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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

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

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

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

OO

Ostatní odpad

ORP

Obec s rozšířenou působností

Pcelk

Celkový fosfor

PM10, PM2,5

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

Ptačí oblast (Natura 2000)

POH

Plán odpadového hospodářství

PP

Přírodní památka

PR

Přírodní rezervace

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

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

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice“ (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 Otrokovic).
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 8, 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 města Otrokovice 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 Otrokovice
A.2 IČ
IČ: 00284301
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Město Otrokovice
Městský úřad Otrokovice
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice
A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE
Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka
tel.: +420 577 680 206
e-mail: vecerkova@muotrokovice.cz

Kontaktní osoba:
Ing. František Žák
Vedoucí odboru rozvoje města
Městský úřad Otrokovice
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice
tel.: +420 577 680 412
e-mail: zak@muotrokovice.cz
Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice je na základě smlouvy o dílo zpracováván
společností UDIMO, spol. s. r.o.
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Město Otrokovice připravuje koncepci „Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice“ (dále
také jen PUMM, nebo koncepce), která má za cíl uspokojit potřeby mobility lidí a podniků ve městě
a jeho okolí. Vede ke zlepšení života zajištěním udržitelného dopravního systému z pohledu
ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb minimalizací nežádoucích dopadů dopravy na
životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek.
B.3 CHARAKTER
Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice je strategickým dokumentem města zabývající se
dopravou a mobilitou. Základním posláním PUMM je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to
tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování 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 Otrokovice 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 v oblasti
dopravy.
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 Otrokovice, a to ve všech základních druzích dopravy. Bude se promítat do
rozhodování o investicích města v oblasti dopravy a v souvisejících oblastech, jako je
např. problematika ochrany životního prostředí, či v diskusích o směřování města v mnoha oblastech
každodenního života obyvatel města.
B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Koncepce se skládá z těchto základních částí – Přípravné, Analytické a Návrhové. Tyto části jsou již
zpracované. Na ně bude navazovat Akční plán. Koncepce bude schvalována zastupitelstvem
statutárního města Otrokovice, a to v návaznosti na průběh procesu SEA. Orientační termín schválení
koncepce je do 1. poloviny roku 2020.
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Zpracování PUMM se skládá z následujících dílčích částí:
a) část přípravná
Obsahem je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni a posouzení
vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů a veřejnosti
do projektu. Výsledkem je nalezení shody nad vizemi a strategickými cíli města.
b) část analytická
Definování výchozího stavu jako základní fáze pro další části. Obsahem je mimo jiné:


Velmi podrobně rozpracovaná analýza pro všechny typy dopravy – dopravní
průzkumy, sociodopravní průzkumy, dopravní modelování a další dílčí analýzy



Analýza zpracovaných koncepčních materiálů a projektů



SWOT analýza

Analytická fáze poskytuje 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.



Hromadná doprava.



Bezmotorová doprava.



Nákladní doprava a logistika.

c) část návrhová
Návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území, tvorba scénářů vývoje a dopravních
prognóz, stanovení indikátorů udržitelného rozvoje, finanční plán a stabilizace procesu plánování
udržitelné mobility. Obsahuje, mimo jiné, tyto části:
 Návrh vize
 Návrhy strategických cílů
 Návrh opatření
d) Akční plán
Tato část zahrnuje plán akcí a projektů na období 5 let, formulaci akčního plánu s harmonogramem
aktivit, náklady a možnými zdroji financování a přidělením odpovědných partnerů. Nezbytným
krokem je příprava monitorovacího a evaluačního plánu PUMM.
Koncepce obsahuje také Studii proveditelnosti nízkoemisní zóny a regulačního řádu a dále množství
mapových příloh.
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B.6 HLAVNÍ CÍLE
Strategie má za cíl umožnit trvale udržitelný rozvoj Otrokovic založený na nových principech
plánování. Hlavními cíli navrženého PUMM je zvýšení podílu veřejné hromadné a nemotorové
dopravy (cyklistické a pěší) na celkové dělbě přepravní práce.
Vize
Vize PUMM vystihuje hlavní směr rozvoje a zajištění mobility ve městě. Vize se neomezuje pouze na
dopravní oblast, ale přesahuje do běžného života obyvatel. Pod vizí si musíme představit důraz na
bezpečnost, nízký stupeň negativních vlivů dopravy, akcentaci multimodality dopravního chování
obyvatel, přechod na nízkouhlíkovou dopravu a efektivitu správních činností.
Otrokovice budou významným společenským a průmyslovým centrem s ekonomickou prosperitou
a zvyšující se úrovní kvality života obyvatel ve vztahu ke zlepšování životního prostředí a občanské
sounáležitosti s přispěním racionálně řízeného městského úřadu.
Vizi rozpracovávají níže uvedené 4 strategické cíle, ve kterých interagují uživatelé s dopravní
infrastrukturou, trendy, vývojem vědy a názory udržitelné mobility. Strategické cíle mají zejména
snížit emise CO2 a nastavit rámec pro podporu udržitelné dopravy.


Bezpečnost



Inovace



Místo pro život



Management dopravy

Strategické cíle jsou dále rozvíjeny specifickými cíly a opatřeními. Jejich výčet a návaznost na
strategické cíle je uveden v tabulce níže.
Tabulka 1

Přehled strategických cílů a opatření Plánu udržitelné městské mobility města
Otrokovice

Strategický cíl
(a jeho Specifický cíl)
A) Bezpečnost –
snížení
smrtelných
a těžkých zranění
v dopravních
nehodách města
na 0

Opatření (a jeho cíl)
A1 BEZPEČNĚ NA KOLE - Zajistíme zvýšení bezpečnosti cyklistů budováním dělených
a sdružených stezek pro pěší a cyklisty tam, kde je jízda cyklistů s vozidly nebezpečná.
Budou budovány přejezdy pro cyklisty a dopravní značení na stezkách bude
revidováno.
A2 BEZPEČNĚ NA KŘIŽOVATKÁCH - Zajistíme úpravu nebezpečných křižovatek na
základní komunikační síti přestavbou na okružní či světelně řízené.
Na všech ramenech křižovatky budou navrženy přechody pro chodce. Cyklistická
doprava bude řešena v rámci přestavby.
A3 BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ - Zajistíme prostředky pro každoroční periodickou úpravu
přechodů s cílem zajištění podmínek daných ČSN a vyhl. Č. 398/2009 Sb. Bude
nastolen režim projektové přípravy a navazující realizace. Upravovány budou prioritně
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Oznámení koncepce
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Strategický cíl
(a jeho Specifický cíl)

Opatření (a jeho cíl)
přechody přes základní komunikační skelet.
A4 KAMEROVÝ DOHLED - Zajistíme kamerový dohled na autobusovém nádraží,
vybraných zastávkách a ve vozidlech MHD pro zvýšení bezpečí cestujících.
A5 BEZPEČNĚ DO ŠKOL - Zajistíme bezpečnou cestu do škol budováním bezpečných
přechodů pro chodce mezi ZŠ a spádovou lokalitou. Přechody přes kapacitní
komunikace budou vybaveny semaforem či strážcem přechodu v době 7:30 - 7:50
a 12:00 - 13:00
A6 MĚŘENÍ RYCHLOSTI - Na vybraných úsecích pozemních komunikací zajistíme
automatizovaným systémem měření rychlosti v místech zvýšené nehodovosti,
nutnosti zajištění bezpečného přecházení nebo v místech častého překračování
rychlosti v intravilánu.

B) Inovace – zvýšení
podílu
elektromobilů na
20 % a zajištění
VHD bez emisí
CO2

B1 ELEKTROMOBILITA - Zajistíme možnost nabíjení více než 14 % elektromobilů ve
městě rozšířením nabíjecích stanic a rekonstrukcí rozvodné sítě VO do roku 2030.
Umožníme výstavbu nabíjecích stanic soukromého sektoru na pozemcích města.
B2 ALTERNATIVNÍ PALIVO MHD - Zajistíme 100 % autobusů MHD na alternativní
paliva. Preferovány budou parciální trolejbusy, elektrobusy a hybridní elektrobusy.
Po roce 2030 se předpokládá také preference vodíkového pohonu.
B3 PREFERENCE BUS - Zajistíme preferenci BUS na samostatných pruzích a nastavením
semaforů, zejména bude dbáno na průjezdnost MHD a linkové dopravy křižovatkami.
B4 SPOLUJÍZDA A SPOLUSDÍLENÍ - Zajistíme podporu spolusdílení vozidla více
rodinami.
Zajistíme podporu sdílení jízdy vozidel více uživateli.
B5 INTELIGENTNÍ ZASTÁVKY - Zajistíme elektronické informační panely a indukční
smyčky u nádraží a na vybraných zastávkách MHD a veřejné linkové dopravy. Spoje
MHD budou zasílat informace v dohodnutém formátu i pro potřeby informačních
systémů IDS.
B6 INTELIGENTNÍ KŘIŽOVATKY A PREFERENCE IZS - Zajistíme rekonstrukci semaforů
s dynamickým či koordinovaným řízením s nočním celočerveným režimem
a s napojením na dispečink, aby mohla být uplatněna preference IZS. Zajistíme
kamerový dohled se záznamem na křižovatkách řízených semafory.
B7 PODPORA VÝSTAVBY PARKOVACÍCH DOMŮ U BYTOVÉHO FONDU - Připravíme
plán rozvoje parkovacích domů s cílem pomoci soukromému sektoru dobudovat
potřebné parkovací kapacity v původní bytové zástavbě. Předpokládá se vznik SVJ
vlastníků hromadných garáží v sídlištích. Garáže nabídnou také možnost nabíjení
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Oznámení koncepce
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Strategický cíl
Opatření (a jeho cíl)

(a jeho Specifický cíl)
elektromobilů.

B8 MĚSTSKÉ ELEKTROMOBILY - Pro snížení emisí ve městě koupíme místo vozidel na
fosilní paliva elektromobily nebo plug-in hybridy.
C) Město pro život
– zajištění
dostupnosti
podmínek pro
všechny druhy
dopravy vč.
dobudování
cyklistické sítě

C1 PODPORA PĚŠÍCH ZÓN A STEZEK PRO CHODCE - Podpoříme realizaci pěší zóny
a stezek pro chodce, které zvýší pocit bezpečí a komfortu pro pěší dopravu. Snížíme
hluk z dopravy ve vybraných lokalitách.
C2 TVORBA ZÓN 30 (SNÍŽENÍ HLUKU O 2 dB) - Budeme pokračovat ve zřizování zón 30
s omezením rychlosti na 30 km/hod všude v rezidentních oblastech mimo základní
komunikační skelet. V místech bez chodníků budou realizovány obytné zóny.
C3 ODVEDENÍ TRANZITU - Zajistíme odvedení tranzitní dopravy výstavbou D55, JV
obchvat. Zajistíme vymístění nákladní dopravy z lokalit bydlení.
C4 REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽÍ - Zajistíme dostatečné kapacity parkování a car
sharingu. Zajistíme zlepšení standardu přestupních uzlů pro přestup mezi vlakem,
MHD, veřejnou linkovou dopravou, P+R, B+R a K+R.
C5 ZAJIŠTĚNÍ PARKOVACÍCH KAPACIT REZIDENTŮ - Zajistíme zlepšení podmínek
a omezíme ilegální stání v obytných souborech.
C6 ÚPRAVA NEVYHOVUJÍCÍCH A DOPLNĚNÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ – Zajistíme výstavbu
nových chodníků v místech zvýšené poptávky či místech závažných dopravních nehod.
Vybrané chodníky budou řešeny jako společná stezka pro pěší a cyklisty. Zajistíme
rozšíření či opravu nevyhovujících chodníků.
C7 OBOUSMĚRNÝ POHYB CYKLISTŮ V JEDNOSMĚRKÁCH - Zajistíme povolení
obousměrného pohybu cyklistů v jednosměrkách od šíře jízdního pásu 3,0 m v režimu
jednopruhové obousměrné komunikace s intenzitou do 500 vozidel obousměrně dle
ČSN 736110 a od šíře 3,75 m dle TP 171/2017.
C08 PODPORA A ROZVOJ MHD VČ. ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO TRASOVÁNÍ - Budeme
podporovat a rozvíjet stávající systém MHD vč. obměny vozového parku. Zajistíme
rozšíření MHD do rozvojových lokalit dle ÚP a lokalit s horší obsluhou MHD.
C09 ZLEPŠENÍ ZASTÁVEK VHD/MHD - Zajistíme rekonstrukci a výstavbu zastávek
dostatečně upravených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
Zajistíme realizaci přístřešků na vybraných zastávkách.
C10 SENIOR TAXI - S ohledem na stárnutí populace budeme iniciovat službu Senior
Taxi, jako doplněk k MHD.
C11 VÝSTAVBA SPOLEČNÝCH STEZEK - Zajistíme připojení pro cyklisty na definované
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Strategický cíl
(a jeho Specifický cíl)

Opatření (a jeho cíl)
základní síti výstavbou stezek pro pěší a cyklisty. Budeme pokračovat v jejich výstavbě
a propojíme novými stezkami okolní obce, které jsou nedostatečně napojeny.
C12 REKONSTRUKCE ŽEL. TRATI - Budeme usilovat o rekonstrukci a modernizaci
železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice pro podporu udržitelné dopravy. Toto je
v gesci SŽDC.
C13 RESTRIKCE NÁKLADNÍ DOPRAVY - Zajistíme restrikce průjezdu nákladní dopravy
v oblastech v dotyku s bydlením všude tam, kde je možné využít alternativní trasu
nadřazené dopravní sítě.
C14 ZŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍ ZÓNY - Zajistíme posouzení nízkoemisní zóny ve vybraných
částech města. Bude prověřeno omezení vozidel nesplňující limity EURO 3.
C15 ROZŠÍŘENÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ - Zajistíme zavedení zóny placeného stání
nebo plochy s regulací parkovacích míst pro návštěvníky.
C16 PLACENÉ STÁNÍ REZIDENTŮ - Zavedeme zónu placeného stání rezidentů pro
snížení poptávky po vlastnictví osobních vozidel. Tím podpoříme udržitelnou dopravu.
C17 MÍSTO PRO ODSTAVOVÁNÍ KAMIONŮ - Budeme usilovat o výstavbu
dostatečných kapacit pro odstavení kamionů na odpočívkách D55 a v průmyslových
areálech firem.
C18 ÚPRAVA NEVYHOVUJÍCÍCH PROFILŮ ULIC A PŘEROZDĚLENÍ MÍSTA - Zajistíme
rekonstrukci vybraných uličních profilů a přerozdělení místa mezi druhy dopravy ve
prospěch pěší a cyklistické dopravy. Současně zvýšíme estetiku a funkčnost uličních
profilů.
C19 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A MOSTŮ - Zajistíme opravu komunikací ve
špatném technickém stavu a opravu mostů. Budeme vyhodnocovat stav infrastruktury
a tvořit plán oprav.
C20 BIKESHARING - Zajistíme vybudování cyklistické kultury ve městě. Zavedeme
službu sdílených kol jako doplněk MHD.
C21 K+R U ŠKOL - Pro zajištění většího bezpečí dětí při zajištění školní docházky
budeme realizovat opatření pro bezpečné vysazování dětí u škol K+R a bezpečné
prostory pro shromažďování dětí před školami. Kolem škol bude vymezena zóna bez
aut.
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Strategický cíl
Opatření (a jeho cíl)

(a jeho Specifický cíl)
D) Management
dopravy – snížení
podílu
automobilové
dopravy na 35 %
v dělbě přepravní
práce

D1 BUDOVÁNÍ POZITIVNÍ IMAGE UDRŽITELNÉ DOPRAVY - Pomocí propagačních
kampaní a aktivit ukážeme lidem, jaké jsou výhody a možnosti udržitelné dopravy
s cílem vyvolat změny v jejich chování a přispět ke zlepšení zdraví a kvality života
obyvatelů města.
D2 DOPRAVNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA - Prostřednictvím vzdělávacích a osvětových akcí
zvýšíme znalost občanů pravidel silničního provozu, o povědomí dopravní bezpečnosti,
udržitelné mobilitě a ohleduplnému pohybu osob na komunikacích.
D3 KOMUNIKACE A INFORMOVANOST ÚČASTNÍKŮ DOPRAVNÍHO PROVOZU Budeme aktivně komunikovat s občany, organizacemi a veřejnými institucemi
a zvýšíme informovanost veřejnosti o dopravní situaci ve městě, možnostech
udržitelné dopravy a připravovaných projektech/aktivitách v dopravě.
D4 KVALITNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE VČ. DOPRAVNÍHO MODELU - Zajistíme
adekvátní přípravu dopravních dokumentací pro připravované projekty/stavby, vč.
konzultací s partnery dle komunikační strategie.
D5 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM - Budeme podporovat prohloubení integrace
MHD, veřejné linkové dopravy a železniční dopravy v rámci IDS Zlínského kraje pro
zajištění koordinace jízdních řádů, uznávání jízdného a zlepšení služeb pro cestující.
D6 MANAŽER MOBILITY - Pro zajištění realizační fáze zřídíme pozici manažera
mobility, který bude koordinovat postup prací navržených plánem mobility a který
bude prosazovat udržitelnou dopravu ve městě.

B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ
ZDROJE APOD.
Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice bude střednědobým strategickým dokumentem,
jehož cílem je uspokojit potřeby mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí. PUMM povede ke
zlepšení života zajištěním udržitelného dopravního systému z pohledu ekonomiky, sociálních
a environmentálních potřeb minimalizací nežádoucích dopadů dopravy na životní prostředí,
ekonomiku a společnost jako celek.
Koncepce bude jedním z podkladů pro:


činnost města Otrokovice v oblasti udržitelné mobility,



zpracování jednotlivých projektů rozvoje města Otrokovice, 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 Otrokovice.
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Na základě koncepce budou realizovány konkrétní projekty naplňující stanovenou vizi, strategické cíle
a specifické 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. bezbariérové úpravy, rozvoj pěší a cyklistické
infrastruktury a infrastruktury pro VHD, budování obchvatů města apod.). Umístění těchto
záměrů vychází částečně ze ZÚR Zlínského kraje a územně plánovací dokumentace Otrokovic.
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 trať 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.
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)



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

prostoru

-

ke

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na národní úrovni:
 Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (2015, 2019)
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 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)
 Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava - CZ07
 Národní akční plán čisté mobility (2015)
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
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 Otrokovice
 Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice 2014-2023
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
statutárního města Otrokovic by mělo proběhnout nejpozději v první polovině roku 2020.
Schvalování se bude odvíjet také od procesu SEA.
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B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Koncepce je zpracována pro krátkodobý (do roku 2023), střednědobý (do roku 2030) a dlouhodobý
horizont (vize do roku 2050).
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Plán udržitelné městské mobility města Otrokovic bude projednán a schvalován Zastupitelstvem města
Otrokovic. 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 Otrokovic, z analytické části PUMM,
posouzení nízkoemisní zóny a regulačního plánu PUMM Otrokovic 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 Otrokovice se zahrnutím dopravních vazeb ve
spádovém území města. Otrokovice se nachází ve Zlínském kraji. Vzhledem k charakteru koncepce se
dá předpokládat, že opatření budou směřovat primárně na území města Otrokovice, ale v některých
případech také mimo jeho území (např. využívání spojů veřejné dopravy do okolních obcí).
Vymezení města Otrokovic a jeho okolí je patrné na následující mapě.

Obrázek 1: Vymezení území města Otrokovice (vlastní zpracování)
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C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY
Dotčeným územím je město Otrokovice, které je rozděleno do 2 katastrálních území a do 2 místních
částí, a to Otrokovice a Kvítkovice.
C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Otrokovice leží na soutoku řek Morava a Dřevnice v západní části Zlínského kraje. Město má rozlohu
cca 19,6 km2 a k 31. 12. 2018 celkem 17 876 obyvatel. Lesnatost na území města odpovídá 2,6 %,
podíl zemědělské půdy 52,1 % a podíl orné půdy 40,0 % k roku 2018 (ČSÚ, 2019).
Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20.
století výstavbou Baťových závodů. V současné době je město Otrokovice šestým největším městem
Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000
obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou
Zlínského kraje (Otrokovice, 2019).
C.3.1 KLIMA
Klimatické podmínky
Řešené území spadá převážně do teplé oblasti T2 a jen městská část Kvítkovice zasahuje do mírně
teplé MT10 (MapoMat, 2019). Území města je tedy charakterizováno převážně teplým podnebím,
s velmi krátkou a mírnou zimou, s velmi krátkým přechodným obdobím (podzim, jaro) (viz Tabulka 1).
Tabulka 1: 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
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Oblast
T2

MT10

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

40 až 50

40 až 50

140 až 160
110 až 130
30 až 40
-2 až -3
17 až 18
7 až 8
7 až 8
100 až 120
400 až 450
200 až 250
50 až 60
120 až 150
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
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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 Otrokovicích a okolí je dána historickým vývojem města a měst v okolí. Území je
historicky zatížené průmyslovou činností (zejména výroba pneumatik a letecká výroba). Dalšími
původci znečištění ovzduší jsou lokální topeniště na tuhá paliva a doprava.
Emisní situace
Ovzduší Otrokovic a okolí ovlivňují nejen lokální zdroje, ale také zdroje ze Zlínského kraje, přestože
emise znečišťujících látek ve Zlínském kraji v období let 2008-2017 celkově klesaly. Největšími
producenty emisí TZL, NOx a CO ve Zlínském kraji jsou mobilní zdroje a malé zdroje, především lokální
topeniště pro vytápění domácností. Velké spalovací zdroje produkují ve Zlínském kraji nejvíce emisí
SO2. V kraji se v posledních letech emise znečišťujících látek snižovaly. Problémem kraje je, že většina
dopravy je vedena středy obytných zón a spolu s nárůstem provozu mobilních zdrojů znečištění a
nedostačující kapacitou silniční sítě je způsobena lokálně nepříznivá imisní situace atmosférickými
škodlivinami z dopravy. Meziroční situace se však může dramaticky lišit v závislosti na délce topné
sezóny a zimních teplotách, které určují množství emisí z vytápění.
Nejvýznamnějšími stacionárními zdroji znečišťování v území jsou:
 Barum Continental (výroba pryže a zpracování kaučuku; tuhé emise a VOC),
 EPUZ, spol s.r.o. (výroba kompozitů s obsahem styrenu; emise VOC),
 Galvena, s.r.o. (povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů; tuhé emise,
NOx, CO, Cr, Zn, silné anorganické sloučeniny a sloučeniny chloru),
 Hart PRESS, spol s.r.o. (polygrafie; tuhé emise a VOC),
 HESCO, s.r.o. (aplikace nátěrových hmot; tuhé emise a VOC),
 JAFRA (výroba obuvi; emise VOC),
 Kairo plus cz, s.r.o. (výroba obuvi; emise VOC),
 KAPA Zlín spol s.r.o. (povrchová úprava a výroba polymerů; tuhé emise, VOC, arsen, Cr, Co,
Ni, Se, Te),
 MITAS, a.s. (zpracování kaučuku a výroba pryže; emise VOC),
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 PUR-PLASTICS, s.r.o. (výroba obuvi; emise VOC),
 SIGA, a.s. (výroba NH, ADH MAT a tiskových barev; emise VOC a TOC),
 Teplárna Otrokovice (tuhé emise, SO2, NOx, CO, TOC, arsen, Cd, Pb, Hg, polychlorované
dibenzodioxiny a dibenzofurany, PAH, PCB, fluor a sloučeniny chloru),
 TOMA a.s. (ČOV; tuhé emise, SO2, NOx, CO, TOC),
 Zlín aircraft lakovna (aplikace nátěrových hmot).
Vedle průmyslových znečišťovatelů má významný podíl rostoucí automobilová doprava, zejména
v případě respirabilních prašných částic frakce PM10 a benzo(a)pyrenu (A-SPEKTRUM, 2014; CENIA,
2018).
Zlínský kraj má s ohledem na charakter osídlení a přírodní podmínky podprůměrnou zátěž ovzduší
z dopravy. Na celkových emisích jednotlivých látek z dopravy v ČR se kraj podílel cca 4 %. Ve struktuře
emisí dle druhů dopravy zaujímala v roce 2017 nejvyšší podíl v případě NOx, VOC a suspendovaných
částic nákladní silniční doprava, nejvýznamnějším zdrojem emisí CO2, N2O a CO byla individuální
automobilová doprava.
Emise NOx, VOC, CO a suspendovaných částic z dopravy v kraji v období 2000-2017 poklesly, ve vývoji
emisí se projevila modernizace vozového parku v silniční dopravě. V závěru hodnoceného období
však poklesový trend emisí zmírnil, v meziročním srovnání v roce 2017 emise NO x dokonce narostly
o 1,1 % (Obrázek 2). Emise skleníkových plynů z dopravy v souvislosti se zvyšováním spotřeby paliv
a energií stouply v průběhu sledovaného období o cca 40 %, v meziročním srovnání v roce 2017 byl
zaznamenán nárůst emisí CO2 o 2,6 % a emisí N2O o 2,7 % (CENIA, 2018).

Obrázek 2: Vývoj emisí znečišťujících látek ve Zlínském kraji v letech 2008-2017 (CENIA, 2018)
V zájmovém území jsou významnými zdroji emisí z dopravy dálnice D55, vedoucí v jednom směru
k Hulínu, kde se napojuje na D1, a ve druhém se v Otrokovicích napojuje na silnici I/49. Ta přivádí
dopravu ze Zlína a v Otrokovicích se napojuje na silnici I/55. Za účelem snížení zatížení obyvatelstva
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města emisemi z dopravy je v současnosti realizován obchvat města s názvem „D55 Otrokovice,
obchvat JV“.
Imisní situace
V zájmovém území je umístěna dopravní městská stanice imisního monitoringu Otrokovice – město,
měřící koncentrace suspendovaných částic PM10, PM2,5, PM1, oxidů dusíku NO, NO2 a NOx a CO. V roce
2018 došlo na této stanici k překročení imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 (50 μg.m-3,
maximální povolený počet překročení za kalendářní rok je 35krát) celkem 39krát (ČHMÚ, 2019). Tato
charakteristika nemá dlouhodobou vypovídací hodnotu (jako v případě průměrné roční koncentrace),
spíše charakterizuje zimní období, kdy jsou měřeny nejvyšší koncentrace a také téměř výhradně
v chladné části roku dochází k překročení hodnoty imisního limitu (50 µg∙m–3). V roce 2018 se jednalo
zejména o nejchladnější měsíce únor, březen a listopad (ENVItech, 2019).
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší v zájmovém území udává mapa oblastí s překročením imisních
limitů bez zahrnutí přízemního ozonu. Dle tohoto vymezení došlo v roce 2018 v řešeném území
k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku.
Nejvyšší hodnoty 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 3: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10 v letech 2014-2018 (ČHMÚ,
2019b; vlastní zpracování)
– Obrázek 5).
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Obrázek 3: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10 v letech 2014-2018 (ČHMÚ,
2019b; vlastní zpracování)

Obrázek 4: Pětiletý průměr 36. max. 24hodinových průměrných koncentrací PM10 v letech 20142018 (ČHMÚ, 2019b; vlastní zpracování)

19-R-44
prosinec 2019

23

Oznámení koncepce
Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice

Obrázek 5: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v letech 2014-2018
(ČHMÚ, 2018b; vlastní zpracování)
Dle těchto map je patrné především zvýšené imisní zatížení území benzo(a)pyrenem. V celém
zájmovém území docházelo k překračování imisních limitů pro průměrnou roční koncentraci
benzo(a)pyrenu, přičemž nejzatíženější lokalitou bylo centrum města (LV = 1 ng.m-3). Ostatní imisní
limity pro ochranu zdraví lidí jsou v dlouhodobém období dodržovány, v některých letech může dojít
k překročení 24h imisního limitu pro PM10.
C.3.3 VODA
Zájmové území náleží ke střední části povodí řeky Moravy (úmoří Černého moře). Dalším významným
tokem protékajícím Otrokovicemi je Dřevnice, která se vlévá do Moravy. Koryto Moravy bylo
v minulosti upravováno a přímkově narovnáváno, rychlejší odvod vody z krajiny však měl za následek
ničivější dopady povodní. Napřimováním Moravy vznikala častá mrtvá ramena a říční jezera. Jedním
z nich je přírodní památka Na letišti se stromovou a křovinnou vegetací na pobřeží.
Jakost povrchových vod
V hodnocení jakosti vodních toků Zlínského kraje v období 2016-2017 nedošlo oproti minulému
hodnocenému období k výrazným změnám. Toky jsou převážně hodnoceny mezi I. až IV. třídou
jakosti. Na Dřevnici ve Zlíně a dolním toku Olšavy byla voda hodnocena jako silně znečištěná (IV. třída
jakosti). Na jakost vody mělo vliv především znečištění z průmyslových zdrojů, plošné znečištění ze
zemědělství a v některých oblastech kraje také bodové komunální znečištění. Jakost vody v tocích
byla ovlivněna i nízkými průtoky. Kvality vod se zejména výrazně dotýká zemědělské hospodaření (ASPEKTRUM; CENIA, 2018).
Dle predikcí změn klimatu však vzhledem ke sníženým průtokům a vyšším teplotám ve vodních tocích
zejména v letním období bude docházet ke zhoršování kvality povrchových vod, což se může odrazit
i na zhoršené kvalitě podzemních vod, přičemž zcela zásadní je dopad na vodní ekosystémy tekoucích
vod.
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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
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.

Obrázek 6: Jakost vody v tocích ve Zlínském kraji v období let 2016-2017 (CENIA, 2018)
Koupací vody
V rámci monitoringu koupacích vod bylo ve Zlínském kraji v koupací sezoně 2017 sledováno 14
profilů. Na většině sledovaných profilech se po celou sezonu udržela voda vhodná ke koupání, bez
výhrad nebo se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. V Otrokovicích byla vodní nádrž
Štěrkoviště klasifikována jako vhodná ke koupání (CENIA, 2018).
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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.

Obrázek 7: Kvalita koupacích vod ve Zlínském kraji v koupací sezoně 2017 (CENIA, 2018)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Území města Otrokovic neleží v CHOPAV Kvartér řeky Moravy (HEIS VÚV TGM, 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,
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 žádná zranitelná oblast nenachází.
Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
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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 Otrokovice má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě VaK Zlín, a.s. a je na
něj napojeno asi 90 % obyvatel. Zásobování města je zajištěno ze SV Zlín, který mimo okresního
města slouží i pro jeho široké okolí. Hlavním zdrojem vody je úpravna vody Tlumačov. Na území
města se rovněž nachází JÚ Otrokovice – Kaplička. Prameniště je tvořeno třemi studnami a sběrnou
studnou s ČS, která čerpá vodu přímo do zásobovacího řadu VDJ Hrabůvka - Otrokovice. Kvalita vody
je dobrá, provádí se pouze zdravotní zabezpečení. Rozvodná vodovodní síť města je napojena na
zásobovací řady z vodojemu Hrabůvka. Síť je v poměrně dobrém technickém stavu, pokrývá celou
plochu města, tlakové poměry jsou vyhovující.
Stávající systém zásobování města (včetně místní části Kvítkovice) pitnou vodou ze SV Zlín se zdrojem
vody ÚV Tlumačov je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Rozvodná vodovodní síť pokrývá
celé, v současné době zastavěné území města (A-SPEKTRUM, 2014).
Odpadní vody
Stoková síť různé kvality pokrývá celou plochu města Otrokovice (napojeno 98% obyvatel).
Odkanalizováno je dále území podél řeky Dřevnice až po městskou ČOV Zlín-Malenovice. Kanalizace
je koncipována jako jednotná se společným odváděním splaškových, dešťových i průmyslových
odpadních vod na ČOV Otrokovice. V současnosti je ČOV zatěžována cca na 50 % své kapacity.
Některé úseky kanalizace jsou ve špatném technickém stavu a budou rekonstruovány (A-SPEKTRUM,
2014).
Povodňová ochrana
Celkem 3,49 % zastavěného území města se nachází v záplavovém území Q100 a 1,46 % v aktivní zóně
záplavového území. Po ničivém zásahu povodní v roce 1997, kdy se protrhla hráz na řece Moravě
u Tlumačova, byla realizována řada protipovodňových opatření. Komplexní systém opatření se na
území města realizoval za významného přispění podniku Povodí Moravy a dalších. Protipovodňové
stěny lemují koryta řek Moravy i Dřevnice. Došlo k navýšení kapacity odvodňovacích koryt. Výhledově
mají být realizována opatření na ochranu jihozápadní části lokality Bahňák.
Město Otrokovice má podrobně zpracovaný povodňový plán zahrnující, kromě jiného, také postupy
a činnosti pro případ rizika či povodně na tocích protékajících územím města. Povodňový plán tvoří
strategický dokument, který detailně popisuje dané území, riziková místa, možnosti ochrany, hlásné
profily a další údaje podstatné pro kvalitní ochranu města, stejně tak má i propracovaný organizační
systém (GRANTIKA, 2013).
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.
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C.3.4 GEOMOFROLOGIE, GEOLOGIE A SUROVINOVÉ ZDROJE
Východní část Otrokovic náleží do geomorfologické provincie Západních Karpat, soustavy Vnějších
západních Karpat, a západní část území se řadí do soustavy Vněkarpatských sníženin.
Geomorfologické členění je uvedeno níže.
Tabulka 2: Geomorfologické členění zájmového území (MapoMat, 2019)
Soustava
Podsoustava
Celek
Podcelek

Otrokovice – západní část
Vněkarpatské sníženiny
Západní Vněkarpatské sníženiny
Hornomoravský úval
Středomoravská niva

Okrsek

Středomoravská niva

Otrokovice – východní část
Vnější Západní Karpaty
Moravsko-slovenské Karpaty
Vizovická vrchovina
Zlínská vrchovina
Tlumačovské vrchy
Dřevnická niva
Napajedelská pahorkatina

Z geologického hlediska je území tvořeno převážně kvartérními sedimenty (v okolí řek nivní
sedimenty, štěrky, písky), vyskytují se zde také deluviální (svahové) kamenité až hlinito-kamenité,
písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty a spraše, pokrývající souvrství flyšového pásma (pískovce,
jílovce). V nivě řeky Moravy se nachází nezpevněné sedimenty organického původu, které vyplňují
slepá ramena, a dále také navážky antropogenního původu (ČGS, 2019).
Do severovýchodní části zájmového území zasahuje oblast negativního průzkumu a neperspektivní
zdroje ropy a zemního plynu. V severozápadní části se vyskytuje netěžené ložisko štěrkopísků (ČGS,
2019b).
Na území města Otrokovice se nachází pár sesuvných území malého rozsahu, situovaných na břehy
řeky Dřevnice. Za hranicemi katastru, na pravostranném břehu řeky Moravy se rozkládá plošně
rozsáhlý sesuv (město Napajedla) (ČGS, 2019c; RURÚ, 2010).
C.3.5 PŮDA
V zájmovém území mírně převažuje výměra zemědělské půdy, která zaujímá rozlohu 1 022,5 ha, tj.
52,1 %. Největší rozlohu tvoří orná půda na ploše 784,6 ha (40,0 %). Trvalý travní porost zaujímá
rozlohu 143,8 ha (7,3 %), zahrady 88,2 ha (4,5 %) a ovocné sady 5,9 ha (0,3 %).
Oproti tomu nezemědělská půda tvoří 940,2 ha, což odpovídá 47,9 % rozlohy území města
s největším zastoupením ostatních ploch – 669,3 ha (34,1 %). Zastavěná plocha a nádvoří tvoří
167,5 ha (8,5 %) a lesní pozemky a vodní plocha je zastoupena rovnoměrně, tj. 51,7 ha (2,6 %) (ČSÚ,
2019).
Půdy jsou ve svažitějších oblastech (k.ú. Kvítkovice) výrazně ohroženy vodní erozí a vyznačují se
problematickými odtokovými poměry. Návrh protierozní ochrany s následným zachycením
a odvedením povrchových vod je koordinován s projektem „D55 Otrokovice, obchvat JV“a jednotlivé
objekty jsou podrobněji rozpracovány do dílčích prováděcích projektů. Větrnou erozí je nejvíce
ohrožena orná půda
Protierozní ochrana je řešena agrotechnickými a organizačními opatřeními, která pro zajištění
udržitelného hospodaření na zemědělské půdě nejsou dostatečná. Z toho důvodu je vytvořen systém
retenčních prostor, záchytných a svodných prvků k odvedení povrchových vod do recipientu (Arvita,
2012).
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Obrázek 8: Vymezení zájmového území s erozní ohroženosti půd vodní erozí (vlevo) a větrnou erozí
(vpravo) (VÚMOP, 2019)
Tak jako v jiných částech České republiky dochází ke snižování rozlohy orné půdy, a to v důsledku
výstavby dopravní infrastruktury.
C.3.6 LESY
Lesní pozemky zaujímaly v roce 2018 celkem 51,7 ha plochy Otrokovic, lesnatost je okolo 2,6 %, tedy
zanedbatelná. Lesy se rozkládají především v okrajových částech města, nejvíce lesů je v jižní části
Kvítkovic a v severozápadní části Otrokovic. Fragmenty se nachází ve východní části města. Důležitým
krajinným prvkem je doprovodná zeleň podél vodotečí, místních a polních komunikací.
Celková porostní plocha obhospodařovaných lesních pozemků je rozdělena do dvou kategorií lesa,
a to les hospodářský a les zvláštního určení (Tlumačovský les sloužící např. k rekreaci, naučně
poznávací význam, apod.).
Městská zeleň je nenahraditelnou biologickou složkou životního prostředí pro městské obyvatele,
chrání je před faktory poškozující životní prostředí - hluk, prach, zachycuje znečištění ovzduší.
Věková i druhová skladba je v území značně rozmanitá, místy však převládají 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. Nachází se zde ale maloplošné
zvláště chráněné území.
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Obrázek 9: MZCHÚ na území města Otrokovice
Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
PP Na letišti se nachází v jihozápadní části Otrokovic a zaujímá rozlohu 3,3 ha. Přírodní památka je
tvořena slepým ramenem řeky Moravy a jeho nejbližším okolím. Hlavním důvodem vyhlášení byl
bohatý výskyt vodního druhu rostliny kotvice plovoucí (Trapa Natans), která je zařazena mezi kriticky
ohrožené druhy ČR a mezi ohrožené a endemické druhy rostlin v Evropě. V současné době je lokalita
významná především výskytem obojživelníků. Ze skupiny silně ohrožených druhů se zde vyskytuje
čolek obecný (Triturus vulgaris) a skokan zelený (Rana esculenta), mezi ohrožené druhy patří ropucha
obecná (Bufo bufo). Z dalších druhů se zde vyskytuje kuňka obecná (Bombina bombina) a ohrožený
plaz užovka obojková (Natrix natrix). Dlouhodobým cílem péče je zachování jednoho z posledních
mrtvých ramen řeky Moravy, které má v této průmyslové oblasti mimo jiné i hodnotu po stránce
rekreační a krajinářské. Mezi další dlouhodobé cíle patří obnova příznivých podmínek pro výskyt
vodních rostlinných druhů a zlepšení podmínek pro výskyt a další vývoj populací chráněných druhů
živočichů, především plazů, obojživelníků a ptáků (ÚSOP, 2019).
V zájmovém území se dále nachází několik památných stromů, jsou to:


Dub na ulici K. Čapka



Duby na městském koupališti



Duby na nivách



Lípa u kamenného kříže (ÚSOP, 2019)
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Natura 2000
Do zájmového území města Otrokovic nezasahují žádné ptačí oblasti (PO) ani významné evropské
lokality (EVL). V nejbližším okolí se nacházejí dvě EVL:


EVL Chřiby – cca 2 km od hranice města
o tesařík alpský (Rosalia alpina) – prioritní druh
o ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
o páskovec velký (Cordulegaster heros)
o vrkoč útlý (Vertigo angustior)



EVL Střížovice – cca 4 km od hranice města
o kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Lokalizace EVL v zájmovém území je uvedena na následujícím obrázku (Obrázek 10).

Obrázek 10: Evropsky významné lokality v relativní blízkosti zájmového území (vlastní zpracování)
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.
Do území města pouze okrajově zasahuje Přírodní park Chřiby, který byl zřízen v roce 1991
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a v současnosti zaujímá plochu 225 km2. Účelem zřízení tohoto přírodního parku je ochrana
krajinného rázu na území se soustředěnými významnými estetickými a přírodními hodnotami
(Hrabec, 2013).
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
a rybníky. Otrokovice mají celkově nízkou zalesněnost, větší lesní celky pokrývají především okrajové
části území. Vodní toky jsou v řešeném území zastoupeny řekou Moravou a Dřevnicí a řadou menších
vodotečí místního významu (např. potoky Habrůvka, Mojena a další). Z rybníků se zde nachází např.
Štěrkoviště.
Registrované VKP se na řešeném území nenachází (RURÚ, 2014).
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. Nadregionální úroveň ÚSES je zastoupena biokoridorem NRBK142 Chropyňský luh – Soutok
(2 větve NRBK 142 IV a V). Na ose tohoto biokoridoru bylo vymezeno regionální biocentrum RBC 103
Pod Dubovou a vložena 2 lokální biocentra LBC 144 U Jezu a LBC 357 Soutok. Na úrovni regionálního
ÚSES bylo vymezeno další biocentrum RBC 1826 Na Horách a rovněž regionální biokoridor RBK 1582.
Na lokální úrovni bylo vymezeno celkem 9 biocenter a 3 biokoridory. Na území města se vyskytuje
také množství interakčních prvků (A-SPEKTRUM, 2014).
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 je dle Systému evidence kontaminovaných míst registrováno 1 kontaminované
místo, které je uvedeno níže. Jedná se o lokalitu, kde je kontaminace nad úrovní přípustných
legislativních limitů, nemožnost využívání lokality v souladu s platným územním plánem nebo šíření
kontaminace z lokality (A2) (SEKM, 2019).
Tabulka 2

Staré ekologické zátěže na území Otrokovice (SEKM, 2019)

Název lokality

TOMA a.s.
Otrokovice

Obec, k.ú.

Otrokovice

Původ kontaminace

Kontaminace a rizika

Kožedělní průmysl –
koželužna, skládky

k. půdy, povrchových a podzemních vod, r. ohrožení
zdrojů pitné vody a jejich vnějšího ochranného
pásma, území CHOPAV, útvarů podzemních vod
s vodohospodářským významem, zemědělské půdy,
VKP a přírodních památek
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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 nevyskytuje žádná významná lokalita typu
brownfield.
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).
Celkový podíl separovaných složek v období 2009-2016 tvořilo 6,3 % (10 825 tis. 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).
Svoz komunálního odpadu ve městě zajišťují Technické služby Otrokovice, s. r. o. Odpad je vyvážen
na řízenou skládku odpadu v části Kvítkovice. Skládku provozuje akciová společnost Moravská
skládková společnost. Kapacita skládky je přes 1 650 000 m3 odpadu.
Za rok 2012 byl po mnoha letech v Otrokovicích poprvé zaznamenán pokles produkce komunálního
odpadu. Celkem bylo za tento rok do odpadových nádob či sběrných dvorů odloženo 5 918 t odpadu,
z čehož bylo 2 546 t směsného komunálního odpadu, 1 305 t objemného odpadu, 686 t papíru, 97 t
plastů, 209 t skla, 23 t železa, 672 t zahradního odpadu, 253 t stavebního odpadu, 91 t odpadního
dřeva, 12 t nebezpečného odpadu a 24 t pneumatik. Ve sběrných dvorech skončilo 948 ks televizorů,
312 ks monitorů, 315 ks chladniček, 92 ks velkých elektrospotřebičů, 3 990 kg drobných
elektrospotřebičů, 1 073 ks zářivek a 170 kg baterií.
Vedle odpadu od obyvatel vzniká nezanedbatelné množství odpadu také při údržbě města, tj.
zejména při údržbě veřejné zeleně a místních komunikací. V roce 2012 to bylo 521 t zahradního
odpadu, 527 t dřeva, 182 t stavebního odpadu, 30 t uličních smetků a 74 t směsného odpadu.
Podíl využívání odpadu se každoročně zvyšuje. V roce 2012 bylo využito 41 % odpadu (tj. 3 231 t
odpadu, zbytek – 4 602 t skončilo na skládce). Vhodný vytříděný odpad je recyklován, zahradní odpad
slouží k výrobě kompostu a dřevní odpad je využíván energeticky jako palivo v elektrárně.
Město je velice aktivní ve třídění odpadu. V Otrokovicích je k dispozici více než 200 stanovišť
s kontejnery na využitelné odpady a 15 sběrných dvorů. Město se zapojilo do akce Zlínského kraje
s podtitulem „Třídění je styl“. V rámci této akce se do několika stovek domácností podařilo rozdat
sadu pevných tašek na třídění odpadu (GRANTIKA, 2013).
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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 Otrokovice je aktuální hluk z automobilové dopravy.
S rostoucím stupněm automobilizace vzrůstají i ekvivalentní hodnoty hluku, které se stávají
z hygienického hlediska nepřijatelnými. Hlukovými vlivy z dopravy jsou postižena území, která těsně
přiléhají k exponovaným dopravním trasám. Těmi jsou podle dopravního sčítání silnice a místní
komunikace, přesahující intenzitu 30 voz/hod. Všechny jsou v intravilánu těsně obestavěny bytovými
objekty, které se pak nacházejí v pásmu s nepřípustnou hlukovou hladinou. Nejvíce zatíženými
komunikacemi jsou dálnice D55, vedoucí v jednom směru k Hulínu, kde se napojuje na D1, a ve
druhém se v Otrokovicích napojuje na silnici I/49. Ta přivádí dopravu ze Zlína a v Otrokovicích se
napojuje na silnici I/55, která je také významným zdrojem hluku.
Za účelem snížení zatížení obyvatelstva města hlukem je v současnosti realizován obchvat města
s názvem „D55 Otrokovice, obchvat JV“.
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.
Dalším zdrojem hluku je železnice a zaznamenat lze také hluk z provozu letadel a vodního
motorismu. Zdrojem hluku jsou i některé výrobní podniky v zájmovém území, které musí řešit tuto
situaci novým PHO (pásmo hygienické ochrany), přičemž nesmí hranice PHO překročit hranici
pozemku závodu (GRANTIKA, 2013; SHM, 2017).
C.3.11 KULTURNÍ PAMÁTKY
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 2 kulturní nemovité památky, a to Kapličku sv. Michala a Hotel
Společenský dům (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
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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 Otrokovice dosud nemá zpracovanou koncepci EVVO.
EVVO se na školách realizuje nejčastěji formou zařazení do výuky jednotlivých předmětů, popřípadě
prostřednictvím tematických akcí a zapojením do projektů. Některé školy mají také zpracovaný Školní
program EVVO. V Otrokovicích se EVVO věnuje především SOŠ T. Bati (projekt M.R.K.E.V.), SPŠ
Otrokovice (projekt M.R.K.E.V.), ZŠ Trávníky, ZŠ Mánesova a další (Líska, 2014).
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 benzo(a)pyren

VODA


Znečištění toků z ČOV obcí a měst umístěných přímo na toku Dřevnice

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

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


Náchylnost západní části území k sesuvům (hranice katastru)



Přítomnost starých ekologických zátěží
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Vysoká míra skládkování

HLUK


Významným zdrojem hluku je provoz na hlavních komunikacích (D55, I/49, I/55) a železnici
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
V případě, že na základě Závěru zjišťovacího řízení bude rozhodnuto o dalším posuzování, bude
komplexní posouzení Plánu udržitelné městské mobility města Otrokovic 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, regionálního
biocentra (Pod Dubovou) a povede k fragmentaci krajiny a záboru ZPF ve IV. třídě ochrany. Vzhledem
k tomu, že záměr významně napomůže snížení imisní a hlukové zátěže v intravilánu obce a zvýšení
bezpečnosti, bude mít významně pozitivní vliv na zdraví obyvatel a je možné považovat jej za
pozitivní. Obchvat města s názvem „D55 Otrokovice, obchvat JV“ vyplývá z nadřazené dokumentace
a je zařazen v ZÚR Zlínského kraje, Generelu dopravy Zlínského kraje a ÚP města Otrokovice. V roce
2016 vydalo MŽP závazné stanoviska EIA dle § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP,
ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo dopravy vydalo 24. 5. 2018 stavební povolení, stavba byla
zahájena 3. 10. 2018 a její dokončení je naplánováno na rok 2021.
Opatření C12 REKONSTRUKCE ŽEL. TRATI může potenciálně ohrozit prvky VKP (údolní niva) a vést
k záboru ZPF (II. až IV. třída ochrany). Jedná se o dostavbu modernizace a zdvojkolejnění trati
Otrokovice – Vizovice, tedy úpravu ve stávajícím vedení a její rozšíření – nejedná se tedy o realizaci
nové trasy, která by představovala novou migrační bariéru. Proto lze tyto vlivy vyhodnotit jako mírné.
Realizace parkovacích domů a parkovacích stání v rámci opatření B7 PODPORA VÝSTAVBY
PARKOVACÍCH DOMŮ U BYTOVÉHO FONDU, zvýšení kapacit parkovišť, realizace cyklověže
a rekonstrukce autobusového nádraží u opatření C4 REKONTRUKCE PŘEDNÁDRAŽÍ, realizace
parkovacích ploch v rámci C5 ZAJIŠTĚNÍ PARKOVACÍCH KAPACIT REZIDENTŮ a vznik odpočívek u C17
MÍSTO PRO ODSTAVOVÁNÍ KAMIONŮ (předpokládá se v průmyslových areálech) může rovněž
generovat zábory půdy a vznik nových zpevněných ploch. Z hlediska jejich situování do zastavěných
částí města, popř. průmyslových areálů, lze tyto vlivy považovat za mírné. V případě umístění do
intravilánu města je nutné přihlédnout k případnému navýšení hlukové a imisní zátěže v místě
realizace. Vzhledem k uvedeným kapacitám parkovacích míst lze předpokládat, že tyto vlivy nebudou
významné. Jejich realizaci je však nutné podmínit posouzením v rámci procesu EIA (rozptylová
a hluková studie).
U opatření A1 BEZPEČNĚ NA KOLE, C6 ÚPRAVA NEVYHOVUJÍCÍCH A DOPLNĚNÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ,
C11 VÝSTAVBA SPOLEČNÝCH STEZEK je navrhována realizace dělených a sdružených stezek pro pěší
a cyklisty či chodníků nebo propojení jednotlivých stezek, což pravděpodobně povede k záboru ZPF či
PUPFL. Vzhledem k podpoře alternativní formy dopravy a pozitivním vlivům na kvalitu ovzduší, hluk,
zdraví a bezpečnost obyvatel, lze tyto vlivy považovat za akceptovatelné. V případě trasování nových
stezek v trasách VKP (např. břehových porostů toků apod.) je nutné vlivy jejich konkrétní provedení
posoudit v procesu EIA.
V případě opatření A2 BEZPEČNĚ NA KŘIŽOVATKÁCH dojde k záboru ZPF. Úpravy se týkají půd ve
IV. a V. třídě ochrany ZPF, proto lze považovat tyto vlivy jako mírné.

Celkově se vliv koncepce na životní prostředí a zdraví lidí předpokládá jako výrazně pozitivní, a to
zejména v oblasti snižování hlukové zátěže, snížení emisí znečišťujících látek z dopravy, vytváření
ekologicky šetrnějších alternativ k automobilové dopravě a zvýšení bezpečnosti obyvatel.
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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 Otrokovic nepředpokládá negativní
vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly
známy v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Otrokovic 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

nemůže mít významný vliv

Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu
není dotčeným orgánem ochrany přírody
státní správy VIII

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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Datum zpracování oznámení koncepce:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 18. 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, které bylo
prodlouženo dne 25. 3.2019, č.j. MZP/2019/710/740
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 18. 10. 2019, č. j. MZP/2019/630/2565)

Mgr. Zuzana Karkoszková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Lenka Trojáčková
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
ZÁKLADNÍ PODKLADY A ZDROJE:
A-SPEKTRUM (2014): Vyhodnocení vlivů územního plánu Otrokovice na životní prostředí. Dostupné
na <http://otrokovice.cz/assets/File.ashx?id_org=11673&id_dokumenty=10240>.
Arvita (2012): Komplexní pozemková úprava Kvítkovice (popis aktualizace PSZ). Dostupné na
<http://otrokovice.cz/web/zmo/2012/9_jednani/12_bod_priloha_17834.doc>
CENIA (2018): Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2017. Dostupné na
<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017/$FILE/OPZPURZlinsky_kraj-20190116.pdf>
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