceptovatelného zdravotního rizika (A3). U druhé lokality je potvrzena kontaminace, která
nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, avšak jde o obecný nesoulad se
zájmy ochrany životního prostředí nebo s jinými chráněnými zájmy (A1). V těchto případech je
žádoucí nápravné opatření (SEKM, 2019).
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Tabulka 3: Staré ekologické zátěže na území Kroměříže (SEKM, 2019)
Název
lokality

Magneton
a.s.

JMP, a.s.
Kroměříž

Obec, k.ú.

Původ
kontaminace

Kontaminace a rizika

Kroměříž

Elektrotechnika
– únik ropných
látek

k. půdy a podzemních vod, r. kontaminace zdroje pitné vody a jeho
ochranného pásma, r. kontaminace CHOPAV, r. kontaminace útvarů
podzemních vod s vodohospodářským významem, r. kontaminace
významných odběrů povrchových vod, r. kontaminace zemědělské půdy,
r. ohrožení VKP, přírodních památek, ÚSES a jiných

Kroměříž

Plynárenství –
výroba plynu
karbonizací

k. půdy, podzemních vod, , r. kontaminace zdroje pitné vody a jeho
ochranného pásma, r. kontaminace CHOPAV, r. kontaminace útvarů
podzemních vod s vodohospodářským významem, r. ohrožení VKP,
přírodních památek a ÚSES

Jako brownfield je označována nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná,
zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční,
vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho
regenerace.
Dle databáze CzechInvestu (2019) se v zájmovém území vyskytují tři významné lokality typu
brownfield, a to Výrobní areál – Baťa, Výrobní areál – jatka a Areál pivovaru Kroměříž.
C.3.9 ODPADY
Ve Zlínském kraji, stejně jako v celé České republice, narůstá celková produkce odpadů. Mezi lety
2009 a 2017 i přes rozkolísaný vývoj vzrostla celková produkce odpadů o 51,2 % na 2 279,8 kg.obyv.-1.
Celková produkce nebezpečných odpadů (NO) na obyvatele mezi lety 2009-2017 klesla o 1,5 % na
hodnotu 116,5 kg.obyv.-1. Celková produkce komunálních odpadů (KO) na obyvatele se dlouhodobě
navyšuje, od roku 2009 do roku 2017 ve Zlínském kraji vzrostla o 16,3 % na celkových 484,3 kg.obyv.1
. I přes tento nárůst se však jedná o nejnižší hodnotu v rámci ČR. Nárůst produkce komunálních
odpadů v posledních dvou letech souvisí především se zvýšením produkce biologicky rozložitelného
odpadu. Celková produkce směsného komunálního odpadu (SKO) na obyvatele se mezi lety 2009–
2017 snížila o 10,0 % na hodnotu 220,8 kg.obyv.-1, tedy na nejnižší hodnotu v rámci ČR, a její podíl na
celkové produkci komunálních odpadů na obyvatele ve sledovaném období poklesl z 58,9 % na
45,6 % (Obrázek 12) (CENIA, 2018).
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Obrázek 12: Celková produkce odpadů na obyvatele, celková produkce ostatních a nebezpečných
odpadů na obyvatele [kg.obyv.-1], 2009–2017 (CENIA, 2018)
Celkový podíl separovaných složek v období 2009-2016 tvořilo 6,3 % (10 825 343 t) z průměrného
množství celkové produkce odpadů ve Zlínském kraji. Při přepočtu na jednoho obyvatele za rok, byla
ve sledovaném období průměrná produkce vytřízených složek v kraji 72 kg. V ČR vyseparuje jeden
občan za rok ve sledovaném období (2009-2016), v průměru 40 kg odpadu, ve Zlínském kraji tedy
občané třídí více v porovnání s ČR (Mrhálková, E., 2018).
Ve městě Kroměříž je organizace svozu komunálního a vytříděného odpadu zajišťována společností
BIOPAS, spol. s r. o. Společnost provozuje také sběrný dvůr ve městě. Sběrné nádoby pro tříděný
odpad jsou rozmístěny převážně ve vzdálenosti okolo 150 m donáškové vzdálenosti, což podle EKOKOM umožňuje třídění odpadů asi z 50 %.
Stejně jako ve Zlínském kraji, ani v Kroměříži nedochází ke snižování celkové produkce odpadů.
Stoupá produkce biologicky rozložitelných odpadů (BRO). V letech 2009-2016 se v Kroměříži
vyprodukovalo průměrně 60,65 kg BRO na osobu za rok. V porovnání se Zlínským krajem, kde se
množství BRO ve stejném období průměrně pohybovalo okolo 32,84 kg na osobu za rok, je produkce
BRO v Kroměříži vysoká. Biologický rozložitelný odpad je svážen jedenkrát za 14 dní z hnědých nádob
umístěných v rodinných zástavbách a vybraných ulicích města. Město Kroměříž se nově snaží
předcházet vzniku BRO pomocí kompostérů umístěných v místních částech města. Celkem bylo
pořízeno 2137 kompostérů, které stály 6,3 mil Kč (Mrhálková, E., 2018). V Nětčicích se nachází také
kompostárna.
Skládka odpadů se nachází v obci Nětčice vzdálené přibližně 10 km od města Kroměříž.
Provozovatelem skládky (stejně jako kompostárny) je firma DEPOZ spol., s r.o. Do zařízení jsou
přijímány odpady ze svozové oblasti 75 000 obyvatel. Ročně je uloženo průměrně 40 000 t odpadu,
z toho 50 % z komunální sféry (Mrhálková, E., 2018).
Hmotnostní množství komunálního odpadu uloženého na skládku v roce 2016 tvoří 92 % z celkového
množství odpadu uloženého na skládku. Z Obrázek 13 lze vyčíst, že množství odpadu ukládaného na
skládku má klesající tendenci. Mezi lety 2007 a 2016 došlo ke snížení odpadů ukládaných na skládku
(o 31 %) (Mrhálková, E., 2018).
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Obrázek 13: Hmotnostní množství odpadů uložených na skládku (zdroj: Mrhálková, E., 2018)
V období 2006-2016 klesla množství uloženého KO o 8 %. V roce 2006 se uložilo na skládku 4 577,4 t,
a v roce 2016 bylo uloženo 4 249,06 t KO. Po přepočtu na jednoho obyvatele bylo uloženo v roce
2006 celkem 171 kg odpadu za rok. U KO toto množství činilo 158 kg na jednoho obyvatele za rok.
V roce 2016 bylo celkem uloženo 159 kg odpadu na obyvatele za rok a KO bylo uloženo 147 kg.
V porovnání s ČR, kdy jeden obyvatel v roce 2006 uložil na skládku 193 kg odpadu za rok a v roce
2016 už jen 169 kg, můžeme říci, že Kroměříž se ztotožňuje s celorepublikovým trendem snižování
množství odpadu ukládaného na skládku (Mrhálková, E., 2018). Pokles koresponduje
s celorepublikovým trendem nakládání s odpady, ovšem i nadále představuje uložení odpadu na
skládku nejčastější způsob nakládání s odpady.
Dále na území města působí společnosti Elektrowin a.s. a Asekol, které se zabývají vybranými
složkami odpadů (elektrická zařízení, baterie, akumulátory. Objemný odpad je v pravidelných
intervalech vybírán ze speciálních nádob k tomu určených na předem vyhlášených stanovištích, nebo
jej mohou občané odložit ve sběrném dvoře.
C.3.10 HLUK
Pro deskriptor hladiny akustické energie Ldvn je stanoven limit vyhláškou č. 315/2018 Sb., kterou se
stanoví mj. mezní hodnoty hlukových ukazatelů a také základní požadavky na obsah strategických
hlukových map a akčních plánů (vyhláška o strategickém hlukovém mapování). Limit pro deskriptor
Ldvn (ukazatel pro celodenní obtěžování hlukem) pro silniční dopravu je podle uvedené vyhlášky
roven 70 dB. Pro deskriptor hladiny Ln (ukazatel rušení spánku) je limit 60 dB.
Vlivy hluku na obyvatelstvo ukazují mj. výsledky Strategického hlukového mapování (SHM), které
ovšem dosud nejsou k dispozici pro území celé ČR, ale pouze pro vymezené aglomerace a dopravní
infrastrukturu - lokality s intenzitou dopravy více než 6 mil. automobilů a/nebo 60 000 vlaků/rok
(hluk z vnitroměstské dopravy zahrnut není).
Podobně jako v ostatních částech ČR, tak i pro Kroměříž je aktuální hluk ze silniční dopravy.
S rostoucím stupněm automobilizace vzrůstají i ekvivalentní hodnoty hluku, které se stávají
z hygienického hlediska nepřijatelnými. Hlukovými vlivy z dopravy jsou postižena území, která těsně
přiléhají k exponovaným dopravním trasám. Těmi jsou podle dopravního sčítání silnice a místní
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komunikace, přesahující intenzitu 30 voz/hod. Všechny jsou v intravilánu těsně obestavěny bytovými
objekty, které se pak nacházejí v pásmu s nepřípustnou hlukovou hladinou. Nejvíce zatíženou
komunikací je dálnice D1 procházející severně od městské zástavby a vedoucí ze směru Přerov na
Výškov a dále na Brno. Dalšími významnými zdroji hluku jsou silnice vedoucí z dálnice D1 směrem do
centra Kroměříže (ulice Kojetínská, Velehradská, Hulínská, Tovačovského, Kotojedská a 1. máje).
Opatření proti zatížení hlukem jsou úprava oken situovaných k silnici, snížení rychlosti tranzitní
dopravy či její vyloučení, úprava krytu vozovek nebo změna funkce objektů. Protihlukové clony jsou
použitelné u novostaveb v extravilánu.
Podle Generelu dopravy Zlínského kraje je naplánován do budoucna obchvat Kroměříže, který by
zajistil napojení na dálnici D1 z jižního směru bez nutnosti tranzitu samotným městem.
Dalším zdrojem hluku jsou některé výrobní podniky v zájmovém území, které musí řešit tuto situaci
novým PHO (pásmo hygienické ochrany), přičemž nesmí hranice PHO překročit hranici pozemku
závodu (SHM, 2019).
C.3.11 KULTURNÍ PAMÁTKY
UNESCO
Hodnotovou kategorií nadnárodního významu, která v našem památkovém fondu zaujímá výjimečné
místo, jsou statky zapsané v Seznamu světového dědictví (známý také jako tzv. seznam památek
UNESCO). Tento seznam vychází z Úmluvy o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví
z roku 1972 a jsou do něho zapisovány památky, sídla a přírodní útvary či lokality s mimořádnou
celosvětovou hodnotou. Úmluva vychází z ušlechtilých principů úcty k dědictví všech kultur, sdílení
hodnot tohoto dědictví a vzájemné solidarity a pomoci všech zemí a národů při jejich uchování.
Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO byl v roce 1998 zapsán Arcibiskupský
zámek a zahrady (NPÚ, 2019).
Památkové rezervace
Památkové rezervace jsou nejcennější uceleně dochovaná území s řadou kulturních památek, která
u nás můžeme najít. Mají nenarušenou urbanistickou strukturu, tedy kompaktní historický půdorys
a zástavbu v původních objemech a tvarech včetně dochovaných fasád většiny historických staveb.
Důležitou součástí jsou jejich veřejná prostranství a výtvarné doplňky, zachované historické zahrady
a parky, drobná architektura a inventář apod.
V Kroměříži se nachází jedna památková rezervace – Kroměříž s Podzámeckou a Květnou zahradou
(NPÚ, 2019).
Ochranné pásmo památkově chráněného území
Ochranné pásmo památkově chráněného území slouží k ochraně vnějšího obrazu památkové
rezervace či památkové zóny, pro zajištění urbanistické a architektonické kvality jejich
bezprostředního okolí nebo i pro uchování pohledových vztahů chráněného území k širšímu okolí.
Proto památkáři regulují na území ochranného pásma také stavební činnost a další zásahy tak, aby
nebyly porušeny nebo ohroženy například panoramatické a dálkové pohledy na památkovou
rezervaci či památkovou zónu.
Na území města se nachází ochranné pásmo pro historické jádro města Kroměříže.
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Kulturní památky
Jedná se o movité i nemovité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického
vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem
tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty
revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah
k významným osobnostem a historickým událostem).
V zájmovém území se nachází 179 kulturních nemovitých památek, které zahrnují především městské
domy. Národní kulturní památkou je zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou (NPÚ,
2019).
C.3.12 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti
snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, ochrany klimatu, udržitelné dopravy,
nakládání s odpady (separovaný sběr, eliminace spalování odpadů v domácnostech), ochrany přírody,
úspor energií a dalších, jsou nástroje EVVO nezbytnou, nikoliv však postačující, podmínkou jejich
řešení. Uplatňování pouze legislativních, administrativních ani ekonomických nástrojů není při
ochraně životního prostředí mnohdy postačující, bez zapojení informované, vzdělané, poučené
a v důsledku také aktivní veřejnosti. Podpora EVVO by tedy měla být součástí dalších opatření.
Město Kroměříž dosud nemá zpracovánu koncepci EVVO.
EVVO se na školách realizuje nejčastěji formou zařazení do výuky jednotlivých předmětů, popřípadě
prostřednictvím tematických akcí a zapojení do projektů. Některé školy mají také zpracovaný Školní
program EVVO. V Kroměříži se EVVO věnuje především ZŠ Zachar, ZŠ Oskol, ZŠ U Sýpek, ZŠ Zdounky
a další. Pozornost tematice EVVO se v Kroměříži věnují také neziskové organizace (např. ZO ČSOP
Planorbis Kroměříž), které se zabývají ekoporadenstvím, propagací EVVO, pořádáním výstav, besed
a konzultací apod. na území města vznikly také naučné stezky Biocentrum Hráza Kroměříž či
Podzámecká zahrada Kroměříž.
C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:
KLIMA
•

změna klimatu a předpokládaný nárůst letních teplot a vln veder a výskyt extrémních projevů
počasí (např. bleskové povodně), epizody sucha

OVZDUŠÍ
•

Nárůst emisí skleníkových plynů z dopravy

•

Překročení imisních limitů pro PM10 (24h koncentrace) a benzo(a)pyren

VODA
•

Jakost vod ve III. třídě kvalitě (řeka Morava)

•

Znečištění toků z ČOV obcí a měst
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PŘÍRODA A KRAJINA
•

Střet podmínek ochrany zvláště chráněných území a rozvoje města

•

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

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ
•
•

Zábor kvalitních zemědělských půd v bezprostřední blízkosti zastavěné části města
Erozní ohrožení půd, vyplavováním živin či kontaminací chemickými látkami ze zemědělské
i průmyslové výroby a dopravy

LESY
•

Poškození lesních porostů suchem a škůdci

•

Nevhodná dřevinná skladba náchylná k poškození lesů v důsledku sucha a následně škůdců

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
•

Přítomnost starých ekologických zátěží s dosud nerealizovanými opatřeními k jejich eliminaci

•

Nevyužívané plochy brownfields

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
•

Narůstající produkce komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu

•

Vysoká míra skládkování

HLUK
•

Významným zdrojem hluku je provoz na hlavních komunikacích (D1) a ulicích spojující dálnici
s centrem města (Kojetínská, Velehradská, Hulínská, Tovačovského, Kotojedská a 1. máje)
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
V případě, že na základě Závěru zjišťovacího řízení bude rozhodnuto o dalším posuzování, bude
komplexní posouzení Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž na životní prostředí a veřejné zdraví
následně provedeno v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP.
Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady,
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v oblasti a jejím plánovaným rozvojem (tedy stav ŽP
jako potenciální limit rozvoje).
V obecnější rovině je s ohledem na charakter koncepce možno předpokládat, že cíle a opatření
uvedené v koncepci povedou ve většině případů ke zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví.
Koncepce by měla podpořit udržitelné formy dopravy (veřejná doprava, cyklistická, pěší), alternativní
pohony, multimodalitu, zvýšení bezpečnosti veřejného provozu, redukci tranzitní dopravy, řešena je
také plynulost dopravy, management parkování a adaptace na změnu klimatu (výsadba zeleně)
a další.
Doprava v území je aktuálně zdrojem řady problémů, především zdrojem hluku a znečištění ovzduší,
dále způsobuje zábory půdního fondu v případě parkovacích ploch a další. Realizace koncepce by
proto měla vést k řešení těchto problémů (snížení produkce emisí z mobilních zdrojů, snížení
hlučnosti, lepší plynulost dopravy, bezpečnost apod.) a tím zlepšování stavu životního prostředí
a k ochraně veřejného zdraví.

Specifikace hlavních potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
Předpokládané vlivy na životní prostředí je možné předpokládat především pozitivní, a to v oblastech:
•

Zlepšení stavu ovzduší

•

Snížení emisí skleníkových plynů

•

Snížení množství obyvatel vystavených hluku

•

Podpora udržitelných forem dopravy, sdílené mobility

•

Podpora multimodality

•

Zvýšení bezpečnosti obyvatel

•

•

•

Modernizace a rozvoj pěší i cyklistické infrastruktury a infrastruktury pro veřejnou
hromadnou dopravu
Zvyšování atraktivity veřejného prostoru související s adaptací na změny klimatu (rozšiřování
zelených ploch, podpora výsadby zeleně)
Dopravní výchova a osvěta (informace o dopadech dopravy a mobility ve městě apod.)

Potenciální rizika mohou představovat střety s oblastmi se zvýšenými požadavky na ochranu přírody
a krajiny. Jedná se především o zvláště chráněná území a území evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
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ve znění pozdějších předpisů. Jde také o další cenná území (přírodní památky, prvky ÚSES, významné
krajinné prvky a další), která představují ohniska biodiverzity a zajišťují migrační prostupnost krajiny.
Z přiložených stanovisek orgánů ochrany přírody ve vztahu k možným významně negativním vlivům
na soustavu Natura 2000 vyplývá, že významné ovlivnění EVL, respektive PO, lze vyloučit.
Významným opatřením koncepce je C3 ODVEDENÍ TRANZITU zahrnující výstavbu obchvatu města.
Tento záměr zasahuje do nadregionálního biokoridoru kopírující tok řeky Moravy. Další potenciální
rizika mohou plynout ze záboru ZPF nebo PUPFL. Nejvýznamnějším záměrem je tedy zmíněný
obchvat města, který však vyplývá z nadřazené dokumentace a je zařazen v ZÚR Zlínského kraje
a Generelu dopravy Zlínského kraje.
Opatření C12 REKONSTRUKCE ŽEL. TRATI 303 může potenciálně ohrozit prvky VKP (břehové porosty
okolo řeky Moravy a vodního toku Kotojedka) a obsahovat rizika plynoucí ze záboru ZPF nebo PUPFL.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah koncepce a její působnost pro území města Kroměříže nepředpokládá negativní
vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky. Pokud by takové vlivy byly zjištěny v průběhu
posuzování, bude na tuto skutečnost neprodleně upozorněn příslušný úřad.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly
známy v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž s jeho stručnou charakteristikou
byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o stanovisko k potenciálním vlivům
koncepce na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů). Z přijatých stanovisek plyne, že lze vyloučit významný vliv na území
soustavy NATURA 2000.

Stručné obsahové znění doručených stanovisek OOP k vlivu koncepce na EVL a PO, dle zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního
prostředí a zemědělství

Lze vyloučit, že koncepce může mít významný
vliv

Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu Lze vyloučit, že koncepce může mít významný
státní správy VIII
vliv – není dotčeným orgánem

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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Datum zpracování oznámení koncepce:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 15. 12. 2019
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení
koncepce:
RADDIT consulting, s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín
telefon: +732 948 338
email: info@raddit.cz
Složení týmu (abecedně):
Martina Blahová
Mgr. Zdeněk Frélich

Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací
a posudků ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů; číslo osvědčení: 39949/ENV/14 ze dne 30. 6. 2014.
autorizovaná osoba k provádění posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (číslo osvědčení 101346/ENV/09, které bylo
prodlouženo dne 21. 10. 2014, č. j. 73460/ENV/14)

Mgr. Zuzana Karkoszková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Lenka Trojáčková

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:

19-R-44
prosinec 2019

43

Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
ZÁKLADNÍ PODKLADY A ZDROJE:
CENIA (2018): Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2017. Dostupné na
<https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2019/03/Zlinsky-kraj_2017.pdf>
ČHMÚ (2018): Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech – Česká republika. Tabelární
ročenky. Dostupné na <http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html>.
ČHMÚ (2019): Grafická ročenka 2017. Dostupné na
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/17groc/gr17cz/Obsah_CZ.html>.
ČHMÚ (2019): Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika. Tabelární
přehled 2018. Dostupné na
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2018_enh/index_CZ.html>
ČHMÚ (2019b): Pětileté průměrné koncentrace. Dostupné na
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html>
ČSOP (2016): Chráněná území Zlínského kraje. Registrované významné krajinné prvky Kroměřížska.
Dostupné na <https://nature.hyperlink.cz/vkp.htm>.
eAgri (2019): Údaje o kapacitách ČOV na území ČR. Maska. Dostupné na <eagri.cz › public › web › file
› VUME___cistirny_odpadnich_vod>
EDPP (2019). Kroměříž - Protipovodňová opatření. Elektronický digitální povodňový portál. Dostupné
na https://www.edpp.cz/protipovodnova-opatreni/kromeriz
EKOTOXA (2018): Analýza zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny.
Dostupné na <https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/analyza-zranitelnosti-moravskoslezskehokraje-vuci-dopadum-klimaticke-zmeny--126428/>
HEIS VÚV (2008): Citlivé oblasti. Dostupné na
<https://heis.vuv.cz/data/spusteni/popisy/isvs_citobl.asp?check=&nadpis=Citliv%C3%A9%20oblasti&
pagenavig=%C3%9Avodn%C3%AD%20str%C3%A1nka%20%20%3E%20%20Datab%C3%A1ze%20%20
%3E%20%20Mapy%20a%20data%20%20%3ESta%C5%BEen%C3%AD%20dat%20%3E%20Citliv%C3%A
9%20oblasti%20%3E%20Informa%C4%8Dn%C3%AD%20str%C3%A1nky%20%3E>.
Javoříková, E. (2019). Zásobování Zlínského regionu pitnou vodou od historie po současnost. Krajská
hygienická
stanice
Zlínského
kraje
se
sídlem
ve
Zlíně.
Dostupné
na
https://www.smv.cz/index.php?cmd=document&id=931.
Kroměříž, PP, (2019). Povodňový plán města. Dostupné na https://www.edpp.cz/krm_hydrologickeudaje/
Kroměříž (2019b): Povodňový plán města. Dostupné na <https://www.edpp.cz/krm_charakteristikazajmoveho-uzemi/
Mrhálková, E. (2018). Zhodnocení systému nakládání s odpadem ve městě Kroměříž. Diplomová
práce. Mendelova univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky. Dostupné na <https://is.mendelu.cz › lide › clovek>
MŽP (2016): Program zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Morava – CZ07. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OO
O-PZKO_CZ07-20190718.pdf >
Quitt (1971): Klimatické oblasti Československa.
19-R-44
prosinec 2019

44

Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

SP (2013): Strategický plán města Kroměříže. Aktualizace na léta 2013-2023. Dostupné na
<https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/aktualizacesp.pdf>
.
VaK Kroměříž (2019). Výroční zpráva 2018. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostupné na
https://www.vak-km.cz/wcd/dokumenty/vyrocni-zpravy/2018/mobile/index.html#p=24
UDIMO (2019): Plán udržitelné městské mobility Kroměříže. Analytická a návrhová (strategická) část,
Posouzení nízkoemisní zóny a regulačního plánu.

INTERNETOVÉ STRÁNKY
•

http://www.ochranaprirody.cz/ (AOPK ČR, 2019)

•

https://brownfieldy.czechinvest.org (CzechInvest, 2019)

•

http://webgis.nature.cz/mapomat/?mapid=MapoMat4 (MapoMat, 2019)

•

https://www.mzp.cz/ (MŽP, 2019)

•

https://www.npu.cz (NPÚ, 2019)

•

http://www.sekm.cz/ (SEKM, 2019)

•

https://geoportal.mzcr.cz/shm/ (SHM, 2019)

•

https://mapy.geology.cz/geocr50/ (ČGS, 2019)

•

http://drusop.nature.cz/portal/ (ÚSOP, 2019)

•

https://mapy.vumop.cz/ (VÚMOP, 2019)

•

https://www.mesto-kromeriz.cz/ (Kroměříž, 2019)

•

http://portal.chmi.cz/ (ČHMÚ, 2019)

•

https://arnika.org/ (Arnika, 2019)

19-R-44
prosinec 2019

45

Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1: STANOVISKA PODLE § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zlín
Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc – Krapkova 3, 779 00
Olomouc – bude doplněno
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