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1. odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 4

a) soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
a.1. Politika územního rozvoje ČR
Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), schválené vládou ČR dne 20.7.2009 usnesením
č. 929, se řešené území nachází v rozvojové oblasti OB2 - Ostrava. Úkoly vyplývající ze zařazení
řešeného území do rozvojové oblasti, které jsou dále zpřesněny v územně plánovací dokumentaci
vydané krajem, jsou územním plánem naplněny. Rovněž jsou územním plánem naplněny také
stanovené republikové priority územního plánování.
Politika územního rozvoje ČR
úkoly pro rozvojovou oblast OB2 - Ostrava
• Vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury
a pro související a podmiňující změny v území
vyvolané průmyslovou zónou Mošnov.

priorita územního rozvoje

soulad a naplnění v územním plánu
• Jsou zajištěny podmínky pro rozvoj veřejné
infrastruktury. V souvislosti s průmyslovou zónou
Mošnov byl v území realizován silniční obchvat II/464,
jsou zajištěny podmínky pro rekonstrukci a zkapacitnění
železniční tratě č. 325.
soulad a naplnění v územním plánu

• Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území.

• Dosažen vyvážený vztah mezi příznivým životním
prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností
společenství obyvatel území.

• Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví.

• Zajištěna ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a
kulturních hodnot. Územním plánem jsou respektovány
limity využití území. Urbanisticko architektonické
hodnoty jsou návrhem územního plánu navrženy k
ochraně, nejsou narušeny.

• Při stanovování funkčního využití území zvažovat
jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a
životní úroveň obyvatel.

• Územní plán zajišťuje ochranu přírody a krajiny
vymezením prvků ÚSES a vymezením ploch krajiny.
Hospodářský rozvoj je situován v návaznosti na
stabilizované urbanizované plochy a koridory dopravní a
technické infrastruktury. Zvýšení životní úrovně obyvatel
je zajištěno ochranou a návrhem ploch občanského
vybavení, veřejných prostranství, systému sídelní zeleně
a rozvojem systému dopravy a technické infrastruktury.

• Vytvářet podmínky pro lokalizaci zastavitelných
ploch.

• Na základě stanovené urbanistické koncepce jsou
zastavitelné plochy vymezeny v zastavěném území
nebo v návaznosti na něj. Jsou vymezeny plochy
územních rezerv, které vytvářejí podmínky pro
urbanisticky nejvhodnější umístění dalších
zastavitelných ploch.
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• Stanovit podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajistit ochranu
nezastavěného území. Vytvářet předpoklady
především pro nové využívání opuštěných areálů a
ploch tzv. brownfields.

• Zastavitelné plochy jsou navrženy v zastavěném území
včetně proluk a nevyužívaných areálů (brownfields) a v
návaznosti na něj. Mimo zastavěné území jsou
zastavitelné plochy vymezeny jako souvislé spojité celky
a formou specifických podmínek využití je stanovena
etapizace jejich využití. Ve volné krajině nejsou
zastavitelné plochy vymezeny.

• Vytvářet podmínky pro vznik souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně, rekreační využití krajiny,
rozvoj lesních porostů.

• Územním plánem jsou vymezeny souvislé plochy
veřejně přístupné zeleně. Rekreační využití krajiny je
územním plánem respektováno a jsou vytvořeny
podmínky pro jeho rozvoj zajištěním prostupnosti území
pro pěší a cyklistickou dopravu. Jsou vymezeny nové
plochy lesních porostů.

• Vytvářet podmínky pro různé formy cestovního
ruchu, např. cykloturistika.

• Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj různých forem
cestovního ruchu včetně cykloturistiky. Je navržen
rozvoj sportovně rekreačních aktivit v území, je zajištěn
rozvoj systému pěších a cyklistických stezek, systém
značených turistických tras je respektován. Jsou
vymezeny významné stavby v území, které mají
historickou a kulturní hodnotu a mohou být atraktivním
cílovým místem pohybu obyvatel a pasantů.

• Vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury.

• Vzhledem k tomu, že v řešeném území je nově
realizován obchvat města a území je dostatečně
zajištěno systémy veřejné technické infrastruktury,
nebylo nutné navrhovat významné změny v dopravní a
technické infrastruktuře. Územní plán tyto systémy
doplňuje několika návrhy tak, aby došlo ke zkvalitnění
dopravní i technické infrastruktury.

• Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v
území (záplavy, sesuvy půdy).

• Zastavitelné plochy a veřejná infrastruktura jsou
navrženy tak, aby nekolidovaly s vyhlášeným
záplavovým územím a jeho aktivní zónou, ani s
evidovanými sesuvy půdy. Je navržena preventivní
ochrana před povodněmi (systém suchých poldrů a nové
plochy krajiny).

a.2. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly vydány dne 22.12.2010
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 a dne 4.2.2011 nabyly účinnosti.
1.

uspořádání území kraje

Úkoly vyplývající z umístění řešeného území
v rozvojové oblasti republikového významu
OB2 Ostrava
• Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a
technické infrastruktury nadmístního významu
včetně územních rezerv a vymezení skladebných
částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a
souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a
Polska.

soulad a naplnění v územním plánu

• Plochy a koridory technické a dopravní infrastruktury
nadmístního významu byly zpřesněny, stejně jako
územní rezervy a skladebné části ÚSES. Zpřesněné
vymezené koridorů a ploch bylo koordinováno v
návaznosti na sousední územní celky.
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• Vymezit plochu pro umístění Krajského
integrovaného centra využívání komunálních
odpadů.

• V řešeném území bylo stanoviskem krajského úřadu k
Zadání územního plánu vyloučeno vymezování nových
ploch nadmístního významu. Úkol se netýká řešeného
území.

• Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.

• V řešeném území bylo stanoviskem krajského úřadu k
Zadání územního plánu vyloučeno vymezování nových
ploch nadmístního významu. Úkol se netýká řešeného
území.

• Nové rozvojové plochy vymezovat:
- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo
devastovaných území (brownfields) a v prolukách
stávající zástavby;
- výhradně se zajištěním dopravního napojení na
existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční,
resp. železniční infrastruktury;
- mimo stanovená záplavová území

• Rozvojové plochy jsou navrhovány přednostně v
zastavěném území a jeho prolukách. Ostatní rozvojové
plochy byly dle požadavku pořizovatele převzaty v
rozsahu dle platného územního plánu včetně jeho
změn.
• Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno
jejich dopravní připojení na stávající dopravní síť.
• Rozvojové plochy jsou navrženy mimo stanovená
záplavová území a jejich aktivní zóny.

• Koordinovat opatření na ochranu území před
povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy.

• V řešeném území nebylo nutné koordinovat opatření na
ochranu území před povodněmi se sousedními
územními celky. Navržená protipovodňová opatření
jsou zapracována dle pozemkových úprav a plánu
společných zařízení katastrálního území Butovice. Pro
realizaci těchto opatření vymezuje územní plán
příslušné plochy s rozdílným způsobem využití.

• V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu
plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně.

• V územním plánu je vymezen dostatečný rozsah ploch
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně
odpovídající navrženému rozvoji území. Další plochy
veřejných prostranství a veřejné zeleně je přípustné
realizovat v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.

• Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné
polyfunkční využití území postiženého těžbou s
využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v
rámci přirozené sukcese i cílené rekultivace s jejich
vhodným začleněním do systému zeleně s cílem
zachování ekologické stability a prostupnosti krajiny.

• V řešeném území se nenacházejí plochy dotčené
těžbou. Úkol se netýká řešeného území.

• Vymezovat v územně plánovací dokumentaci
odpovídající plochy veřejných prostranství, veřejné
zeleně a plochy pro rozvoj krátkodobé rekreace ve
vazbě na sídla a jejich bezprostřední okolí.

• Územní plán vymezuje odpovídající plochy veřejných
prostranství a veřejné zeleně. Vymezení nových ploch
pro rozvoj krátkodobé rekreace bylo vyloučeno
stanoviskem orgánem ochrany přírody a krajiny k
Zadání územního plánu.

2.

plochy a koridory nadmístního významu
úkol pro územní plánování

• PZ2 - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu VVTL
plynovodu DN 700, PN 63 Příbor (Libhošť) - Děhylov.
Šířka koridoru je 400 m.

soulad a naplnění v územním plánu
• Koridor PZ2 je územním plánem respektován a
zpřesněn na celkovou šířku20 m, přičemž bezpečnostní
pásmo plynovodu VVTL v celkové šířce 400 m je
územním plánem respektováno. Pro realizaci stavby je
vymezen koridor technické infrastruktury Z63. Stavba je
zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod
označením WT 1.
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• DZ11 - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu
rekonstrukce a zkapacitnění železniční tratě č. 325
Studénka - Sedlnice. Šířka koridoru je 200 m.

• Zpřesnění koridoru bylo v územním plánu převzato z
platného územního rozhodnutí o umístění stavby,
včetně v něm stanovených podmínek povolení stavby.
Vzhledem k tomu, že na stavbu je vydáno platné
územní rozhodnutí, jsou v územním plánu pro realizaci
stavby vymezeny konkrétní zastavitelné plochy, nikoli
koridor. Jedná se o zastavitelné plochy Z65, Z66, Z67.
Stavba je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod
označením WD 11, WD 12, WD 13.

• Nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability - nadregionální biocentrum NRBC 92
Oderská niva, regionální biokoridory RBK 644, 598 a
593.

• Nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability je zapracován a zpřesněn na podkladu
katastrálních map. Regionální biokoridor RBK 598 do
řešeného území nezasahuje, je vymezen na území
sousedního územního celku.

• Průchod cyklotrasy nadmístního významu Odra Morava - Dunaj.

• Cyklotrasa je vedena po stávajících komunikacích v
zastavěném území i krajině. Trasa je převzata z
aktualizovaných územně analytických podkladů ORP
Bílovec a zákresu Správy CHKO po společném jednání
o územním plánu. Realizace značených úseků
mezinárodní cyklotrasy je zajištěna stanovením
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití,
zejména ploch krajiny. Koordinace možnosti realizace
cyklotrasy je zajištěna možností využití stávajících
místních a účelových komunikací, vjezdy a vstupy do
území a zajištěním prostupnosti krajiny v rámci
řešených k.ú. Nová Horka a Studénka nad Odrou a
navazujících území sousedních obcí Albrechtičky,
Sedlnice a Bartošovice. Pro vedení cyklotrasy je možné
v řešeném území využít staré železniční mosty a
případně trasy krajinných cest mezi rybníky Kačák a
Kotvice za podmínek stanovených Správou CHKO
Poodří.

• Koridor turistického koridoru je veden po stávající
silniční síti. Prochází Novou Horkou a pokračuje do
obce Albrechtičky. Průchod turistického koridoru
řešeným územím je v územním plánu zajištěn.
Koordinace možnosti realizace cyklotrasy je zajištěna
• Průchod evropského turistického koridoru Greenways
možností využití stávajících místních a účelových
(Krakow - Wien) - boční trasa II.
komunikací, vjezdy a vstupy do území a zajištěním
prostupnosti krajiny, v rámci řešených k.ú. Butovice a
Studénka nad Odrou a navazujících území sousedních
obcí Jistebník a Pustějov. Pro koordinaci trasy jsou
vytvořeny podmínky rovněž provedenými pozemkovými
úpravami v k.ú. Butovice.
3.

územní rezervy nadmí stního význam u
úkol pro územní plánování

soulad a naplnění v územním plánu

• D507 - koridor územní rezervy pro vysokorychlostní
trať (VRT) Bělotín - Ostrava. Šířka koridoru je 100 m
od osy železniční tratě na obě strany.

• Koridor je v územním plánu respektován a zapracován
jako koridor územní rezervy R9. Celková šířka
zpřesněného koridoru je cca 160 m. Vymezení
koridoru bylo koordinováno se sousedními územními
celky a se zájmy ochrany přírody a krajiny.

• D517 - koridor územní rezervy pro zabezpečení
zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků.

• Koridor zasahuje pouze jižní cíp řešeného území. Je v
územním plánu respektován a zapracován jako koridor
územní rezervy R10 (územní rezerva dopravní
infrastruktury - vodní).
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kritér ia pr o r ozhodování o m ožnýc h var iantác h ane bo
alternativách změn v jejich využití
úkol pro územní plánování

soulad a naplnění v územním plánu

Územní plán Studénka není zpracován ve variantách.
5.

priority územního plánování
úkol pro územní plánování

soulad a naplnění v územním plánu

• 2. Dokončení dopravního napojení kraje na
nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a
republikového významu.

• V územním plánu jsou zapracovány všechny dopravní
záměry nadmístního významu.

• 3. Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní
části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov,
ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým
územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska.

• Úkol se netýká řešeného území.

• 4. Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování
území energiemi včetně rozvoje mezistátního
propojení s energetickými systémy na území
Slovenska a Polska.

• V územním plánu jsou zapracovány všechny záměry
technické infrastruktury nadmístního významu.

• 5. Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické
sídelní struktury podporou:
- kooperačních vazeb velkých měst a správních
center v pásech koncentrovaného osídlení ve
východní části kraje:
v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem,
Karvinou, Českým Těšínem a Havířovem;
v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí
přes Frýdek-Místek a Třinec po Jablunkov;
- rozvoje sídelní, výrobní a obslužné funkce
spádových sídel v západní části MSK (Osoblaha,
Krnov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Rýmařov,
Vítkov).

• Úkol se netýká řešeného území.

• 6. Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku
nových suburbánních zón, efektivní využívání
zastavěného území, preference rekonstrukce
nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve
volné krajině.

• Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v zastavěném
území, jeho prolukách, v dosud nevyužitých částech
zastavěného území a v přímé návaznosti na zastavěné
území. Návrh zastavitelných ploch respektuje právní
stav v území a platný územní plán včetně jeho změn.
Ve volné krajině nejsou zakládány nové suburbánní
zóny.

• 7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a
jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit
současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.
Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění
odpadních vod.

• Územní plán vymezuje nové plochy sídelní zeleně,
veřejných prostranství a veřejné zeleně. Zajišťuje rozvoj
systémů technické infrastruktury včetně systému
odvádění a čištění odpadních vod.

• 8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území
Slezských Beskyd, Moravských Beskyd, Oderských
vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské
vrchoviny; vytváření podmínek pro využívání
přírodních a kulturně historických hodnot daného
území jako atraktivit cestovního ruchu při
respektování jejich nezbytné ochrany.

• Územní plán respektuje a vytváří podmínky pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu, zejména formou pěší a
cyklistické turistiky. Chrání hodnoty území.
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• 9. Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových
lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci v
nejvíce exponovaných prostorech za podmínek
podrobněji specifikovaných v kapitolách B, C a E.

• Nejsou navrhovány nové plochy individuální rodinné
rekreace.

• 10. Vytváření územních podmínek pro rozvoj
integrované hromadné dopravy.

• Dopravní systém území je respektován a je navržen
jeho rozvoj v rámci silniční a železniční dopravy.
Zřizování nových zastávek hromadné dopravy je
zajištěno stanovením podmínek využití ploch dopravní
infrastruktury a veřejných prostranství.

• 11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj
udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a
cyklodopravy) v návaznosti na:
- ostatní dopravní systémy kraje;
- systém pěších a cyklistických tras přilehlého území
ČR, Slovenska a Polska;
včetně preference jejich vymezování formou
samostatných stezek s využitím vybraných místních
a účelových komunikací s omezeným podílem
motorové dopravy.

• Územní plán rozvíjí systém pěší a cyklistické dopravy.
Stanovením podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití je zajištěno jejich případné další
rozšiřování dle potřeb udržitelného rozvoje území.

• 12. Polyfunkční využití rekultivovaných a
revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti a
požadavky okolního území.

• Územní plán navrhuje polyfunkční využití
rekultivovaných a revitalizovaných ploch dle požadavků
udržitelného rozvoje území.

• 13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek
životního prostředí především v centrální a východní
části kraje. Vytváření podmínek pro postupné
snižování zátěže obytného a rekreačního území
hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů.

• Územní plán navrhuje nové plochy krajiny z důvodu
zvýšení ekostabilizační funkce území. Vytváří podmínky
pro snižování zátěže obytného a rekreačního území
hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů
návrhem významných ploch zeleně (sídelní i veřejné) a
stanovením specifických podmínek využití zastavitelných
ploch.

• 14. Ochrana výjimečných přírodních hodnot území
(zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO
Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu
významných krajinných horizontů a významných
krajinných, resp. kulturně historických dominant.
Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit
udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu
povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO
Poodří a na přítocích Odry).

• Územní plán respektuje přírodní hodnoty území. Při
vymezování nových zastavitelných ploch zajišťuje
prostupnost zastavěného území i krajiny. Navrhuje
protipovodňová opatření a opatření na zvýšení
retenčních schopností území. Stanovením podmínek
připojení nových staveb na systém odkanalizování
území a současně návrhem opatření při nakládání s
dešťovými vodami zajišťuje zachování režimu
povrchových a podzemních vod v území.

• 15. Preventivní ochrana území před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat
rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a
přírodních hodnotách území kraje.

• Ve stanoveném záplavovém území a jeho aktivní zóně
nejsou navrhovány rozvojové plochy, vyjma čistírny
odpadních vod Nová Horka, u níž je podmínkou
provedení protipovodňových opatření a stavby úseku
cyklostezky, na nějž je vydáno již územní rozhodnutí o
umístění stavby. Je navrženo přeložení zaplavovaného
úseku silnice III/46427 mimo záplavové území, a to z
důvodu zajištění prostupnosti území při povodni a z
důvodu minimalizace rozsahu škod na hodnotách
řešeného území. Jsou navržena protipovodňová
opatření (systém suchých poldrů) a opatření na zvýšení
retenčních schopností území (zatravnění, zalesnění).

• 16. Respektování zájmů obrany státu a civilní
ochrany obyvatelstva a majetku.

• Zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a
majetku jsou územním plánem respektovány.

• 16a.Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v
souladu s principy udržitelného rozvoje.

• Úkol se netýká řešeného území.
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b) soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Vytváří předpoklady pro výstavbu a
udržitelný rozvoj území takovým návrhem vyvážených podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, který odpovídá charakteru, velikosti a
postavení území v systému osídlení.
Řešení územního plánu vychází, respektuje a chrání veškeré hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Naplnění cílů a úkolů územního
plánování a ochranu hodnot území zajišťuje územní plán stanovením základní koncepce rozvoje
území, ochrany a rozvoje jeho hodnot (výroková část A1, kap.b a kap.f).
b.1. příznivé životní prostředí
Podmínky pro příznivé životní prostředí vytváří územní plán návrhem následujících
opatření:
- návrhem zastavitelných ploch
Cílem je situovat zastavitelné plochy přednostně v zastavěném území včetně proluk a
nevyužívaných areálů (brownfields); mimo zastavěné území navrhovat zastavitelné plochy
jako souvislé, spojité celky v návaznosti na zastavěné území; zkvalitňovat návaznost
zástavby na krajinu a zobytňovat krajinu pro využití obyvatel; eliminovat návrh solitérní
zástavby.
- stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Cílem je ochrana a zlepšení podmínek hygieny prostředí obytných území.
- doplněním systému technické a dopravní infrastruktury
Cílem je zvýšení prostupnosti zastavěného území a krajiny, snížení hlukové a znečišťující
zátěže území a zvýšení čistoty životního prostředí.
- vymezením a návrhem ploch sídelní a krajinné zeleně
Cílem je ochrana a zvýšení podílu ekologicky stabilních ploch v území, a to jak v krajině,
tak v zastavěném území. Předpokladem je zvýšení kvality životního prostředí v území a
zvýšení jeho retenčních schopností.
- vymezením územního systému ekologické stability
Záměrem je ochrana prvků ekologické stability území a ochrana krajinné zeleně v území.
- návrhem protierozních a protipovodňových opatření
Cílem je ochrana území před povodněmi a zvýšení jeho retenčních schopností.
- ochranou a zachováním přírodních a krajinných hodnot
Cílem je ochrana a zachování chráněných přírodních území, soustavy Natura2000 a
významných krajinných prvků.
b.2. hospodářský rozvoj
Podmínky pro hospodářský rozvoj vytváří územní plán návrhem následujících opatření:
- návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavby
Cílem je situovat hospodářský rozvoj v již založených výrobních zónách města, v
návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu. Návrhem ploch přispět k rozvoji
ekonomického potenciálu v území a zvýšení počtu pracovních míst. Podmínky pro zvýšení
hospodářsko ekonomického potenciálu území vytváří územní plán mimo jiné také
dostatečným návrhem ploch pro bydlení a tím otevření cesty k rozvoji soukromého
podnikání.
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- stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Cílem je tvorba územních podmínek pro výrobní plochy s účinnou dopravní a technickou
infrastrukturou.
- doplněním dopravního systému
Cílem je umožnit dopravní přístup k výrobním plochám a jejich napojení na technickou
infrastrukturu a zvýšit prostupnost území.
b.3. soudržnost společenství obyvatel
Podmínky pro soudržnost obyvatel vytváří územní plán návrhem následujících opatření:
- návrhem zastavitelných ploch
Cílem je vytvářet v území zdravé bydlení s možností každodenní rekreace a relaxace
obyvatel, s dostatečnou a efektivně rozmístěnou občanskou vybaveností, účinnou a vše
propojující dopravní a technickou infrastrukturou.
- doplnění systému veřejných prostranství
Cílem je umožnit shromažďování obyvatel, jejich každodenní kontakt. Podmínky pro tento
cíl zajišťuje územní plán návrhem veřejných prostranství a veřejné zeleně.
- vymezením a návrhem ploch sídelní a krajinné zeleně
Cílem je umožnit obyvatelům odpočinek, každodenní rekreaci, setkávání a relaxaci
obyvatel a rodin s dětmi ve zdravém životním prostředí. Předpokladem je udržování, resp.
zvyšování kvality životního prostředí v území.
- doplněním dopravního systému města
Cílem je zajištění prostupnosti území pro automobilovou i pěší a cyklistickou dopravu.
- ochranou a rozvojem kulturního dědictví
Cílem je ochrana a zachování kulturního dědictví. Předpokladem je zachování urbanisticko
architektonických hodnot v území. Podmínky pro ochranu archeologického dědictví
zajišťuje územní plán pro celé řešené území v souladu se zákonem o ochraně památek.
b.4. ochrana civilizačních hodnot
Ochranu civilizačních hodnot zajišťuje územní plán :
• vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich
využívání
• ochranou a návrhem rozvoje veřejné infrastruktury
zachováním charakteru území s kvalitním obytným, výrobním a přírodně rekreačním
prostředím
b.5. ochrana kulturních hodnot
Ochranu kulturních hodnot zajišťuje územní plán :
• respektováním ochrany nemovitých kulturních památek a objektů v památkovém zájmu
• respektováním ochrany architektonických hodnot v území, které jsou v územním plánu
vymezeny jako významné stavby a zařazeny mezi opatření na ochranu kulturního
dědictví
• respektováním zákonné archeologické ochrany území
b.6. ochrana přírodních hodnot
Ochranu přírodních hodnot zajišťuje územní plán :
• vymezením ploch krajiny a stanovením podmínek pro jejich využívání
• vymezením prvků ÚSES
• návrhem nových ploch krajiny
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b.7. ochrana nezastavěného území
Ochranu nezastavěného území zajišťuje územní plán:
•
•
•
•
•

vymezením a územní ochranou nezastavitelných ploch krajiny a stanovením podmínek
jejich využití
návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavby uvnitř zastavěného území nebo v
přímé návaznosti na něj
vymezením ploch územních rezerv v návaznosti na zastavitelné plochy nebo v
lokalitách, kde již došlo dříve k urbanizační činnosti
návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavby v míře úměrné velikosti sídla a jeho
významu v regionu
stanovením podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu

c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Územní plán je obsahově i formálně v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a jsou
dále podrobněji členěny v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj (MINIS).
Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. byla stanovena plocha systému sídelní zeleně (ZS) jako
součást urbanistické koncepce v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
(příloha č.1 - odůvodnění pořizovatele)
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2. odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 5

a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4
(příloha č.1 - odůvodnění pořizovatele)

b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(příloha č.1 - odůvodnění pořizovatele)
c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
(příloha č.1 - odůvodnění pořizovatele)

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
(příloha č.1 - odůvodnění pořizovatele)
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Zpracování variant řešení návrhu územního plánu bylo vyloučeno zadávací dokumentací. Návrh
není zpracován variantně. Prioritou při řešení územního plánu bylo především zajištění udržitelného
rozvoje území, ochrana jeho hodnot a ochrana veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních
předpisů.
e.1. komplexní zdůvodnění přijatého řešení
1. odůvodnění návrhu zastavitelných ploch
Základním požadavkem pro tvorbu nového územního plánu bylo přenesení zastavitelných ploch z platného
územního plánu včetně jeho změn a ze Studie zastavitelnosti lokality Panská.
Vymezení ploch z platného územního plánu bylo upraveno tak, aby jejich rozsah a způsob vymezení více
odpovídal charakteru a urbanistické struktuře řešeného území, a zejména právnímu stavu v území, tj.
vlastnickým hranicím pozemků a staveb dle aktuální mapy katastru nemovitostí. Vymezení ploch v lokalitě
Panská bylo na základě požadavku pořizovatele přeneseno bez možnosti jakýchkoli úprav ze zpracované
studie zastavitelnosti, včetně etapizace zástavby.
Cílem vymezení zastavitelných ploch a stanovení jejich využití bylo zajištění, stabilizace a další rozvoj
polyfunkční sídelní struktury území.
Zastavitelné plochy jsou na základě stanovené urbanistické koncepce navrženy přednostně v zastavěném
území včetně proluk a nevyužívaných areálů. Mimo zastavěné území jsou zastavitelné plochy vymezeny jako
souvislé spojité celky, které na zastavěné území navazují a jsou navrženy v lokalitách, k nimž byl vydán
souhlas s vynětím z půdního fondu v rámci platného územního plánu a jeho změn.
Celková urbanistická koncepce rozvoje území vytváří rovnocenné podmínky pro zajištění kvalitního bydlení,
včetně zajištění dodávky vody a zpracování odpadních vod. Zvýšení životní úrovně obyvatel je zajištěno
ochranou a návrhem ploch občanského vybavení, veřejných prostranství, komunikací a veřejné a sídelní
zeleně. Jsou vymezeny plochy pro každodenní rekreaci a setkávání obyvatel. Jsou vytvořeny podmínky pro
rozvoj ekonomického potenciálu. Hospodářský rozvoj je situován podél koridorů dopravní a technické
infrastruktury.
V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny základní podmínky a dle
potřeby také specifické podmínky využití ploch.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě prověření a odborného posouzení a v souladu s urbanistickou
koncepcí rozvoje řešeného území.
Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou označeny barevnou výplní :
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k.ú. Butovice
SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele a je v
souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výstavbu ve vymezené ploše
omezují limity využití území. Výměra plochy je 0,3 ha.

Z2

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele a je v
souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. K ploše není zajištěn
dopravní přístup po veřejné komunikaci. Z toho důvodu byla stanovena specifická
podmínka využití plochy (zajištění dopravního přístupu přes pozemek žadatele). Výměra
plochy je 0,3 ha.

Z3

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele a je v
souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výměra plochy je 0,4 ha.

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele a je v
souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výstavbu ve vymezené ploše
omezují limity využití území. Z toho důvodu je stanovena specifická podmínka využití
plochy. Výměra plochy je 0,2 ha.

Z5

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele a je v
souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Nad pozemkem docházelo k
plošné vodní erozi. V současné době je vybudováno protipovodňové opatření (poldr). I
přesto může být nadále pozemek ohrožen tekoucí povrchovou vodou. Z toho důvodu je
stanovena specifická podmínka využití. Její reálná potřeba bude prověřena v rámci
územního řízení. Výměra plochy je 0,4 ha.

Z6

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele a je v
souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výměra plochy je 0,2 ha.

Z7

DM

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele a na základě objektivní potřeby
zajištění vhodného dopravního přístupu včetně parkování vozidel u hřbitova v Butovicích.
Výměra plochy je 0,13 ha.

Z8

OH

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele a na základě objektivní potřeby
zajištění ploch pro rozšíření hřbitova v Butovicích. Výměra plochy je 0,5 ha.

Z9

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele a je v
souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Jedná se o plochu uvnitř
zastavěného území, která byla dosud nevyužitá. Výměra plochy je 0,25 ha.

Z10

SV

Plocha je vymezena v proluce zastavěného území. Využití plochy je podmíněno specifickou
podmínkou využití z důvodu, že na ploše se nachází významná vzrostlá zeleň.
Výměra plochy je 0,2 ha.

Z11

VM

Z12

VM

Z13

SV

Plocha je převzata z platného územního plánu. Její vymezení je upraveno na podkladu
digitální katastrální mapy tak, aby byly respektovány vlastnické hranice pozemků . Výměra
plochy je 1,4 ha.

Z14

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a uplatněného pokynu
pořizovatele. Je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výměra
plochy je 0,7 ha.

Z15

DM

Plocha je vymezena z důvodu zajištění prostupnosti zastavěného území do volné krajiny a
z důvodu zajištění dopravního přístupu k zastavitelným plochám Z14, Z16. Výměra plochy
je 0,03 ha.

Z16

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a uplatněného pokynu
pořizovatele. Je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výměra
plochy je 0,6 ha.

Z17

BI

Plocha je převzata z platného územního plánu a vymezena na základě pokynu pořizovatele.
Je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území.
Výměra plochy je 0,7 ha.

Z1

Z4

Plocha je převzata z platného územního plánu. Její vymezení je upraveno na podkladu
digitální katastrální mapy a koordinováno s realizovanou stavbou obchvatu silnice II/464.
Využití pro výrobu a skladování s malou zátěží je s ohledem na umístění plochy v
návaznosti na sjezd ze silničního obchvatu vhodné. Plocha Z12 navazuje na stávající
stabilizované plochy shodného způsobu využití. Výměra ploch je 1,7 ha a 1,1 ha.
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Z18

BI

Plocha je převzata z platného územního plánu a vymezena na základě pokynu pořizovatele a
je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výměra plochy je 1,1 ha.

Z19

OV

Plocha je převzata z platného územního plánu a vymezena na základě pokynu pořizovatele a
je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Výměra plochy je 0,9 ha.

Z20

RZ

Plocha je převzata z platného územního plánu a vymezena na základě pokynu
pořizovatele. Plocha je vymezena jako územní náhrada za vymístěné plochy
zahrádkářských kolonií v lokalitě Za sídlištěm. Z důvodu etapizace využití ploch je část
území pro zahrádkářskou kolonii ponechána v územní rezervě. Výměra plochy je 2,7 ha.

Z21

BI

Plocha je převzata z platného územního plánu. Výměra plochy je 0,7 ha.

Z22

BI

Plocha je převzata z platného územního plánu. Vymezení zastavitelných ploch bylo na
základě pokynu pořizovatele oproti platnému územnímu plánu výrazně redukováno, a to z
důvodu snížení rozsahu předpokládaných záborů půdního fondu. Výměra plochy je 0,3 ha.

Z23

BI

Plocha je převzata z platného územního plánu. Jedná se o proluku zastavěného území.
Výměra plochy je 0,3 ha.

Z24

BI

Plocha je převzata z platného územního plánu. Vymezení plochy je upraveno na podkladu
digitální katastrální mapy tak, aby byly respektovány vlastnické hranice pozemků. Výměra
plochy je 0,3 ha.

Z25

BI

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele po projednání v pracovních skupinách
a je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území.
Výměra plochy je 0,6 ha.

Z26

OS

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele, jedná se o využití rekultivovaného
území bývalé skládky RADAR pro rozšíření sportu a rekreace v území. Výměra plochy je
0,9 ha.

VM

Plocha je převzata z platného územního plánu a vymezena na základě pokynu pořizovatele
na podkladu digitální katastrální mapy tak, aby byly respektovány vlastnické hranice
pozemků. Plocha navazuje na stávající stabilizované plochy shodného využití, vhodným
způsobem je rozšiřuje. Výměra plochy je 1ha.

DM

Plocha je převzata z platného územního plánu. Vymezení plochy je upraveno na podkladu
digitální katastrální mapy tak, aby byly respektovány vlastnické hranice pozemků. Plocha
může být využita pro výstavbu hromadných garáží přilehlých obytných ploch.
Výměra plochy je 1,3 ha.

TI

Plocha je vymezena pro umístění regulační stanice VTL/STL. Je vymezena v souvislosti
s návrhem přeložení plynovodu VTL v úseku lokality Panská. Z regulační stanice by byla
současně zásobována plynem celá rozvojová lokalita Sídliště II a Za sídlištěm. Výměra
plochy je 0,1 ha.

DM

Plocha je vymezena z důvodu zajištění prostupnosti území a zajištění dopravního přístupu
navržených zastavitelných ploch Z31 až Z35. Systém navržených komunikací navazuje na
systém komunikací stávajících a současně umožňuje budoucí rozvoj a propojení
dopravního systému města. Plocha je vymezena v území, které je navrženo k zástavbě i v
platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní vazby uvnitř zastavěných
ploch navazujících na plochu Z30, je tato plocha zahrnuta do podmínky zpracování územní
studie (US1). Výměra plochy je 2,4 ha.

PV

Plocha je vymezena jako související plocha veřejného prostranství se zastavitelnou
plochou bydlení Z32. Plocha je vymezena v území, které je navrženo k zástavbě i v
platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní vazby, zejména pěší a
cyklistické, uvnitř zastavitelných ploch navazujících na plochu Z31, je tato plocha zahrnuta
do podmínky zpracování územní studie (US1). Plocha je vhodným způsobem řešena nad
stávající trasou plynovodu. Výměra plochy je 0,7 ha.

BH

Plocha je vymezena k rozvoji bydlení (bytové domy). Plocha je vymezena v území, které je
navrženo k zástavbě i v platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit veškeré
vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni navazujících, je tato plocha zahrnuta do
podmínky zpracování územní studie (US1). Výměra plochy je 5,8 ha.

Z27

Z28

Z29

Z30

Z31

Z32
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BH

Plocha je vymezena k rozvoji bydlení (bytové domy). Plocha je vymezena v území, které je
navrženo k zástavbě i v platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit veškeré
vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni navazujících, je tato plocha zahrnuta do
podmínky zpracování územní studie (US1). Výměra plochy je 3 ha.

OV

Plocha je vymezena na základě žádosti investora a pokynu pořizovatele. Plocha vhodným
způsobem umožňuje rozvoj polyfunkčních ploch občanského vybavení v návaznosti na
plochy občanského vybavení stabilizované a plochy dopravní infrastruktury. Nachází se v
těžišti rozvojových ploch bydlení, na dopravní ose (ul. Arm. gen. L.Svobody) s
"navěšenými" veřejnými prostranstvími (zpevněné plochy a veřejná zeleň). Výměra plochy
je 1 ha.

Z35

PV

Plocha je vymezena jako související plocha veřejného prostranství se zastavitelnou
plochou bydlení Z33 a občanského vybavení Z34. Plocha je vymezena v území, které je
navrženo k zástavbě i v platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní
vazby, zejména pěší a cyklistické, uvnitř zastavitelných ploch navazujících na plochu Z35,
je tato plocha zahrnuta do podmínky zpracování územní studie (US1). Plocha je vhodným
způsobem řešena nad stávající trasou plynovodu. Výměra plochy je 0,8 ha.

Z36

OV

Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území k rozvoji polyfunkčních ploch občanského
vybavení, na které také navazuje. Plocha je vymezena v území, které je navrženo k
zástavbě i v platném územním plánu. Výměra plochy je 0,3 ha.

PV

Plocha je vymezena jako související plocha veřejného prostranství se zastavitelnými
plochami bydlení a občanského vybavení Z38, Z45, Z46, Z47, Z48. Plocha je vymezena v
území, které je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti
prověřit dopravní vazby, zejména pěší a cyklistické, uvnitř zastavitelných ploch
navazujících na plochu Z37, je tato plocha zahrnuta do podmínky zpracování územní studie
(US2). Výměra plochy je 1 ha.

OV

Plocha je vymezena k rozvoji polyfunkčních ploch občanského vybavení, v těžišti
rozvojových ploch bydlení, v návaznosti na stávající dopravní systém a centrum města.
Plocha je vymezena v území, které je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu.
Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní vazby, zejména pěší a cyklistické, uvnitř plochy i
ploch na ni navazujících, je tato plocha zahrnuta do podmínky zpracování územní studie
(US2). Výměra plochy je 1 ha.

PV

Plocha je vymezena jako související plocha veřejného prostranství se zastavitelnou
plochou bydlení Z40. Plocha je vymezena v území, které je navrženo k zástavbě i v
platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní vazby, zejména pěší a
cyklistické, uvnitř zastavitelných ploch navazujících na plochu Z39, je tato plocha zahrnuta
do podmínky zpracování územní studie (US2). Výměra plochy je 0,4 ha.

SM

Plocha je vymezena k rozvoji polyfunkční obytné městské struktury. Plocha je vymezena v
území, které je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit
veškeré vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni navazujících, je tato plocha zahrnuta do
podmínky zpracování územní studie (US2). Z důvodu zajištění hospodárného využití území jsou
stanoveny specifické podmínky využití plochy. Výměra plochy je 4,3 ha.

BH

Plocha je vymezena k rozvoji bydlení (bytové domy). Plocha je vymezena v území, které
je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit veškeré
vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni navazujících, je tato plocha zahrnuta do
podmínky zpracování územní studie (US2). Z důvodu zajištění hospodárného využití
území jsou stanoveny specifické podmínky využití plochy. Výměra plochy je 3,5 ha.

BH

Plocha je vymezena k rozvoji bydlení (bytové domy). Plocha je vymezena v území, které
je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu, její rozsah je upraven dle navržené
urbanistické koncepce rozvoje města a zejména nově vymezeného dopravního systému.
Vzhledem k nutnosti prověřit veškeré vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni
navazujících, je tato plocha zahrnuta do podmínky zpracování územní studie (US2). Z
důvodu zajištění hospodárného využití území jsou stanoveny specifické podmínky využití
plochy. Výměra plochy je 2 ha.

PV

Plocha je vymezena jako související plocha veřejného prostranství se zastavitelnou
plochou bydlení Z41. Plocha je vymezena v území, které je navrženo k zástavbě i v
platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní vazby, zejména pěší a
cyklistické, uvnitř zastavitelných ploch navazujících na plochu Z43, je tato plocha zahrnuta
do podmínky zpracování územní studie (US2). Výměra plochy je 0,4 ha.

Z33

Z34

Z37

Z38

Z39

Z40

Z41

Z42

Z43
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PV

Plocha je vymezena jako související plocha veřejného prostranství se zastavitelnou
plochou bydlení Z42. Plocha je vymezena v území, které je navrženo k zástavbě i v
platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní vazby, zejména pěší a
cyklistické, uvnitř zastavitelných ploch navazujících na plochu Z43, je tato plocha zahrnuta
do podmínky zpracování územní studie (US2). Výměra plochy je 0,3 ha.

SM

Plocha je vymezena k rozvoji polyfunkční obytné městské struktury. Plocha je vymezena v
území, které je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu. Vzhledem k nutnosti
prověřit veškeré vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni navazujících, je tato plocha
zahrnuta do podmínky zpracování územní studie (US2). Výměra plochy je 2,4 ha.

SM

Plocha je vymezena k rozvoji polyfunkční obytné městské struktury. Plocha je vymezena v
území, které je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu, její rozsah je upraven
dle navržené urbanistické koncepce rozvoje města a zejména nově vymezeného
dopravního systému. Vzhledem k nutnosti prověřit veškeré vazby uvnitř vymezené plochy
a ploch na ni navazujících, zejména vazeb pěší a cyklistické dopravy a křížení systémů
technické infrastruktury (vedení VN), je tato plocha zahrnuta do podmínky zpracování
územní studie (US2). Z důvodu zajištění hospodárného využití území jsou stanoveny
specifické podmínky využití plochy. Výměra plochy je 1,5 ha.

BH

Plocha je vymezena k rozvoji bydlení (bytové domy). Plocha je vymezena v území
stávající zahrádkářské kolonie, uvnitř zastavěného území. Vzhledem k nutnosti prověřit
veškeré vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni navazujících, zejména vazby pěší a
cyklistické dopravy, je tato plocha zahrnuta do podmínky zpracování územní studie
(US2). Výměra plochy je 1,5 ha.

BH

Plocha je vymezena k rozvoji bydlení (bytové domy). Plocha je vymezena v území
stávající zahrádkářské kolonie, která se nachází v zastavěném území. Vzhledem k
nutnosti prověřit veškeré vazby uvnitř vymezené plochy a ploch na ni navazujících,
zejména vazby pěší a cyklistické dopravy, je tato plocha zahrnuta do podmínky
zpracování územní studie (US2). Z důvodu zajištění hospodárného využití území jsou
stanoveny specifické podmínky využití plochy. Výměra plochy je 0,7 ha.

DM

Plocha je vymezena z důvodu zajištění prostupnosti území a zajištění dopravního přístupu
navržených zastavitelných ploch Z36 až Z48. Systém navržených páteřních komunikací
navazuje na systém komunikací stávajících a současně umožňuje budoucí rozvoj a
propojení dopravního systému města. Vzhledem k nutnosti prověřit dopravní vazby uvnitř
zastavěných ploch navazujících na plochu Z49, je tato plocha zahrnuta do podmínky
zpracování územní studie (US2). Výměra plochy je 3,8 ha.

Z50

BH

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele k rozvoji bydlení, zejména bydlení
sociálního typu a je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Z toho
důvodu je stanovena specifická podmínka využití, kterou je umožněna výstavba
sociálního bydlení jak v bytových, tak v rodinných domech. Plocha je vymezena v území,
které je navrženo k zástavbě i v platném územním plánu a nachází se uvnitř zastavěného
území. Výměra plochy je 2,2 ha.

Z51

DM

Plocha je vymezena na základě zadávací dokumentace. Zajišťuje prostupnost
zastavěného území a zokruhování systému dopravy ve městě. Výměra plochy je 0,5 ha.

Z52

DM

Plocha je vymezena na základě zadávací dokumentace. Zajišťuje prostupnost
zastavěného území pro pěší a cyklistickou dopravu. Výměra plochy je 0,05 ha.

Z53

OS

Plocha je vymezena v zastavěném území na základě pokynu pořizovatele a je v souladu
s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Plocha je vymezena pro případné
přemístění městského koupaliště. Navazuje na stávající stabilizované plochy městských
sportovišť. Výměra plochy je 1 ha.

Z54

DM

Plocha je vymezena v zastavěném území z důvodu zajištění dostatečné kapacity
parkovacích míst v návaznosti na stabilizované a rozvojové plochy městských sportovišť.
Výměra plochy je 0,1 ha.

Z55

DM

Plocha je vymezena na základě zadávací dokumentace. Zajišťuje dopravní prostupnost
zastavěného území a zokruhování stávajícího systému dopravy v zastavěném území.
Výměra plochy je 0,15 ha.

Z44

Z45

Z46

Z47

Z48

Z49
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DS

Plocha je vymezena na základě zadávací dokumentace. Plocha je vymezena v platném
územním plánu a jeho změně a je určena pro realizaci čerpací stanice pohonných hmot.
Výměra plochy je 0,9 ha.

Z56/2

VM

Plocha je vymezena na základě námitky vlastníka k návrhu využití pozemků v jeho
vlastnictví. Nově vymezené využití koresponduje s využitím navazujících stabilizovaných
ploch zastavěného území a je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje
území. Výměra plochy je 0,7 ha.

Z57

DM

Plocha je vymezena z důvodu dopravního připojení plochy Z56 ve směru od zastavěného
území obce a zajištění dopravní prostupnosti zastavěného území.
Výměra plochy je 0,06 ha.

Z58

VM

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele. Je převzata z platného územního
plánu. Specifické podmínky využití plochy byly stanoveny na základě požadavku
dotčeného orgánu. Výměra plochy je 6 ha.

OV

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele. Je převzata z platného územního
plánu. S ohledem na umístění plochy v prostoru mezi plochami silniční dopravy bylo
zvoleno polyfunkční využití plochy (občanské vybavení, které umožňuje širší využití).
Výměra plochy je 0,5 ha.

VP

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele. Je převzata z platného územního
plánu a je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Specifické
podmínky využití plochy byly stanoveny na základě požadavku dotčeného orgánu a z
důvodu zajištění eliminace případných negativních dopadů ploch výroby na krajinný ráz
území a hygienu prostředí. Výměra plochy je 19 ha.

VP

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele. Je převzata z platného územního
plánu a je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Specifické
podmínky využití plochy byly stanoveny na základě požadavku dotčeného orgánu.
Výměra plochy je 1,6 ha.

VP

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele. Je převzata z platného územního
plánu a je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území. Specifické
podmínky využití plochy byly stanoveny na základě požadavku dotčeného orgánu.
Výměra plochy je 0,8 ha.

Z63

TI

Koridor technické infrastruktury pro veřejně prospěšnou stavbu nadmístního významu,
který je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace (koridor PZ2 dle ZÚR MSK)
a zpřesněn na podkladu digitální katastrální mapy. Specifické podmínky využití byly
stanoveny na základě stanoviska dotčeného orgánu k realizaci stavby plynovodu VVTL.
Výměra plochy je 7,3 ha.

Z64

TI

Koridor technické infrastruktury je vymezen pro veřejně prospěšnou stavbu vedení VN a
transformační stanice VN/NN (č.1 dle výkresu B8) pro posílení zásobování elektrickou
energií severní části zastavěného území Butovic. Výměra plochy je 0,4 ha.

Z65

DZ

Z66

DZ

Z67

DZ

Z56/1

Z59

Z60

Z61

Z62

Z68

DM

Plocha převzata z nadřazené územně plánovací dokumentace pro veřejně prospěšnou
stavbu rekonstrukce a zkapacitnění železniční tratě č. 325 Studénka - Sedlnice (DZ11 dle
ZÚR MSK) a zpřesněna na podkladu digitální katastrální mapy dle platného územního
rozhodnutí o umístění stavby. Specifické podmínky využití byly převzaty ze stanoviska
dotčeného orgánu k umístění stavby. Plochy se nacházejí v k.ú. Butovice, Studénka nad
Odrou a Nová Horka. Výměra ploch je 2,9 ha.
Plocha, která byla vymezena jako veřejně prospěšná dopravní stavba na základě
zadávací dokumentace pro zajištění dopravní prostupnosti zastavěného území a
zokruhování stávajícího systému dopravy, byla na základě uplatněné námitky vlastníka
dotčených pozemků z návrhu územního plánu vypuštěna. Zůstala tak zachována celistvá
plocha průmyslové výroby a skladování, která vytváří neprostupnost území pro rozsáhlé
a intenzivně obydlené stabilizované plochy města. Projektant doporučuje příležitostně
tuto dopravní stavbu vymezit ve změně územního plánu jako územní rezervu k vyloučení
umístění staveb, které by v budoucnu mohly území definitivně neprostupně uzavřít.
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VP

Z71

VP

Z72

Z73

18

Plocha vymezena v zastavěném území na základě pokynů pořizovatele pro rozvoj ploch
průmyslové výroby a skladování v návaznosti na stávající stabilizované výrobní plochy
(areál bývalé Vagonky). Je v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí rozvoje území.
Vymezením ploch je zajištěna dopravní prostupnost území z centrální části města k
vlakovému nádraží (plocha Z72). Výměra ploch je 1 ha.

DM

Plocha je vymezena pro místní komunikaci zajišťující prostupnost zastavěného území,
zejména dopravní propojení centrální části města a hlavních obytných ploch s prostorem
vlakového nádraží. Komunikace je napojena na stávající komunikaci (ul. Budovatelská),
prochází areálem průmyslové výroby (bývalá Vagonka) a je napojena na nově navrženou
přeložku silnice III/46427 (plocha Z73).
Vzhledem k tomu, že průmyslový areál má několik vlastníků a provozovatelů, jeví se
dopravní prostup, na kterém mohou být zřízeny formou křížení vjezdy do vlastnicky
odlišných částí areálu, jako výhodný. Tímto vjezdem by byla současně vyloučena těžká
nákladní doprava z obytné zóny na ul. R.Tomáška a ul. 2.května a eliminován dopravní
problém na křížení obou ulic v těsné blízkosti za železničním přejezdem.
Součástí plochy je také pojízdný chodník pro pěší a cyklisty, který spojuje navrženou
komunikaci s plánovanou železniční zastávkou Butovice. Specifické podmínky využití
plochy byly stanoveny na základě požadavku Českých drah, a.s. Na základě požadavku
Českých drah, a.s, bylo rovněž upuštěno od možnosti vyvlastnění na části pojízdného
chodníku pro pěší a cyklisty. Výměra plochy je 1,2 ha.

DS

Plocha je vymezena na základě zadávací dokumentace a požadavku dotčeného orgánu
přeložit zaplavovaný úsek silnice III/46427 mimo záplavové území tak, aby zůstala
zajištěna dopravní prostupnost území při povodních. Na přeložení silničního úseku bylo
zpracováno několik variant. V územním plánu byla trasa upřesněna tak, aby došlo k
minimalizaci zásahu do hodnotného krajinného území a současně také nemovitého
majetku vlastníků staveb a pozemků. Navržená trasa nevyžaduje žádnou demolici
stávajících objektů. Nahrazovaný úsek silnice bude z části převeden do místních
komunikací (plocha Z74/1 a Z74/2) a z části bude silnice odstraněna včetně náspů a
převedena do ploch krajiny (N69). Specifické podmínky využití plochy byly stanoveny na
základě požadavku Českých drah, a.s. Výměra plochy je 1,4 ha.

k.ú. Studénka nad Odrou
Z74/1

DM

Z74/2

DM

Návrh převedení překládaného úseku silnice III/46427 mezi místní komunikace, které
budou obsluhovat stávající nemovitosti v území. Výměra plochy je 0,4 a 0,3 ha.

Z75

BI

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele. Jedná se o
plochu uvnitř zastavěného území, která byla dosud nevyužitá. Vymezením rozsahu plochy je
zajištěna dopravní prostupnost zastavěného území (plocha Z81) a vytvořen prostor pro zřízení
souvisejícího veřejného prostranství (plocha Z78). Výměra plochy je 0,6 ha.

Z76

BI

Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území, v proluce, která byla dosud nevyužitá.
Vymezením rozsahu plochy je zajištěna dopravní prostupnost zastavěného území (plocha
Z81). Výměra plochy je 0,2 ha.

Z77

BI

Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území, v proluce, která byla dosud nevyužitá.
Vymezením rozsahu plochy je zajištěna dopravní prostupnost zastavěného území (plocha
Z81). Výměra plochy je 0,3 ha.

Z78

PV

Plocha je vymezena jako související veřejné prostranství pro okolní obytné plochy
stávající i navržené. Prostranství navazuje na navrženou místní komunikaci. Výměra
plochy je 0,15 ha.

Z79

BI

Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území, v proluce, která byla dosud nevyužitá.
Vymezením rozsahu plochy je zajištěna dopravní prostupnost zastavěného území (plocha
Z83). Výměra plochy je 0,9 ha.

Z80

BI

Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území, v proluce, která byla dosud nevyužitá.
Vymezením rozsahu plochy je zajištěna dopravní prostupnost zastavěného území (plocha
Z83). Výměra plochy je 0,6 ha.
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DM

Plocha je vymezena pro místní komunikaci, kterou je zajištěna dopravní prostupnost
zastavěného území. Vymezená komunikace navazuje na založený systém dopravní
infrastruktury. Výměra plochy je 0,3 ha.

Z82

DM

Plocha je vymezena pro veřejnou místní komunikaci, kterou je zajištěna prostupnost
zastavěného území. Realizací komunikace bude umožněno využití dosud nezastavěných
ploch zastavěného území, k nimž není v současné době dopravní přístup (plocha Z79 a
Z80). Výměra plochy je 0,1 ha.

Z83

DM

Plocha je vymezena pro místní komunikaci, kterou je zajištěna dopravní prostupnost
zastavěného území a umožněn dopravní přístup k zastavitelným plochám Z79 a Z80.
Výměra plochy je 0,05 ha.

Z81

TI

Koridor technické infrastruktury je vymezený pro realizaci přeložení úseku plynovodu VTL
v lokalitě Panská a Tovární. Přeložení úseku plynovodu VTL je navrženo z důvodu
uvolnění ploch vhodných k obytné zástavbě. Návrh zástavby v lokalitě Panská je v
současné době nevhodně přizpůsoben podzemní trase plynovodu VTL. Po jeho přeložení
by mohlo dojít ke změně systému zástavby tak, aby odpovídal stávající založené
urbanistické struktuře města a základním typologickým parametrům obytné zástavby. K
zásobování stávajících regulačních stanic VTL/NTL na ul. Tovární a Budovatelská bude
sloužit stávající větev plynovodu VTL (ul. Arm. gen. L.Svobody). Výměra plochy je 0,8 ha.

PV

Plocha je vymezena jako veřejné prostranství v návaznosti na železniční zastávku
Studénka-město. Důvodem je posílení významu zástavky a zajištění návaznosti na
navrženou obytnou zástavbu lokality Panská. V ploše mohou být realizována také
odstavná parkovací stání. Plocha je určená k zástavbě také v platném územním plánu.
Výměra plochy je 0,2 ha.

Z86

OV

Plocha je vymezena v návaznosti na železniční zastávku Studénka-město a navrženou
obytnou zástavbu lokality Panská. Plocha je určená k rozvoji polyfunkčních ploch
občanského vybavení. Plocha je určená k zástavbě také v platném územním plánu.
Výměra plochy je 0,4 ha.

Z87

DM

Vymezení plochy je na základě pokynu pořizovatele převzato beze změn ze zastavovací
studie lokality Panská. Plocha je vymezena jako místní komunikace. Plocha je určená k
zástavbě také v platném územním plánu. Výměra plochy je 2,2 ha.

Z88

BI

Z89

BI

Z90

BI

Z91

BI

Z84

Z85

Vymezení plochy je na základě pokynu pořizovatele převzato beze změn ze zastavovací
studie lokality Panská. Plocha je určená k zástavbě také v platném územním plánu.
Specifické podmínky využití jsou stanoveny z důvodu zajištění hospodárného využití
území a zajištění řízeného postupu výstavby.
Zastavitelné plochy Z88 až Z97 jsou první etapou výstavby dle zastavovací studie lokality
Panská. Výměra ploch je 11,5 ha.

Z92

BI

Z93

BI

Z94

BI

Z95

BI

Z96

BI

Z97

BI

Z98

BI

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele po projednání v pracovních
skupinách. Jedná se o dosud nezastavěnou proluku uvnitř zastavěného území. Plocha je
určena k zástavbě také v platném územním plánu. Výměra plochy je 0,3 ha.

Z99

SM

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele po projednání v pracovních skupinách.
Jedná se o dosud zčásti nezastavěnou proluku uvnitř zastavěného území. Plocha je zčásti
určena k zástavbě také v platném územním plánu. Výměra plochy je 0,6 ha.
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Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku. Specifické podmínky jsou
stanoveny na základě pokynu pořizovatele. Výměra plochy je 0,1 ha.

Z100

VM

Z101

TI

Koridor technické infrastruktury je vymezen pro veřejně prospěšnou stavbu vedení VN a
transformační stanice VN/NN (č.2 dle výkresu B8) pro posílení zásobování elektrickou energií
severní části zastavěného území Studénky - Na Trávníkách. Výměra plochy je 0,3 ha.

Z102

BI

Plocha je vymezena na základě zadávací dokumentace. Jedná se o využití dosud
nezastavěné proluky zastavěného území. Výměra plochy je 0,2 ha.

Z103

BI

Plocha je vymezena na základě zadávací dokumentace. Jedná se o využití dosud
nezastavěné proluky zastavěného území. Výměra plochy je 0,3 ha.

Z104

SV

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele po projednání v pracovních
skupinách. Specifické podmínky využití jsou stanoveny z důvodu zajištění dopravního
přístupu k vymezené ploše. Výměra plochy je 0,1 ha.

Z105

SV

Plocha je vymezena k využití pro bydlení ve volné proluce mezi zastavěným územím.
Navazuje na stabilizované plochy bydlení a nově vymezenou zastavitelnou plochu
bydlení Z106. Specifické podmínky využití jsou stanoveny z důvodu zajištění pohledové
ochrany nemovité památky - větrného mlýna. Výměra plochy je 0,2 ha.

Z106

SV

Plocha je vymezena k využití pro rozvoj bydlení na dosud nezastavěných pozemcích
uvnitř zastavěného území. Plocha zajišťuje územní rozvoj severovýchodní části
zastavěného území Studénky. Výměra plochy je 0,6 ha.

Z107

SV

Plocha zajišťuje územní rozvoj severovýchodní části zastavěného území Studénky.
Výměra plochy je 0,2 ha.

Z108

SV

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele.
Vymezení plochy bylo rozšířeno o navazující sousední parcelu tak, aby byl rozvoj
obytného území v této lokalitě plošně dokončen. Výměra plochy je 0,4 ha.

Z109

SV

Plocha je vymezena dle platného územního plánu v dosud nezastavěné proluce
zastavěného území. Specifická podmínka je stanovena z důvodu ochrany stávající
prostupnosti území. Výměra plochy je 0,3 ha.

Z110

SV

Plocha je vymezena dle platného územního plánu v dosud nezastavěné proluce
zastavěného území. Specifické podmínky využití jsou stanoveny z důvodu ochrany
významných krajinných prvků, které se v ploše nacházejí. Výměra plochy je 0,8 ha.

Z111

BI

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku. K dalšímu rozšiřování zástavby
by v této lokalitě již nemělo docházet, z toho důvodu je navržen na hranici zastavěného
území a zemědělských ploch pás krajinné zeleně (N62). Výměra plochy je 0,2 ha.

Z112

VZ

Plocha je vymezena na základě žádosti vlastníka pozemku a pokynu pořizovatele. Využití
plochy je podmíněno specifickými podmínkami využití z důvodu omezení výstavby ve
vymezené ploše, zajištění stávající prostupnosti území a na základě požadavku dotčeného
orgánu (Správa CHKO Poodří). Výměra plochy je 0,2 ha.

Z116

OH

Plocha je převzata z dosud platného územního plánu, je vymezena na základě pokynu
pořizovatele a na základě objektivní potřeby zajištění ploch pro rozšíření hřbitova ve
Studénce. Výměra plochy je 1 ha.

k.ú. Nová Horka

Z113

SV

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele po projednání v pracovních skupinách
v dosud nezastavěné ploše uvnitř zastavěného území. Specifické podmínky využití jsou
stanoveny z důvodu zajištění hospodárného využití půdy a postupu výstavby. Výměra
plochy je 1,1 ha.

Z114

DM

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele pro realizaci cyklistické stezky.
Plocha je vymezena v záplavovém území a jeho aktivní zóně. Na stavbu cyklostezky je
vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Výměra plochy je 0,04 ha.
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Plocha je vymezena v souladu s ÚAP ORP Bílovec pro stavbu malé čistírny odpadních vod
pro Novou Horku. Plocha je vymezena v záplavovém území a jeho aktivní zóně. Stavba
čistírny odpadních vod byla schválena již v rámci dosud platného územního plánu. Pro
stavbu čistírny nelze najít plochu, která by se nacházela mimo záplavové území a jeho
aktivní zónu. Z toho důvodu je využití vymezené plochy podmíněno provedením
protipovodňových opatření adekvátních účelu a technologii stavby.
Výměra plochy je 0,1 ha.

2. odůvodnění návrhu ploch přestavby
V řešeném území se nachází několik v současné době nevyužívaných areálů a staveb. Územní plán vymezil
jako plochy přestavby pouze ty areály a stavby, u nichž je navržena změna způsobu využití, jejíž součástí je
stavební a technická obnova nebo změna areálu. Přestavba se tak týká pouze areálu bývalého zámeckého
statku ve Studénce, u ostatních areálů a staveb je ponecháno původní (případně původní, ale upřesněné)
využití.

P1

P2

VM

Plocha bývalého zámeckého statku je na základě pokynu pořizovatele po projednání v
pracovních skupinách navržena k využití pro rozvoj podnikání v území, zejména pro
činnosti a aktivity, které nemají výrazný negativní dopad na pohodu bydlení a hygienu
prostředí. Výměra plochy je 2,7 ha.

DM

Část plochy bývalého statku je na základě platného územního plánu a pokynu pořizovatele
vymezena pro rozšíření stávající místní komunikace, která dle studie zastavitelnosti lokality
Panská a platného územního plánu bude hlavní sběrnou komunikací ze severovýchodní
poloviny zástavby lokality Panská. Výměra plochy je 0,2 ha.

3. odůvodnění návrhu ploch systému sídelní zeleně
Plochy systému sídelní zeleně jsou vymezeny v souladu se stavebním zákonem, resp. vyhláškou č.500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v platném znění.
Jako plochy systému sídelní zeleně jsou vymezeny plochy zeleně na veřejných prostranstvích (index ZV) a plochy
systému sídelní zeleně (index ZS). Tyto plochy jsou považovány za nezastavitelné a jsou vymezeny z důvodu
ochrany významných ploch zeleně v zastavěném území a jejich rozvoje.
Nově navržené plochy systému sídelní zeleně jsou vymezeny v lokalitách, kde budou plnit funkci zejména
ochrannou, izolační a rekreační. Zakládání nových ploch systému sídelní zeleně je umožněno také v rámci
ploch s rozdílným způsobem využití.
k.ú. Butovice
N25

ZS

N26

ZS

N27

ZS

N39

ZV

N40

ZV

N41

ZV

N42

ZV

N43

ZV

N44

ZV

Plochy sídelní zeleně jsou vymezeny jednak jako ochrana navržených obytných ploch Z17 a
Z18 před negativními účinky z dopravy na silnici II/464, jednak budou sloužit pro každodenní
rekreaci a odpočinek obyvatel přilehlých obytných ploch. Výměra ploch je 1,5 ha.
Plocha sídelní zeleně je vymezena jako ochrana obytného území před případnými
negativními účinky přilehlých ploch výroby a skladování Z58. Plocha je vymezena na
základě pokynu pořizovatele dle platného územního plánu. Výměra plochy je 1,1 ha.
Plocha je vymezena jako související veřejné prostranství se zelení k nově navrženým i
stávajícím obytným plochám v lokalitě Sídliště II. Veřejná zeleň bude sloužit pro každodenní
rekreaci a odpočinek obyvatel přilehlých obytných ploch. Výměra plochy je 1,9 ha.

Plocha je vymezena jako související veřejné prostranství se zelení k nově navrženým i
stávajícím obytným plochám v lokalitě Sídliště II. Veřejná zeleň bude sloužit pro
každodenní rekreaci a odpočinek obyvatel města. Výměra ploch je 12,3 ha.

Plocha je vymezena jako související veřejné prostranství se zelení k nově navrženým i
stávajícím obytným plochám v lokalitě Sídliště II. Současně budou plochy zeleně tvořit
hygienický filtr mezi obytnými plochami a průmyslovou zónou. Veřejná zeleň bude
sloužit pro každodenní rekreaci a odpočinek obyvatel města. Výměra ploch byla na
základě uplatněné námitky vlastníka dotčených pozemků změnšena ze 3,9 ha na 2 ha
(nesouhlas s vymezením plochy N44).
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k.ú. Studénka nad Odrou
N54

ZS

N55

ZS

N65

ZV

Plocha sídelní zeleně je vymezena na základě pokynu pořizovatele jako ochrana
krajinného rázu území (zakomponování areálu zemědělského družstva do krajiny) a
ochrana obytného území před případnými negativními účinky ze zemědělské výroby.
Výměra ploch je 0,7 ha.
Plocha je vymezena jako související veřejné prostranství se zelení k nově navrženým i
stávajícím obytným plochám v lokalitě Panská. Veřejná zeleň bude sloužit pro každodenní
rekreaci a odpočinek obyvatel přilehlých obytných ploch. Výměra plochy je 1,4 ha.

4. odůvodnění návrhu ploch krajiny
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu se:
- stavebním zákonem,
- zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
- zákonem č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
- zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
- zákonem č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny,
- s pozemkovými úpravami k.ú. Butovice.
Plochy krajiny jsou považovány za nezastavitelné.
Nově navržené plochy krajiny jsou vymezeny v lokalitách, ve kterých zvyšují ekologickou stabilitu území, podíl
krajinné zeleně a retenční schopnosti území.
k . ú . But o v ic e
N1

NP

Plochy jsou vymezeny z důvodu stabilizace funkčního nadregionálního biocentra
NRBC 92.

N3

NS

Plocha je vymezena k založení regionálního biokoridoru RBK 644. Plocha je navržena v
šířce min. 40 m. Plochy jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

N4

NS

N5

W

N6

NS

N7

W

N8

NS

N9

NS

N10

W

N11

NS

N12

NS

N13

NS

N14

W

N15

NS

N16

W

N17

NS

N18

NS

N19

W

Plochy jsou vymezeny pro realizaci protipovodňového opatření - suchého poldru. Plochy
jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

Plochy jsou vymezeny pro realizaci protipovodňového opatření - suchého poldru. Plochy
jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

Plochy byly na základě provedených pozemkových úprav k.ú. Butovice z navrhovaných
ploch vypuštěny.

Plocha je vymezena jako návrh zatravnění podél polní účelové komunikace. Plocha
zvýší retenční schopnosti území. Plocha je převzata z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

Plochy jsou vymezeny pro realizaci protipovodňového opatření - suchého poldru. Plochy
jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

Plochy jsou vymezeny pro realizaci protipovodňového opatření - zatravnění a retenční
nádrže. Plochy jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.
Plocha byla na základě provedených pozemkových úprav k.ú. Butovice z navrhovaných
ploch vypuštěna.
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Plocha je vymezena jako návrh zatravnění ke zvýšení retenční schopnosti území.
Plocha je převzata z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

N20

NS

N21

NS

N22

W

N23

NS

N24

W

N28

NS

N29

NS

N30

NS

N31

NS

N32

NS

N33

NS

N34

W

N35

NS

Plocha je vymezena jako návrh zatravnění ke zvýšení retenční schopnosti území a
ochraně zastavitelných ploch bydlení na rozhraní se zemědělskými plochami.

N36

NP

Plocha byla na základě provedených pozemkových úprav k.ú. Butovice z navrhovaných
ploch vypuštěna.

N37

NS

N38

NS

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele jako návrh zatravnění ke zvýšení
retenční schopnosti území a ochraně krajinného rázu území na rozhraní ploch výroby a
skladování se zemědělskými plochami.

N45

NP

Plocha je vymezena z důvodu stabilizace funkčního nadregionálního biocentra NRBC 92.

N46

NS

N47

NS

N48

NS

N49

NS

Plochy jsou vymezeny pro realizaci protipovodňového opatření - suchého poldru. Plochy
jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

Plochy jsou vymezeny pro realizaci protipovodňového opatření - suchého poldru. Plochy
jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

Plocha je vymezena k založení lokálního biokoridoru LBK 1. Plochy jsou navrženy v
šířce min. 20 m. Plochy jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.
Plocha je vymezena jako návrh zatravnění ke zvýšení retenční schopnosti území.
Plocha je převzata z pozemkových úprav k.ú. Butovic.
Plocha byla na základě provedených pozemkových úprav k.ú. Butovice z navrhovaných
ploch vypuštěna.
Plocha je vymezena k založení lokálního biokoridoru LBK 1. Plochy jsou navrženy v
šířce min. 20 m. Plochy jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.
Plochy jsou vymezeny pro realizaci protipovodňového opatření - suchého poldru. Plochy
jsou převzaty z pozemkových úprav k.ú. Butovic.

Plochy jsou vymezeny k zatravnění jako zbytkové plochy krajiny kolem navržené
přeložky silnice III/46427. Plochy zvýší retenční schopnosti území.

k . ú . St u d é n k a n a d O d r o u
Plocha je vymezena z důvodu stabilizace funkčního nadregionálního biocentra
NRBC 92.
Plocha je vymezena k zatravnění pro zvýšení retenčních schopností území. V ploše
bude realizován retenční příkop dešťových vod v rámci zástavby lokality Panská.
Plocha je vymezena k založení lokálního biokoridoru LBK 1. Plocha je navržena v šířce
min. 20 m.

N2

NP

N50

NS

N51

NS

N52

NS

N53

NS

Plocha je vymezena jako návrh zatravnění ke zvýšení retenční schopnosti území a
ochraně zastavěných i zastavitelných ploch bydlení na rozhraní se zemědělskými
plochami.

N56

NS

Plocha je vymezena k zatravnění pro zvýšení retenčních schopností území.

N57

NP

Plocha je vymezena z důvodu stabilizace funkčního nadregionálního biocentra NRBC 92 a
zvýšení retenčních schopností území.
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N58

NL

N59

NP

N60

NL

N61

NL

N62

NS

N63

W

N64

W

N67

NS

N68

NS

N69

NP
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Plocha je vymezena k zalesnění z důvodu stabilizace funkčního nadregionálního
biocentra NRBC 92 a zejména ke zvýšení retenčních schopností území. Z důvodu
ochrany veřejných investic je vymezení plochy přizpůsobeno územní rezervě
nadmístního významu pro vysokorychlostní železniční trať (D507 dle ZÚR MSK).
Plocha je vymezena z důvodu stabilizace funkčního nadregionálního biocentra NRBC 92 a
z důvodu zvýšení retenčních schopností území.
Plochy jsou vymezeny k zalesnění z důvodu stabilizace funkčního nadregionálního
biocentra NRBC 92 a zejména ke zvýšení retenčních schopností území. Z důvodu
ochrany veřejných investic je vymezení ploch přizpůsobeno územní rezervě nadmístního
významu pro vysokorychlostní železniční trať (D507 dle ZÚR MSK).
Plocha je vymezena k zatravnění pro zvýšení retenčních schopností území a jako
ochrana obytného území na rozhraní s plochami zemědělskými.
Plochy jsou vymezeny na základě pokynu pořizovatele jako dočišťovací retenční nádrže
dešťové kanalizace na Kozílkově potoce z lokality Panská.
Plocha je vymezena k založení lokálního biokoridoru LBK 1. Plocha je navržena v šířce
min. 20 m.
Po přeložení silnice III/46427 do nové trasy budou původní silniční pozemky z části
převedeny do systému místních komunikací, z části navráceny do ploch krajiny.
Vzhledem k lokalizaci plochy uvnitř CHKO Poodří je plocha navržená jako přírodní.

k . ú . No v á Ho r k a
N66

NS

Plocha je vymezena na základě pokynu pořizovatele k ochraně krajinného rázu území a
zastavěného území před účinky intenzivně zemědělsky obhospodařované půdy.

5. o d ů vod n ěn í n ávrh u veřej n ě p ro sp ěšn ých staveb , o p atřen í , asan ací
plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle §170 a §101 SZ)
Vymezení jednotlivých ploch a koridorů, které jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva, je provedeno dle stavebního
zákona, §170 a §101. V územním plánu města Studénka se jedná o plochy pro:
- stavby technické infrastruktury, které jsou nezbytné pro zajištění území technickou infrastrukturou:
WT 3 (Z29) pro stavbu regulační stanice plynovodu v Butovicích a WT 6 (Z115) pro stavbu čistírny
odpadních vod v Nové Horce.
Odůvodnění návrhu jednotlivých ploch je uvedeno v příslušných kapitolách výše, v nichž jsou tyto plochy
barevně označeny.
Veřejně prospěšná opatření na ochranu archeologického dědictví nebylo nutné v územním plánu vymezovat.

plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170 SZ)
Vymezení ploch a koridorů, které jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby pouze s možností vyvlastnění,
je provedeno dle stavebního zákona, §170.
Mezi tyto plochy a koridory byly zařazeny plochy pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, které
je nezbytně nutné v území realizovat, dále plochy a koridory pro liniové stavby technické infrastruktury, plochy
pro veřejně prospěšná opatření ke snižování ohrožení území povodněmi, plochy pro veřejně prospěšná
opatření ke zvyšování retenčních schopností území a plochy a koridory určené pro založení a doplnění prvků
územního systému ekologické stability:
- stavby dopravní infrastruktury, které jsou nezbytné pro veřejný systém dopravy v území: WD 1 až WD 7 a
WD 9 až WD 18
- stavby technické infrastruktury, které jsou nezbytné pro veřejný systém technického vybavení území:
WT 1 až WT 6
- opatření ke snižování ohrožení území povodněmi: WK 1 až WK 8
- opatření ke zvyšování retenčních schopností území: WR 1 až WR 9
- opatření k založení prvků územního systému ekologické stability: WU 1 až WU 16
V případě liniových staveb technické infrastruktury je stanoveno vyvlastnění formou zřízení věcného břemene.
Odůvodnění návrhu vymezení jednotlivých ploch a koridorů je uvedeno v příslušných tabulkách výše, v nichž
jsou tyto plochy barevně označeny.
Plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci nejsou
v územním plánu vymezeny

Územní plán Studénka

leden 2015

A2. Odůvodnění územního plánu

25

plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 SZ)
Vymezení jednotlivých ploch, které jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby a opatření pouze s možností
uplatnění předkupního práva, je provedeno dle stavebního zákona, §101.
V územním plánu města Studénka se jedná o plochy pro:
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury dle stavebního zákona §2, písm.k), bod 3.:
Po 1 a PO 2
- veřejná prostranství dle stavebního zákona §2, písm.k), bod 4., a která jsou vymezená dle vyhl. č.501/2006
Sb., §7, odst. 2 : PP 1 až PP 15
- opatření k ochraně kulturního dědictví dle stavebního zákona §2, písm.m) - staveb významných
konstrukčním a materiálovým řešením: PK 1 až PK 4
Koridory s možností uplatnění pouze předkupního práva nejsou územním plánem vymezeny.
Odůvodnění návrhu jednotlivých ploch je uvedeno v příslušných kapitolách výše, v nichž jsou tyto plochy
barevně označeny.
pozn.: Ve výrokové části územního plánu v kapitole g) a h) je uveden výpis pozemků dotčených možností
uplatnění předkupního práva. Ve výpisu pozemků jsou uvedena všechna dotčená parcelní čísla bez určení, zda
se jedná o pozemky ve vlastnictví města Studénka, či nikoli. Výpis pozemků je proveden z digitální mapy
katastru nemovitostí, která byla projektantovi pro účely zpracování územního plánu předána pořizovatelem.

6. odůvodnění návrhu územních rezerv
Územní rezervy jsou vymezeny jako výhledový způsob dalšího rozvoje města. Vytvářejí podmínky pro
urbanisticky nejvhodnější umístění dalších zastavitelných ploch. Územní rezervy nadmístního významu jsou
převzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR MSK) a zpřesněny na podkladu katastrální
mapy.
k.ú. Butovice

DS

Plocha územní rezervy je vymezena na základě zadávací dokumentace a pokynu
pořizovatele. Jde o společný záměr města Studénka a obce Velké Albrechtice výhledové připojení Velkých Albrechtic na dálniční přivaděč (silnice II/464). Ředitelství
silnic a dálnic ČR tento záměr nesleduje.

RZ

Plocha je zařazena do územních rezerv z důvodu účelnějšího využití území. Převedení do
zastavitelných ploch je podmíněno prověřením využití plochy Z20, která je navržena ke
stejnému účelu (zahrádkářské kolonie). Obě plochy jsou určeny k náhradě za plochy
zahrádek vymístěných z lokality Sídliště I (využití pro plochu Z53) a Za sídlištěm (plochy Z45,
Z46, Z47, Z48). Plocha byla převzata z platného ÚP.

R3

BI

Územní rezerva je vymezena v souladu s navrženou urbanistickou koncepcí jako
ochrana území, které je vhodné pro další případný rozvoj bydlení. Cílem je stanovení
směru budoucího rozvoje zastavitelných ploch bydlení tak, aby změnami územního plánu
nevznikaly nové zastavitelné plochy v nevhodných lokalitách, zejména ve volné krajině.

R4

SM

Plocha je zařazena do režimu územních rezerv z důvodu, že její využití je vhodné až po
realizaci místní komunikace navržené v ploše Z72, která umožní vhodnou dopravní
přístupnost plochy.

ZV

Plocha je vymezena jako územní rezerva pro realizaci veřejné zeleně, která by měla sloužit
jako ochranný zelený filtr mezi plochami bydlení v ploše Z45 až Z48 a současně by měla
sloužit pro každodenní rekreaci a odpočinek obyvatel výše uvedených ploch. Do doby
realizace obytné výstavby ve výše uvedených plochách je nedůvodné omezovat stávající
využití plochy (zahrádkářská kolonie).

R1

R2

R5

k.ú. Studénka nad Odrou

R6

BI

Plocha územní rezervy je vymezena na základě pokynu pořizovatele po projednání v
pracovních skupinách. Vymezení je převzato ze studie zastavitelnosti lokality Panská.
Zařazení do územních rezerv je provedeno z důvodu zajištění účelnějšího nakládání se
zemědělskou půdou. Převedení ploch územních rezerv do ploch zastavitelných je
podmíněno prvotním využitím zastavitelných ploch navazujících na zastavěné území
města.
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BI

Plocha územní rezervy je vymezena na základě pokynu pořizovatele po projednání v
pracovních skupinách. Vymezení je převzato ze studie zastavitelnosti lokality Panská.
Zařazení do územních rezerv je provedeno z důvodu zajištění účelnějšího nakládání se
zemědělskou půdou. Převedení ploch územních rezerv do ploch zastavitelných je
podmíněno prvotním využitím zastavitelných ploch navazujících na zastavěné území
města.

DM

Plocha územní rezervy je vymezena z důvodu ochrany území pro případnou realizaci
"malého obchvatu" Studénky, resp. lokality Panská, v případě propojení obou částí
města (Sídliště II - ul. Poštovní a lokalita Panská - ul.Komenského). Obchvat by byl
napojen na silnici III/46427 v lokalitě U Rektorového (u vodojemu).

DZ

Plocha územní rezervy nadmístního významu je převzata z nadřazené územně plánovací
dokumentace (ZÚR MSK) a územně zpřesněna na podkladu katastrální mapy a
zkoordinována se zájmy ochrany přírody a krajiny. Plocha je vymezena pro výhledovou
stavbu vysokorychlostní železniční trati (označení D507 dle ZÚR MSK).

k.ú. Nová Horka
R10

DV

Plocha územní rezervy nadmístního významu je převzata z nadřazené územně plánovací
dokumentace (ZÚR MSK) a územně zpřesněna na podkladu katastrální mapy. Plocha je
vymezena pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků (vodní cesta
Dunaj - Odra - Labe).

7. odůvodnění návrhu územních studií
Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, jsou
vymezeny z důvodu návrhu, prověření nebo posouzení možných řešení vybraných problémů.
k.ú. Butovice
Územní studie je předepsána z důvodu nutnosti řešení následujících problémů:

US1

- nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu
- napojení zastavitelných ploch na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- typ zástavby a umístění dalších veřejných prostranství v souladu s vyhláškou
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
- etapizace výstavby s ohledem na ochranu půdního fondu a ekonomické využití
dopravní a technické infrastruktury
- využití plochy Z42 s ohledem na střet záměru a limitu využití území, tj. střet umístění
staveb pro bydlení a ochranného pásma VN 22 kV
- řešení prostupnosti zastavitelných ploch pro pěší a cyklistickou dopravu a napojení
těchto komunikací na stávající chodníky, stezky a navržená veřejná prostranství včetně
veřejné zeleně
Územní studie je předepsána z důvodu nutnosti řešení následujících problémů:

US2

- nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu
- napojení zastavitelných ploch na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- typ zástavby a umístění dalších veřejných prostranství v souladu s vyhláškou
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
- řešení prostupnosti zastavitelných ploch pro pěší a cyklistickou dopravu a napojení
těchto komunikací na stávající chodníky, stezky a navržená veřejná prostranství včetně
veřejné zeleně

8. odůvodnění vymezení významných staveb
Stavby, které jsou vymezeny jako významné, představují v území kulturně - historickou hodnotu. Tribuna na
atletickém stadionu má výjimečnou stavební konstrukci. Jedná se o speciální atypické ocelové nosníky, na
nichž je konstrukce tribuny zavěšena. Tento systém byl ve své době ojedinělý a novátorský. Z
architektonického hlediska je také významné materiálové řešení (převládající ocel a dřevo). Výjimečnou
konstrukci mají také ocelové železniční mosty na bývalé železniční trati Studénka - Albrechtičky. Všechny tyto
stavby představují atraktivní hodnotu území, kterou je možné zužitkovat v rámci cestovního a turistického
ruchu.
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e.2. komplexní zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury
•

1. dopravní infrastruktura

Město Studénka je napojeno na dálniční síť - dálnici D1, která prochází severozápadní částí území.
V území je realizována přeložka silnice II/464, která slouží jako dálniční přivaděč a současně
představuje páteřní komunikaci pro tranzitní dopravu bez zátěže obytných území.
Na silnici II/464 jsou napojeny silnice 3.tříd: III/46420, III/46427, III/46428 a III/46431, které spojují
město s širším územím. Silniční síť vyhovuje potřebám rozvoje města, představuje silný potenciál
udržitelného rozvoje území.
V silniční síti bylo nutné řešit dva hlavní dopravní problémy:
- zaplavování silnice III/46427 při povodních a tím zneprůchodnění území a dopravní odříznutí
obytných území připojených na nadřazenou silniční síť silnicí III/46427,
- blokování železničního přejezdu a křížení na silnici III/46427 v místě odbočení z ul. 2.května na ul.
R.Tomáška z důvodu zátěže území těžkou nákladní dopravou (vjezd do průmyslového areálu z
obytné ulice R.Tomáška)
Územní plán proto navrhuje zastavitelnou plochu pro přeložení zaplavovaného úseku silnice
III/46427 mimo záplavové území (plocha Z73) a místní komunikaci s odbočením z navržené
přeložky, která bude sloužit jako příjezd do průmyslového areálu a současně zajištěním
prostupnosti průmyslového areálu a železničního kolejiště propojí centrální a obytnou část města
s prostorem vlakového nádraží (plocha Z72). Konkrétní řešení přejezdu přes vlakové kolejiště
není územním plánem stanoveno, toto musí být předmětem navazujících studií a projektových
dokumentací.
Životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených k zastavění, které jsou
situovány v blízkosti silnic II. a III. třídy, mohou být negativně ovlivněny externalitami dopravy,
zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na plochách navržených pro zastavění je možné
umísťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění
přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy a jejichž napojení na silniční síť vyhoví
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích jak je upravují zvláštní
zákony na úseku dopravy, zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
V platném územním plánu je dlouhodobě sledován záměr propojení oddělených hlavních
obytných částí města - Butovic a Studénky místní komunikací, která by navazovala na ul.
Poštovní v lokalitě Sídliště II a ulici Májová v lokalitě Panská. Vzhledem k dlouhodobě
navrhovanému a plošně rozsáhlému záměru rozvoje bydlení v obou lokalitách, dochází u
obyvatel dotčených obytných území města k obavám z neúměrně vysoké dopravní zátěže těchto
ploch. Z toho důvodu je záměr propojení zařazen do územních rezerv a jako možnost řešení
případné dopravní zátěže stávajících i navrhovaných obytných ploch je vymezena územní
rezerva také pro tzv. "malý obchvat" Studénky, resp. lokality Panská (plocha územní rezervy
dopravní infrastruktury místní - R8).
Dopravní síť místních a obslužných komunikací je vyhovující a z hlediska územního plánování v
dostatečné míře pokrývá potřeby území. Bylo ji třeba doplnit pouze několika místními komunikacemi,
aby byla zajištěna prostupnost území.
Nové obslužné komunikace jsou navrženy v lokalitách intenzivního rozvoje města. Jde o koncepční
trasování páteřních komunikací. Tato síť bude doplněna dalšími obslužnými komunikacemi uvnitř
vymezených ploch s rozdílným způsobem využití jako související dopravní infrastruktura. Připojení
nových komunikací na silniční a místní síť bude projektově řešeno v rámci navazujících územních a
stavebních řízení.
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Parkování a odstavení vozidel je řešeno na stávajících a navrhovaných parkovacích plochách,
podélným stáním na komunikacích a na vlastních pozemcích. Garážování vozidel je řešeno
převážně v samostatných nebo vestavěných garážích na vlastních pozemcích. Navržen je také
rozvoj garáží řadových (plocha Z28). Zřizování parkovacích stání a garáží je regulativně umožněno
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití (související dopravní infrastruktura).
Nově vybudovaná přeložka silnice II/464 umožňuje také rozvoj dopravního vybavení. V územním
plánu je proto vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (plocha Z56), která je určena pro
stavbu čerpací stanice pohonných hmot a souvisejících služeb.
Stávající značené cyklotrasy a turistické trasy zůstávají zachovány a budou postupně doplňovány
tak, aby byly kompletně dokončeny trasy nadmístního a mezinárodního významu - cyklotrasa Odra
- Morava - Dunaj a turistická trasa Greenways Krakow - Wien. Realizace těchto staveb není
územním plánem vyloučena.
Realizace pěších a cyklistických stezek je umožněna v rámci jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití (související dopravní infrastruktura). Z hlediska místní pěší a cyklistické
prostupnosti území je v současné době využívána tzv. Buvolí stezka. Z důvodu návrhu
rozvojových ploch města v lokalitě Za sídlištěm bude její průběh nutno prověřit a určit nové
trasování. Toto bude řešeno v rámci územní studie, jejímž zpracováním je využití navržených
ploch podmíněno.
Hromadná doprava je v řešeném území realizována autobusovou a železniční dopravou. Zřizování
dalších zastávek hromadné dopravy dle případné potřeby je možné realizovat v rámci ploch s
rozdílným způsobem využití.
Řešeným územím je vedena celostátní dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 270 Přerov Bohumín, regionální jednokolejná neelektrizovaná trať č. 279 Studénka - Bílovec a regionální
jednokolejná neelektrizovaná trať č. 325 Studénka - Veřovice.
Z nadřazené územně plánovací dokumentace byly do územního plánu zapracovány a na podkladu
katastrální mapy upřesněny plochy a koridory železniční dopravy nadmístního významu: plochy pro
veřejně prospěšnou stavbu rekonstrukce a zkapacitnění železniční tratě č. 325 Studénka Sedlnice, na kterou je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, a koridor územní rezervy pro
vysokorychlostní trať (VRT) Bělotín - Ostrava, jehož vymezení bylo koordinováno se zájmy ochrany
přírody a krajiny.

•

2. technická infrastruktura

zásobování pitnou vodou :
Řešené území je zásobeno pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu (OOV), přivaděče
Záhumenice - Butovice - Bílovec. Pitná voda je přivedena do vodojemu OOV Butovice 2x 1000 m3,
s maximální hladinou vody 291,25 m n.m. a dnem 286,25 m n.m.
Z vodojemu je proveden přívodní řad k šachtě u Butovic, kde je předávací místo s měřením odběru.
Od předávacího místa jsou vedeny zásobovací řady do Butovic a Studénky. Vodovodní síť Butovic a
Studénky je propojena a je dělena na zásobovací a rozvodné řady.
V Butovicích je navržena rozvodná síť, která tvoří jedno tlakové pásmo pod hladinou vodojemu
OOV Butovice. Ve Studénce je navržena z velké části okruhová rozvodná síť, která je v jednom
tlakovém pásmu daném hladinou vodojemu OOV Butovice.
Zásobovací a rozvodné řady pokrývají celý prostor Butovic i Studénky. Na vodovod je napojeno 90 %
obyvatel a veškeré průmyslové podniky.
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V Nové Horce je vodovod součástí malého skupinového systému, který zásobuje také obce
Petřvaldík a Albrechtičky. Skupinový vodovod je napojen na přivaděč OOV - 3. větev. Z přivaděče
je odbočení u Petřvaldíku a přes Petřvaldík je proveden přívod do věžové akumulace Albrechtičky o
objemu 300 m3, s max. hladinou vody 284,50 m n.m. Tato akumulace je společná pro Albrechtičky i
Novou Horku. U vodojemu Albrechtičky je na odběrném potrubí šachta, kde je dělení odběru do
rozvodu Albrechtiček a samostatně do Nové Horky.
Součástí vodovodu Nová Horka, který má jedno tlakové pásmo a je pod tlakem vodojemu
Albrechtičky, jsou přívodní a rozvodné řady. Vodovod je v Nové Horce nový a provozně
bezproblémový i pro navrhovaný rozvoj sídla.
Vodovod ve Studénce a Butovicích vyžaduje pouze místní údržbu a výměnu nevyhovujících úseků
vodovodních řadů. Kapacitně je dostačující i pro navrhovaný rozvoj města.
Vzhledem k tomu, že v území se nenacházejí žádné vlastní zdroje pitné vody, bude v případě
přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu možné realizovat nouzové zásobování pitnou
vodou pouze z cisteren nebo dodávkou balené vody. S vyhledáním nových zdrojů pitné vody v
řešeném území není uvažováno.
Rozvoj vodovodní sítě se předpokládá pouze z důvodu realizace nové zástavby ve vymezených
zastavitelných plochách, rozšiřování vodovodního řadu bude tedy probíhat postupně a jako
související technická infrastruktura jednotlivých zastavitelných ploch. Celková délka
předpokládaných nových hlavních zásobovacích řadů je cca 3,8 km.
odkanalizování území a čištění odpadních vod :
Město Studénka má vybudovanou soustavnou síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a
dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů obytné a průmyslové zástavby na centrální
mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV), která je technologicky rekonstruována a je
vyhovující pro současný i výhledový rozvoj města.
Na stokový systém je napojeno asi 85 % obyvatel. V lokalitách, které nejsou připojeny na stokový
systém ČOV jsou odpadní vody akumulovány v septicích a žumpách, které mají přepady zaústěny
do povrchových příkopů případně trativodů. Jimi jsou odpadní vody spolu s ostatními vodami
odváděny do recipientů.
V Nové Horce se nenachází žádný významný producent odpadních vod. Na vybudovanou
jednotnou kanalizaci jsou připojeny jednotlivé nemovitosti, které individuálně předčišťují odpadní
vody v septicích nebo žumpách. Takto předčištěné odpadní vody jsou kanalizací odváděny do
potoka Sedlnice. Dešťové vody jsou odváděny do potoka odváděny systémem příkopů a propustků.
V současné době probíhá dokončení systému odkanalizování území Butovic a Studénky s
napojením na centrální čistírnu odpadních vod. Nově vybudované jsou řady v severní části Butovic
a severovýchodní části Studénky, kde je dle projektové dokumentace realizována také čerpací
stanice na ul. Družstevní.
V územním plánu je proto s využitím stávající kanalizace navržena pouze malá čistírna odpadních
vod pro cca 500 EO v Nové Horce (plocha Z115). Vzhledem k tomu, že území kolem potoka
Sedlnice leží v záplavovém území a jeho aktivní zóně, bude nutné v rámci případné výstavby ČOV
provést také technologická nebo stavební protipovodňová opatření. Na území Butovic a Studénky
předpokládá územní plán rozšiřování kanalizace z důvodu realizace nové zástavby ve vymezených
zastavitelných plochách. Rozšiřování kanalizačních řadů bude tedy probíhat postupně a jako
související technická infrastruktura jednotlivých zastavitelných ploch. Celková délka
předpokládaných nových hlavních kanalizačních řadů je cca 3 km kanalizace splaškové a cca 1 km
kanalizace dešťové v první etapě zástavby lokality Panská.
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odpady :
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území města Studénky je prováděn v souladu s požadavky zákona o odpadech. Tuto
problematiku řeší Plán odpadového hospodářství města Studénka a příslušná obecně závazná
vyhláška. Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky a je zajištěno jejich samostatné ukládání a
následný pravidelný svoz formou zvláštních sběrných nádob, které jsou barevně odlišeny a
označeny příslušnými nápisy. Město zajišťuje provoz sběrného dvora, kde je možno odevzdat
nebezpečný odpad, velkoobjemný odpad a použité výrobky, na které se vztahuje povinnost
zpětného odběru. Svoz a likvidace odpadu je zajištěna oprávněnou firmou dle zákona o odpadech.
Z toho důvodu nebylo v územním plánu nutné navrhovat žádné změny v systému likvidace odpadů.
skládkové zátěže :
V řešeném území se nenachází žádná aktivně využívaná skládka, nové skládky nejsou v území
navrhovány. Bývalá skládka RADAR je rekultivována a je navrženo její využití pro sportovně
rekreační účely.
energie a spoje :
Územím prochází vedení vysokého napětí VVN 110 kV z elektrárny Ostrava - Třebovice ústící do
rozvodny R110/22 kV v Hranicích. Z tohoto vedení je odbočovací větví proveden přívod elektrické
energie 110 kV do transformovny VVN/VN Studénka - ČD a dále proveden rozvod VN 22 kV,
kterým je zásobeno elektrickou energií celé řešené území.
Vedení VN 22 kV je převážně provedeno jako vrchní, kabelové rozvody jsou pouze v centrální části
zastavěného území.
Jednotlivé části zastavěného území jsou zásobeny z transformačních stanic, které mají dostatečné
rezervy i pro případný další rozvoj.
Butovice a Studénka jsou zásobeny z linky:
- VN 22 kV č. 04 prostřednictvím transformačních stanic: 9375, 5759, 5768, 9320, 5750, 5763,
9318, 9314, 5754, 5752, 9319, 5751, 5753, 5755, 5757, 5760, 5761, 5764, 5765, 5756, 5766,
5767
- VN 22 kV č. 217 prostřednictvím transformačních stanic: 5853, 5857, 5848, 92606, 5858, 5851,
5855, 5856, 92479, 5849, 5850, 5854, 5847, 5859, 5762, 9337, 92437, 92436, 92441, 92435
- VN 22 kV č. 156 prostřednictvím transformační stanice: 92482
- VN 22 kV č. 155 prostřednictvím transformačních stanic: 9322, 92477, 92476
- kabelového vedení VN 22 kV: 92606, 5766, 5756, 5760, 5757, 5755, 5761, 5764, 5765
Nová Horka je zásobena z linky:
- VN 22 kV č. 217 prostřednictvím transformačních stanic: 92464, 5820, 92465.
Hlavní rozvody linek VN 22kV jsou dostatečně kapacitní pro pokrytí potřeby elektrické energie.
Záměry vymezené v územním plánu jsou pouze místního významu - rozšíření rozvodů VN a
vybudování nových trafostanic v místech, ve kterých je nutné posílit zásobování elektrickou energií:
Butovice sever na ul. Butovická v ploše koridoru Z64 a Studénka sever v lokalitě Na Trávníkách v
ploše koridoru Z101, a dále záměr výstavby rozvodny 120/22 kV v zastavitelné ploše Z60.
Nové rozvody VN a transformační stanice budou dále prováděny dle potřeb nové zástavby ve
vymezených zastavitelných plochách.
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V těchto plochách budou elektroenergetické stavby realizovány jako související technická
infrastruktura - z toho důvodu, jak je vyznačeno ve výkresu B8. Elektroenergetika, spoje, není
nutné pro tyto stavby vymezovat samostatné plochy a koridory. Z důvodu navrženého využití pro
bydlení v zastavitelné ploše Z42 a Z46 je předpokladem přeložení vrchního vedení, které se ve
vymezených plochách nachází. Prověření řešení konfliktu využití ploch pro bydlení a trasování
vrchního vedení VN bude předmětem územním plánem předepsané územní studie US1.
Systém radiokomunikační a telekomunikační sítě se v řešeném území nemění z důvodu, že území
je v dostatečné míře pokryto telefonní rozvodnou sítí, televizním signálem a signálem mobilních
operátorů. Ze Zadání územního plánu nevyplynul žádný požadavek na rozšíření telekomunikačních
sítí a zařízení.
zásobování plynem a teplem :
Řešeným územím prochází velmi vysokotlaký plynovod DN 700, PN 63 Příbor (Libhošť) - Děhylov.
Toto vedení nemá vliv na zásobení území plynem, je však navrženo ke zdvojení na základě
nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR MSK). Pro tuto veřejně prospěšnou stavbu je
vymezen koridor technické infrastruktury Z63.
Území je zásobeno plynem z hlavních páteřních vysokotlakých plynovodních vedení:
- VTL DN 200 Borovec - Bílovec
- VTL DN 300 Vřesina - Studénka
Oba tyto systémy jsou propojeny vysokotlakým plynovodem DN150.
Z vysokotlakého plynovodu VTL DN 200 Borovec - Bílovec jsou napojeny regulační stanice:
RS VTL/STL Nová Horka - sušička, o výkonu 1200m3/hod
RS VTL/STL Nová Horka, o výkonu 1000m3/hod
RS VTL/STL Butovice - silo, o výkonu 1200m3/hod
RS VTL/STL Butovice - výroba SMS, o výkonu 1500m3/hod
RS VTL/NTL Butovice - Studénka I, o výkonu 1200m3/hod
Z vysokotlakého propoje VTL DN 150 jsou napojeny regulační stanice:
RS VTL/NTL Studénka - Trávníky, o výkonu 1200m3/hod
3
RS VTL/NTL Studénka - Panská, o výkonu 1000m /hod
3
RS VTL/STL Studénka - ČKD, o výkonu 5000m /hod
RS VTL/STL Studénka - Vagonka, o výkonu 1200m3/hod
3
RS VTL/STL Studénka - Vagonka, o výkonu 3000m /hod
RS VTL/STL/NTL Studénka III - Mírová, o výkonu 1200m3/hod
RS VTL/STL Studénka - Pekárny, o výkonu 1200m3/hod
Z důvodu rozvoje bydlení v lokalitě Panská navrhuje územní plán koncepčně přeložení úseku propoje
VTL plynovodu mimo toto hlavní rozvojové území. Pro plynovodní přeložku je vymezen koridor Z84 a
pro umístění regulační stanice VTL/STL je vymezena zastavitelná plocha Z29. Z této regulační
stanice by byly provedeny nové rozvody STL plynovodu v nově navrhovaných zastavitelných
plochách v Sídlišti II a v lokalitě Za sídlištěm. Využití obou těchto lokalit je podmíněno zpracováním
územně plánovacího podkladu, který by konkrétní řešení zásobování plynem prověřil.
Stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňuje územní plán rozvoj
plynovodní sítě jako související technické infrastruktury v rámci vymezených zastavitelných ploch i
stabilizovaných ploch zastavěného území.
V centrální části města jsou provedeny teplovodní rozvody. Zdrojem pro systém centrálního
zásobování teplem je výtopna. Teplo je vyráběno v plynových kotlích, přičemž skladba zdrojové
výkonové kapacity centrální výtopny bezpečně pokrývá potřeby soustavy centrálního zásobování
teplem.
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Systém zásobování teplem se v řešeném území nemění z důvodu, že území je dostatečně pokryto
rozvodným systémem plynu a elektrické energie včetně umístění souvisejících regulačních stanic
VTL/STL a elektroenergetických stanic VN/NN.
Ze Zadání územního plánu nevyplynul žádný požadavek na rozšíření teplovodních sítí a zařízení.
Předpokladem je rozvoj systému zejména v souvislosti s budoucí možnou výstavbou bydlení v
lokalitách, které na teplovodní rozvody navazují. V těchto lokalitách by byly teplovodní rozvody
provedeny jako související technická infrastruktura v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.
Jejich umístění by bylo prověřeno v rámci územně plánovacích podkladů (územní studie US1 a
US2).
Podmínky pro zásobování územím teplem jsou stanoveny v souladu s Územní energetickou
koncepcí Moravskoslezského kraje.
•

3. občanské vybavení

Řešené území je v dostatečné míře zajištěno službami občanského vybavení, ze Zadání územního
plánu nevyplynul žádný konkrétní požadavek na vymezení nových ploch občanského vybavení
veřejné infrastruktury, vyjma rozšíření ploch hřbitova v Butovicích.
Většina služeb občanského vybavení je soustředěna především v centru města, za vyšší
občanskou vybaveností dojíždějí obyvatelé města zejména do Bílovce, Nového Jičína, Příbora a
Ostravy.
Stávající plochy občanského vybavení jsou územním plánem respektovány. Navržen je rozvoj těchto
ploch zejména v lokalitách vyšší koncentrace obyvatel nebo v návaznosti na stabilizované plochy
shodného využití. V rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je
umožněno zřizování příslušných služeb občanského vybavení v rámci zastavěného území i
zastavitelných ploch dle aktuálních potřeb, investičních záměrů a rozvoje města. Při návrhu územního
plánu bylo upřednostňováno vymezení polyfunkčních ploch, které zajišťují stabilizaci a rozvoj
polyfunkční struktury města.
Hlavní rozvojové plochy bydlení jsou v lokalitě Sídliště II, Za sídlištěm a v lokalitě Panská.
V lokalitě Panská, která je určena pro výstavbu individuálního bydlení v rodinných domech, bylo na
základě pokynu pořizovatele provedeno vymezení ploch dle předané studie zastavitelnosti. Pro
zajištění možnosti umístění občanského vybavení byla vymezena plocha Z86, která navazuje na
navržené veřejné prostranství u železniční zastávky Studénka-město.
V lokalitě Sídliště II je vymezena plocha občanského vybavení Z34. Předpokladem je však využití
pro umístění občanského vybavení dle aktuálních potřeb také v ploše bývalého městského
koupaliště. Umístění dalších služeb občanského vybavení bude prověřeno na základě konkrétních
parametrů zástavby lokality v rámci územně plánovacího podkladu - územní studie US2.
V lokalitě Za sídlištěm je vymezena plocha občanského vybavení Z38. Umístění dalších služeb
občanského vybavení bude prověřeno na základě konkrétních parametrů zástavby lokality v rámci
územně plánovacího podkladu - územní studie US1.
Pro rozšíření sportovně reakreačních aktivit jsou navrženy plochy Z53 na Sídlišti I, kde je
zvažováno přemístění městského koupaliště, a plocha Z26 v prostoru rekultivované skládky
RADAR. V této ploše je možné umístit aktivity, které mohou být v obytných zónách rušivé, např.
hřiště a dráhy pro bikros, skateboarding, apod.
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4. veřejná prostranství

Územním plánem jsou vymezeny stabilizované plochy významných veřejných prostranství a v
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění, jsou navržena nová veřejná prostranství včetně veřejné zeleně v lokalitách navrženého
rozvoje bydlení a občanského vybavení. Přehled zastavitelných ploch bydlení a občanského
vybavení o velikosti nad 2 ha a k nim v územním plánu vymezených souvisejících prostranství je
uveden v následující tabulce.
zast. plocha / ha

potřeba veř. prostranství
2
dle vyhlášky v m

vymezené související
2
veř. prostranství / m

k vymezení / m

Z50 / 2,2 ha

1100

specifická podmínka

1100

Z32 / 5,8 ha

2900

Z31 / 6700

-

Z33, Z34 / 4 ha

2000

Z35 / 7600

-

Z38, Z45 až Z48 / 7 ha

3500

Z37 / 10700

-

Z40 / 4,3 ha

2150

Z39 / 3900

-

Z41 / 3,5 ha

1750

Z43 / 3600

-

Z42 / 2 ha

1000

Z44 / 2600

-

Z89 / 2,2 ha

1100

Z85 / 2000

-

2

e.3. komplexní zdůvodnění řešení uspořádání krajiny

Z hlediska cílových charakteristik krajiny je jedinečný krajinný ráz města Studénka zařazen v ZÚR
MSK do oblasti krajinného rázu "Oderská brána" s převládajícím typem krajiny zemědělské
harmonické, polní a krajiny s vyšším podílem vodních ploch.
Cílem územního plánu byla eliminace možných ohrožení krajinného rázu:
- narušení vodního režimu
- extenzivní rozvoj sídel a suburbanizace
- zástavba zemědělské krajiny
- změny krajinných horizontů.
Vodní režim v území je návrhem územního plánu optimalizován návrhem nových ploch krajiny,
které zvyšují jeho retenční schopnosti. Jsou navrženy nové plochy retenčních nádrží, suchých
poldrů, plochy zatravnění i zalesnění. Jako kompenzace navržených zastavitelných ploch jsou v
jejich těsné návaznosti navrženy plochy sídelní a veřejné zeleně. K optimalizaci vodního režimu
přispívá také vymezení prvků ÚSES včetně prvků interakčních, které doplňují zemědělskou krajinu
o polní meze, remízky a stromořadí.
Ve volné krajině nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy, nedochází k zakládání obytných
satelitů mimo zastavěná území. K zástavbě jsou využity výhradně plochy v těsné návaznosti na
zastavěné území a plochy, které byly vymezeny k zástavbě v platném územním plánu. Jejich
rozsah byl v návrhu územního plánu výrazně redukován. Tím dochází k ochraně zemědělské
krajiny a ochraně krajinných horizontů.
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Při návrhu územního plánu byly dodrženy následující zásady ochrany krajinného rázu:
- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz údolní nivy Odry a významných krajinných
horizontů
- nevytvářet pohledové bariéry
- v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení minimalizovat v
závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací
stožárových míst
- ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb
- chránit přírodní a přírodě blízké ekosystémy vázané na říční nivu Odry
- chránit historické krajinné struktury
Navržené řešení uspořádání krajiny dále vychází z evidence nemovitostí, zjištěného stavu území,
vymezení územního systému ekologické stability a všech ochranných režimů v krajině.
Stavební zásahy do chráněných přírodních území jsou v návrhu územního plánu minimalizovány
na nezbytně nutnou míru - jedná se zejména o nutné převzetí veřejně prospěšných zájmů z
nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR MSK), platného územního plánu a převzetí
právního stavu v území (vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení).
V CHKO Poodří a lokalitách NATURA 2000 jsou tak vymezeny pouze následující stavby:
ID plochy

Z63
Z65 - Z67

stavba

odůvodnění stavby

VPS PZ2 - zdvojení stávajícího plynovodu VVTL
VPS DZ11 - zkapacitnění žel. tratě č.325

ZÚR MSK
ZÚR MSK, územní rozhodnutí

Z73

VPS - přeložka zaplavovaného úseku silnice III/46427

Z113

plocha bydlení pro stavby rodinných domů (1 ha)

Z114

VPS - cyklistická stezka

Z115

VPS - čistírna odpadních vod 500 EO Nová Horka

návrh Správy CHKO
záměr města,
udržitelný rozvoj Nové Horky
záměr města, územní rozhodnutí
platný územní plán

Při návrhu krajiny a zejména vymezení prvků ÚSES byly respektovány oborové dokumentace,
nadřazená územně plánovací dokumentace (ZÚR MSK) a pozemkové úpravy katastrálního území
Butovice. Prvky ÚSES byly upřesněny na podkladu katastrálních map a koordinovány s ÚSES
sousedních územních celků.
Nadregionální biocentrum NRBC 92 zasahuje jihovýchodní část území. Východní hranice NRBC byla
na podkladu katastrální mapy rozšířena až ke stávající účelové polní cestě, kolem níž se nacházejí
stabilizované přírodní plochy. V prostoru mezi cestou a Bílovkou je navrženo zalesnění (plocha N58
- 21 ha), které zvýší stabilitu biocentra a současně zajistí optimalizaci vodního režimu v tomto území
(zvýšení retence krajiny). Ekologická stabilita nadregionálního biocentra je posílena dalšími návrhy
ploch krajiny (lesní plochy a plochy přírodní).
V západní části území je zpřesněn regionální biokoridor RBK 598 a RBK 644. V rámci obou koridorů
jsou vymezena lokální biocentra.
Severní částí území prochází lokální ÚSES - lokální biokoridor LBK 1, který má návaznost na obec
Bílov a Velké Albrechtice, a který spojuje lokální biocentra - LBC 3 a LBC 4. Lokální biokoridor
navazuje na lokální biocentrum ÚSES obce Velké Albrechtice, vyznačeného v návrhu pozemkových
úprav katastrálního území Velké Albrechtice. Z toho biocentra pokračuje severním směrem lokální
biokoridor na katastru Velkých Albrechtic a následně přechází na katastrální území Studénky nad
Odrou, kde se napojuje na nadregionální biocentrum NRBC 92. V severním cípu řešeného území je
vymezeno lokální biocentrum LBC 5, které se nachází na území obce Velké Albrechtice a je v
současné době vyznačeno v návrhu pozemkových úprav katastru Velké Albrechtice.
Ve zbývající části nezastavěného území převládá zemědělská krajina, v níž územní plán vymezuje
linie interakčních prvků důležitých pro plnou funkčnost systému ekologické stability řešeného území.
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e.4. odůvodnění stanovených ploch s rozdílným způsobem využití
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území a dle standardu MINIS doporučeného MMR ČR, který
základní plochy s rozdílným způsobem využití dále zpřesňuje z důvodu účelnější regulace využití
ploch a ochrany krajinného rázu.
Plochy systému sídelní zeleně byly stanoveny z důvodu naplnění ustanovení přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, odst.1, písm. c).
f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

Řešené území leží asi 20 km jihozápadně od Ostravy, v rozvojové oblasti republikového významu
OB2 Ostrava, v rovinaté oblasti severního vyústění Moravské Brány. Skládá se ze tří historicky
vzniklých sídel: Studénky, Butovic a Nové Horky. Město vzniklo v roce 1959 spojením obcí Butovice
a Studénka, obec Nová Horka byla k městu připojena v roce 1975. Spojením Studénky a Butovic a
díky prosperující průmyslové výrobě, došlo k rozsáhlému osídlení prostoru mezi oběma původními
obcemi a k založení nového centra města. V této centrální části došlo také k významnému rozvoji
služeb občanského vybavení (základní a mateřské školy, maloobchodní prodejny, sportovní areály,
administrativa a správa města).
Silnou stránkou rozvoje území byla také dopravní dostupnost železniční dopravou. Studénka je
rychlíkovou stanicí a přestupním uzlem na železniční trati Bohumín - Přerov - Olomouc - Pardubice
- Praha. Z koridorové trati zde odbočují dvě regionální tratě. Trať č. 279 do Bílovce a trať č. 325,
která je významnou regionální spojnicí mezi městy Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Veřovice a další
významnou tratí č. 323 Ostrava - Valašské Meziříčí. Dopravní dostupnost území byla v současné
době posílena navíc dokončením dálnice D1 a dálničního přivaděče Studénky - přeložky silnice
II/464.
Dalším rozvojovým potenciálem kromě dopravní dostupnosti území je také kvalitní a atraktivní
přírodní prostředí, blízkost mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov, v jehož
sousedství roste strategická průmyslová zóna o rozloze cca 200 ha, a v neposlední řadě platný
územní plán, v němž jsou vymezeny nadstandardní plochy určené pro rozvoj města. Území má v
současné době také ne zcela plně nevyužitý potenciál hospodářsko ekonomické sféry - rozsáhlé
plochy výrobních areálů. Rovněž zajištění území technickou infrastrukturou je silným předpokladem
pro rozvoj města.
I přes všechny výchozí pozitivní podmínky udržitelného rozvoje území dochází k neustálému poklesu
trvale bydlících obyvatel. Tento trend je nutné zastavit a s ohledem na silné dispozice území je nutné
v územním plánu podmínky pro příznivý vývoj města podpořit.
Zdroj: ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2011

počet trvale bydlících obyvatel
Město Studénka

počet trvale bydlících obyvatel
saldo od r. 1995

2000

2005

2010

2012

10 610

10 327

10121

10 022

- 39

- 283

- 206

- 99
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Nově navrhované zastavitelné plochy jsou proto oproti statistickému vývojovému trendu a
současným potřebám města nadhodnoceny, oproti platnému územnímu plánu jsou však výrazně
redukovány. Z platného územního plánu bylo vypuštěno celkem 86 ha zastavitelných ploch.
Důvodem redukce ploch bylo:
- v souladu se stavebním zákonem zejména ochrana půdního fondu a volné krajiny jako
nenahraditelných hodnot území,
- využití zastavěného území (využití volných pozemků, proluk, stávajícího bytového fondu formou
přestaveb, nadstaveb, rekonstrukcí apod.),
- koncentrace zastavitelných ploch v těsné návaznosti na zastavěné území,
- koncentrace zastavitelných ploch do lokalit vhodných k výstavbě (Panská, Sídliště I a II).
S ohledem na nutnost změnit nepříznivý vývojový trend města a silné stránky jeho rozvoje a
zejména s ohledem na skutečnost, že Studénka je v Zásadách územního rozvoje
Moravskoslezského kraje zařazena do rozvojové oblasti republikového významu OB2
Ostrava, navrhuje územní plán cca 42 ha zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených
obytných, z toho cca 13 ha ploch je vymezeno uvnitř zastavěného území.
V případě využití všech vymezených zastavitelných ploch pro realizaci bydlení v bytových domech
a bydlení v rodinných domech, se jedná o plochy pro nárůst počtu obyvatel o cca 1500 osob,
což představuje nárůst počtu obyvatel o 15% oproti stávajícímu stavu.
za ji št ě ní pot ře b udr ži tel ného rozv oj e územ í ve v ý hl edu 16 let od v ydání ÚP
plochy pro bydlení celkem (15% nárůst počtu obyvatel)

42 ha

úbytek vymezených ploch bydlení oproti platnému ÚP

- 85 ha

potřeba ploch dle demografického vývoje a aktuálního zájmu o výstavbu

5 ha

potřeba ploch pro udržitelný rozvoj území (max.20% nárůst počtu obyvatel)

56 ha

Východiskem pro posouzení potřeby návrhu rozvojových ploch je zejména :
- historický vývoj území a jeho význam ve struktuře osídlení (uspořádání území kraje ZÚR MSK),
- rozvojové dispozice území (SWOT analýzy ÚAP),
- statistická data (ČSÚ SLBD),
- odborné odhady projektanta, které jsou podloženy dílčími odbornými analýzami a metodikami
(urbanistické ukazatele MMR/ÚÚR, analýza trendu vývoje počtu obyvatel s přihlédnutím k migraci a
přírůstku přirozenou měnou, analýza trendu bytové výstavby v minulosti, analýza nabídky volných
ploch k výstavbě, analýza druhého bydlení v obci, analýza disponibility ploch, analýza předpokladu
nabídky pracovních míst v území).
Základními parametry výpočtu jsou následující údaje :
- výchozí počet obyvatel
- výchozí počet trvale obydlených jednotek
- odpad jednotek z výchozího počtu ročně
- potřeba nových jednotek při zalidněnosti cca 3,5 ob. / jednotku
- potřeba nových jednotek v roce 2027
- podíl nových jednotek na nových plochách v ÚP do roku 2027 (%)
- podíl jednotek v bytových domech (%) do roku 2027
2
- průměrná velikost parcely rodinného domu do roku 2027 (m )
- přiměřená rezerva územního plánu do roku 2027 (%)
- redukovaná potřeba ploch - roční průměr při stagnaci počtu obyvatel do roku 2027 (ha/rok)
- redukovaná potřeba ploch do roku 2027 při stagnaci - resp. úbytku počtu obyvatel (ha)
- redukovaná potřeba ploch do roku 2027 při předpokládaném růstu počtu obyvatel (ha)
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Zjištěná potřeba ploch je dále redukována :
- odhadem podílu jednotek získaných mimo zastavitelné plochy (tj. přístavby, proluky v zahradách,
nástavby, využití podkroví, přeměna nebytových objektů na bydlení - cca 20 - 30% ploch, které
jsou bilancovány),
- očekávanou strukturu bytové výstavby (podíl bytů v rodinných a bytových domech),
- charakterem bilancovaných ploch (u větších vzniká potřeba na komunikace, zeleň, prostranství, u
menších je 100 % využití pro bydlení),
- uvažovanými rezervami.
pozn.:
- u nezjištěných hodnot se postupuje použitím funkce koeficientu odvozeným z celorepublikové
tendence doložené statistickými údaji ČSÚ
- jednotka v bytovém domě - průměrná potřeba cca 200 m2, jednotka v rodinném domě - průměrná
potřeba cca 800 m2
Vyhodnocená potřeba 42 ha ploch pro bydlení pro 15% nárůst počtu obyvatel představuje plochy
pro bydlení vymezené v územním plánu a redukované celkem pro předpokládaný nárůst počtu
obyvatel. Dle metodických doporučení MMR ČR lze v prognóze růstu počtu obyvatel a potřeby
rozvojových ploch díky zařazení řešeného území do rozvojové oblasti jít až na hranici 20 %
nárůstu. Odůvodnitelných je tedy až 56 ha rozvojových ploch bydlení. Projektant ale považuje za
vhodnější ponechat část možných ploch v územních rezervách, a to z důvodu, že velmi často se
může ukázat zájem o využití jiných, než právě vymezených zastavitelných ploch. Pokud by byl
územní plán na samé hranici odůvodnitelnosti rozvoje, nebylo by možné navrhovat další plochy,
dokud by nebyly vyčerpané ty, které jsou nyní v ÚP vymezeny. Tímto vytváří územní plán prostor
pro případné změny ÚP dle pravidelně vyhodnocovaných potřeb území.
Vyhodnocená potřeba ploch dle demografického vývoje a aktuálního zájmu o výstavbu 5 ha představuje
bilancovanou plochu se zadaným mínusovým saldem ve vývoji počtu obyvatel (stagnace s
mínusovým saldem), redukovanou o další parametry - např. možnost využití přestaveb, nástaveb,
rekonstrukcí, proluk a zahrad zastavěného území, podkroví staveb. Zadané hodnoty jsou 20%
ploch pro bytové domy, 80% pro RD a 95 % intenzita využití bilancovaných ploch.
Vyhodnocená potřeba 56 ha ploch bydlení pro udržitelný rozvoj území s maximálním nárůstem
počtu obyvatel 20% představuje shodný výpočet, pouze s jinými parametry, kdy byl zadán
požadavek na vyšší nárůst počtu obyvatel, vyšší podíl bytových domů (cca 60%), ale tím také nižší
intenzita využití ploch díky potřebám nezastavitelných ploch pro vymezení veřejných prostranství,
dětských hřišť, zeleně, cest pro pěší, parkovacích ploch apod.
Při bilancování ploch i jejich návrhu v územním plánu bylo cílem projektanta mimo jiné udržet
městský charakter území, z hlediska naplnění pilířů územního rozvoje nabídnout i jiný,
ekonomičtější a levnější typ bydlení, a to nejen z pohledu intenzivnějšího využití zabírané
zemědělské půdy (a tedy naplnění intenzifikace využití ZPF). Plochy bydlení v bytových domech
také otvírají prostor pro možnost realizace služeb občanského vybavení, realizace veřejných
prostranství a intenzivnějšího využití technické a dopravní infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že s úbytkem obyvatel ubývá také ekonomická síla města a ubývá počet
pracovních příležitostí, bylo nutné v územním plánu vymezením ploch pro výrobu a skladování
zajistit předpoklady pro rozvoj počtu pracovních příležitostí.
Vývojový trend a využití navržených zastavitelných ploch bude prověřen v rámci zprávy o
uplatňování územního plánu za období 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. V případě potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch v rámci případné změny územního plánu dříve, než budou
vyčerpané dosud vymezené zastavitelné plochy, bude nutné provést kompenzaci vymezených
ploch, tj. vyhodnotit plochy, které je možné z územního plánu vypustit na úkor případných
měněných zastavitelných ploch.
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3. odůvodnění územního plánu dle přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

a) koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
•

nadregionální a regionální územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územním plánem byly v koordinaci s širším územím respektovány a na podkladu katastrální mapy
zpřesněny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES :
nadregionální biocentrum - NRBC 92 Oderská niva
regionální biokoridory - RBK 644, 598
•

limity a důležitá omezení využití území

V řešeném území se kromě prvků nadregionálního a regionálního ÚSES nacházejí další limity a důležitá
omezení využití území, které jsou vyznačeny v koordinačním výkresu B4 a výkresu širších vztahů B5.
- silniční ochranné pásmo
Z hlediska širších vztahů je územním plánem respektován systém silniční dopravy včetně jeho
ochranných pásem. Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenostech stanovených dle kategorie a typu komunikace.
V řešeném území se jedná o dálnici D1 Praha-Brno-Ostrava, silnici II. třídy II/464 a III. třídy
III/46420, III/46427, III/46428 a III/46431.
KATEGORIE A TYP KOMUNIKACE

MĚŘENO OD OSY

VZDÁLENOST [m]

dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní
komunikace

přilehlého jízdního pásu nebo
větve jejich křižovatek

100

silnice II. a III. třídy a místní komunikace II.tř.

vozovky

15

- ochranné pásmo železniční dráhy
Územní plán respektuje, chrání a rozvíjí systém železniční dopravy včetně jeho ochranných pásem.
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou ve vzdálenosti od míst vymezených jednotlivým typům drah.
Řešeným územím prochází :
- celostátní dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 270 Přerov - Bohumín
- regionální jednokolejná neelektrizovaná trať č. 279 Studénka - Bílovec
- regionální jednokolejná neelektrizovaná trať č. 325 Studénka - Veřovice
Šířka ochranného pásma je 60 m od osy krajní koleje, 30 m od hranice obvodu dráhy.
- ochranné pásmo letecké stavby
Řešené území leží v ochranném pásmu veřejného mezinárodního letiště Mošnov.
Ochranné pásmo leteckých staveb zajišťuje bezpečnost leteckého provozu na letištích a v místech
okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.
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- ochranná pásma elektroenergetického díla
V řešeném území se nachází VN a NN elektrický rozvodný systém.
A) Ochranná pásma dle zákona č. 222/1994 Sb. :
nadzemní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně

7 m od krajních vodičů

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně

12 m od krajních vodičů

podzemní (kabelové) vedení do 110 kV včetně

1 m po obou stranách krajního kabelu

podzemní (kabelové) vedení nad 110 kV

3 m po obou stranách krajního kabelu

elektrická stanice od zdi nebo oplocení

20 m

stožárové transformovny VN

7m

B) Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. :
nadzemní vedení nad 1 kV a do 35 kV včetně :
1. pro vodiče bez izolace

7m

2. pro vodiče s izolací základní

2m

3. pro závěsná kabelová vedení

1m

nadzemní vedení nad 35 kV a do 110 kV včetně :
1. pro vodiče bez izolace

12 m

2. pro vodiče s izolací základní

5m

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné
distribuční soustavy na vlastní náklady volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů pokud je takovýto pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou
povinni jim tuto činnost umožnit.
Ochranné pásmo elektrické stanice :
- u venkovních elektrických stanic a děle stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo vnějšího líce zdi
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň NN - 7m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
52 kV na úroveň NN - 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech
- u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
- ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení
Řešené území je plynofikováno. Z hlediska širších vztahů je systém zásobování plynem územním
plánem respektován a navržen k dalšímu rozvoji. Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních
zařízení jsou respektována:
Ochranná pásma :
- plynovod NTL, STL a plynovodní přípojky v zastavěném území : 1 m na obě strany od půdorysu
- ostatní plynovody a plynovodní přípojky : 4 m na obě strany od půdorysu
- technologické objekty : 4 m od půdorysu
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Bezpečnostní pásma :
- plynovod VTL a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně :
- do DN 100 včetně : 10 m
- nad DN 100 do DN 300 včetně : 20 m
- nad DN 300 do DN 500 včetně : 30 m
- nad DN 500 do DN 700 včetně : 45 m
- nad DN 700 : 65 m
- plynovod VTL a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů :
- do DN 100 včetně : 80 m
- nad DN 100 do DN 500 včetně : 120 m
- nad DN 500 : 160 m
- regulační stanice VTL/STL do tlaku 40 barů včetně - 10 m
- regulační stanice s tlakem nad 40 barů - 20 m
- ochranná pásma zařízení tepelné energie
V řešeném území je provozován systém centrálního zásobování teplem.
Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou
rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti,
měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v
samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito
stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.
- ochranná pásma komunikačních vedení elektronických komunikací a ochranná pásma
rádiových zařízení a rádiových směrových spojů
V řešeném území se nacházejí podzemní komunikační vedení (telekomunikační rozvody, dálkový
optický kabel). Současně procházejí řešeným území také systémy nadzemních komunikačních
vedení (radioreléové trasy, základnové stanice mobilních operátorů) a zasahují ho ochranná pásma
radiových zařízení (letecké zabezpečovací zařízení ministerstva obrany). Veškerá komunikační
vedení a zařízení včetně jejich ochranných pásem jsou územním plánem respektovány.
- podzemní komunikační vedení
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- nadzemní komunikační vedení
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí
vydaného podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).
- rádiová zařízení
Ochranné pásmo rádiového zařízení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle
zvláštního právního předpisu (stavební zákon).
Ochranná pásma rádiového zařízení jsou zpravidla kruhová, v některých případech je území
takového ochranného pásma ohraničeno křivkou obecného tvaru či tvořeno součtem plochy dvou
případně více kružnic.
- rádiové směrové spoje
Ochranné pásmo rádiových směrových spojů vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).
Ochranné pásmo rádiového směrového spoje je tvořeno souvislým pásem, jenž je průmětem
paprsku spoje do horizontální roviny terénu. Konkrétní šíře pásu (m) v dané lokalitě závisí na
vzdálenosti lokality od koncových bodů směrového spoje, který nad ní prochází.
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- zájmy Ministerstva obrany České republiky
obr.: vymezení zájmů MO ČR ve vztahu k řešenému území

b. zájmové území pro
nadzemní stavby

a. OP leteckých radiových
zabezpečovacích zařízení

a. Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení MO je třeba respektovat podle
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu:
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno:
Výstavba, rekonstrukce a přestavby:
- větrných elektráren
- výškových staveb (i dominant v terénu)
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanice mobilních operátorů
- staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad
terénem výškově omezena nebo zakázána. Dotýká se celého správního území.
b. Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu:
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1. Pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a
povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno);
V těchto zájmových územích může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na
úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů
apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u
konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb., a to
pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích.
2. Pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě stanoviska
MO ČR zastoupeného VUSS Brno);
3. Pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě stanoviska
MO ČR zastoupeného VUSS Brno);
Na celém správním území je zájem MO posuzován i z hlediska povolování níže uvedených staveb.
Vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby lze jen na základě stanoviska MO ČR
zastoupeného VUSS Brno:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, vč. zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení vč. anténních systémů a opěrných konstrukcí
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží ( přehrady, rybníky )
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
- ochranné pásmo kanalizačních stok a objektů
V řešeném území se nachází provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační
stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren odpadních
vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
Ochranným pásmem je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, v platném znění, prostor v bezprostřední blízkosti kanalizačních stok a objektů,
určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou u kanalizačních stok do průměru
500 mm včetně vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu, nad průměr 500 mm je tato vzdálenost 2,5 m.
- ochranné pásmo vodovodních řadů a objektů
Řešené území je zásobováno skupinovým vodovodem napojeným na přivaděč pitné vody.
Ochranným pásmem je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, v platném znění, prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů určený k
zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou u vodovodních řadů do průměru 500 mm
vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, nad
průměr 500 mm jsou 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
Vodojemy jsou chráněny oplocením.
- ochrana vodních toků a jejich koryt, manipulační pásma
U vodních toků je zákaz provádění takových úprav koryta, kterými by mohlo dojít k ohrožení
plynulosti odtoku vod, včetně ukládání předmětů na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.
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Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po
předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku :
a) U vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, lze užívat pozemků
sousedících s korytem vodního toku nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry.
b) U ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od
břehové čáry.
c) U drobných vodních toků lze užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku nejvýše v
šířce do 6 m od břehové čáry.
- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a vodních zdrojů
Řešené území okrajově zasahuje ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Nový DarkovKlimkovice. Zdroje pitné vody se v území nenacházejí.
- ochrana zemědělského půdního fondu
V řešeném území se nacházejí pozemky orné půdy, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních
porostů. Izolinie BPEJ jsou vyznačeny ve výkrese B6. Předpokládané zábory půdního fondu. V území
jsou provedena zúrodňovací opatření (meliorace).
- ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa
V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), v platném znění, jsou lesní pozemky v území chráněny vzdáleností 50 m od okraje lesa.
- zvláště chráněná území přírody a krajiny
Do řešeného území zasahují následující zvláště chráněná území :
- chráněná krajinná oblast - CHKO Poodří
- NATURA 2000 - evropsky významná lokalita Poodří
- NATURA 2000 - ptačí oblast Poodří
- přírodní park Oderské vrchy
- přírodní rezervace Kotvice
- přírodní rezervace Bažantula
- ochranné pásmo přírodní rezervace Koryta
- významné krajinné prvky (VKP)
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky registrované a významné krajinné prvky
ze zákona : lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní niva řeky Odry a údolní nivy dalších vodních
toků (rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku).
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
Významné krajinné prvky jsou vyznačeny v grafické části územního plánu. Zákres byl upraven na
základě pokynů pořizovatele po společném jednání o územním plánu. Část prvků byla vypuštěna, u
některých bylo upraveno vymezení, jeden prvek byl přesunut na jiné místo. Vzhledem k tomu, že
zákresy nyní nekorespondují s údaji v datovém modelu Územně analytických podkladů obce s
rozšířenou působností Bílovec, není zde uveden podrobný seznam registrovaných VKP. Seznam
registrovaných VKP nyní není ani v souladu s vymezením na katastrálním území Butovice z důvodu
aktualizace katastrální mapy na základě provedených pozemkových úprav. Bude vhodné grafická a
textová data (seznam) nejprve na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných ke
společnému jednání o územním plánu a na základě nově evidovaných pozemků v k.ú. Butovice
sjednotit v rámci datového modelu sledovaných jevů v ÚAP ORP Bílovec.
- památné stromy
Dub v zámeckém parku v k.ú. Nová Horka (dub letní - Quercus robur L.)
Dub u Odry v k.ú. Studénka nad Odrou (dub letní - Quercus robur L.)
Zámecká lípa v k.ú. Studénka nad Odrou (lípa velkolistá - Tilia platyphyllos Scop.)
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- sesuvná území
V řešeném území jsou evidována následující sesuvná území:
Ev. číslo
3580
3581

Typ
potencionální
potencionální

k.ú.
Nová Horka
Nová Horka

Sklon
9
17

- záplavová území
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území a aktivní zóna záplavového území vodního toku
Odra a vodního toku Bílovka. Vyhlášena jsou záplavová území vodního toku Sedlnice a Butovického
potoka. Stanovená záplavová území a jejich aktivní zóny jsou územním plánem respektovány.
- ochranné pásmo veřejného pohřebiště
V řešeném území se nacházejí dvě veřejná pohřebiště - v k.ú. Butovice a v k.ú. Studénka nad
Odrou. Ochranné pásmo je 100 m od hranice pohřebiště.
- archeologická ochrana
Celé řešené území je ve smyslu zákona o ochraně památek územím s archeologickými nálezy.
- ochrana památek
S odvoláním na § 14 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění o státní památkové péči, při plánování
jakékoliv rušivé činnosti v okolí kulturní památky nebudou prováděny zásahy, které by mohly
narušit pohledové souvislosti s památkou, v rámci ochrany prostředí kulturní památky nutno
pohlížet se zvýšenými nároky, v rámci této podmínky musí být postupováno při plánování
jakýchkoliv vedení inženýrských sítí, vzdušných vedení, dopravních komunikací aj., zároveň
stavební úpravy nesmí ohrozit podstatu archeologických kulturních památek.
V řešeném území se nacházejí následující nemovité kulturní památky :
Č. rejstříku
35898/8-1684
102486
50072/8-3992

52097/8-4081
16201/8-2106
47131/8-1685
37447/8-2107
41105/8-2105
41126/8-2108
30840/8-1522

Název památky
větrný mlýn čp. 196
kostel sv. Bartoloměje
areál zámku :
50072/8-3992/1 nový zámek čp. 229
50072/8-3992/2 starý zámek čp. 1, 154, 177
50072/8-3992/3 ohradní zeď s branou
50072/8-3992/4 zámecký park
kamenný kříž u domu čp. 431
filiální kostel Všech svatých
kříž
kaple sv. Anny
kaple
brána Meierhofu čp. 202
zámek Nová Horka s areálem :
30840/8-1522/1 zámek Nová Horka čp. 151
30840/8-1522/2 zámecká kaple sv. Kříže
30840/8-1522/3 zámecký park
30840/8-1522/4 ohradní zeď se souborem plastik
30840/8-1522/5 socha sv. Jana Nepomuckého

k.ú.
Studénka nad Odrou
Studénka nad Odrou
Studénka nad Odrou

Studénka nad Odrou
Butovice
Butovice
Butovice
Butovice
Butovice
Nová Horka
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V návrhu k zápisu do seznamu nemovitých kulturních památek je areál vodního mlýna čp. 13 v
k.ú. Nová Horka jako technické památky.
- cyklistické a turistické trasy
Řešeným územím prochází systém cyklistických a turistických tras, které jsou vedeny po
stávajících silnicích a komunikacích.
Z hlediska širších vztahů je nejvýznamnější mezinárodní cyklistická trasa č. 5 - Greenways (Krakow
-Vídeň), která je vedena po stávající silniční a komunikační síti. Prochází Novou Horkou a
pokračuje do obce Albrechtičky. Koordinace možnosti realizace cyklotrasy je zajištěna možností
využití stávajících místních a účelových komunikací, vjezdy a vstupy do území a zajištěním
prostupnosti krajiny v rámci řešených k.ú. Nová Horka a Studénka nad Odrou a navazujících území
sousedních obcí Albrechtičky, Sedlnice a Bartošovice.
Mezinárodní turistický koridor Odra - Morava - Dunaj prochází zastavěným územím Studénky a
volnou krajinou v CHKO Poodří. Koordinace možnosti realizace cyklotrasy je zajištěna možností
využití stávajících místních a účelových komunikací, vjezdy a vstupy do území a zajištěním
prostupnosti krajiny, v rámci řešených k.ú. Butovice a Studénka nad Odrou a navazujících území
sousedních obcí. Pro koordinaci trasy jsou vytvořeny podmínky rovněž provedenými pozemkovými
úpravami v k.ú. Butovice.
Realizace značených úseků mezinárodní cyklistických a turistických tras je zajištěna stanovením
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch krajiny. Pro vedení cyklotrasy
je na území CHKO Poodří možné využít staré železniční mosty a případně trasy krajinných cest
mezi rybníky Kačák a Kotvice za podmínek stanovených Správou CHKO Poodří.
•

koordinace z hlediska požadavků ochrany obyvatelstva

Z hlediska civilní ochrany nepatří Studénka k územím, která se nacházejí v blízkosti stálého
možného ohrožení. Vznik havarijní situace a ohrožení civilního obyvatelstva by mohly zapříčinit
následující rizikové faktory :
rizikové faktory
-

-

objekty průmyslové výroby a skladování (výroba stavebních hmot, kovovýroba, komponenty pro
kolejová a osobní vozidla, zpracování surového dřeva, výroba elektronických komponent,
pekárna, keramické výrobky, kovovýroba apod.)
objekty dopravní infrastruktury - železnice, silnice a ostatní komunikace
objekt zimního stadionu (únik čpavku)
vodní toky
lesní celky
elektroenergetická, plynovodní a teplovodní zařízení
vznik mimořádných rizik zapříčiněných lidským faktorem

možné ohrožení území
-

-

průmyslové havárie (požár, výbuch, únik nebezpečné látky)
dopravní havárie silniční, železniční, letecké
živelné pohromy a přírodní katastrofy (povodeň - Odra, Butovický potok, Bílovka, vichřice,
kalamitní výskyt sněhových srážek, zemětřesení, sesuvy půdy a skal, napadení přírodními
škůdci, znečištění životního prostředí, nedostatek vody)
požáry budov
požáry lesních celků
požáry a výbuchy zařízení technické infrastruktury
hygienicko epidemiologická ohrožení
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Požadavky CO v případě ohrožení území, včetně požadavků individuální ochrany, kolektivní
ochrany, evakuace a nouzového ubytování a stravování, snížení účinku kontaminace, nouzového
zásobování obyvatelstva a způsobu vyrozumění dotčených obyvatel o hrozícím nebezpečí
stanovuje Krizový plán města Studénka. V případě vzniku mimořádné události se ochrana
obyvatelstva bude tímto plánem řídit.
•

Zóny havarijního plánování
Do řešeného území nezasahuje žádná zóna havarijního plánování. V řešeném území se nenachází
žádný subjekt nakládající ve větším rozsahu s nebezpečnými látkami.

•

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatel z území ohroženého
mimořádnou událostí, jejich nouzové ubytování a stravování
V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Pro ukrytí obyvatelstva je možno využít dočasné
úkryty, většinou suterénní prostory stávající zástavby. Dočasné úkryty budou u nové výstavby
zřizovány v souladu s metodickou pomůckou pro samosprávu, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby "Sebeochrana obyvatelstva". Územním plánem není vymezena plocha pro realizaci
stálého úkrytu.
Pro shromáždění obyvatel v případě mimořádné události budou sloužit místa určená krizovým
štábem. K těmto účelům jsou určeny plochy veřejných prostranství a stanovené evakuační
prostory. K nouzovému ubytování a stravování budou sloužit následující objekty:
- Dělnický dům, ul. 2.května č.p.7
- Základní škola TGM, ul. 2.května č.p.500
- Základní škola Sjednocení, ul. Sjednocení č.p.650
- Základní škola Butovická, ul. Butovická č.p.346
- Zimní stadion, ul. Sjednocení č.p.770

•

Plochy pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Jako prostor pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci lze využít
objekty města Studénky, v případě potřeby také objekty sloužící k nouzovému ubytování
obyvatel.

•

Plochy pro uskladnění kontaminovaného materiálu vzniklého v důsledku mimořádné události
Kontaminovaný materiál nebude v území uskladňován, v postižených místech budou
přistaveny kontejnery a průběžně odváženy na řízenou skládku odpadů. Pro přechodné
uskladnění kontaminovaného materiálu mohou sloužit rekultivované plochy skládky
RADAR na parc.č. 2383/1 a 2373/3 v k.ú.Butovice.

•

Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací a plochy pro uložení
kontaminovaného materiálu vzniklého při mimořádné události nejsou pevně stanoveny. V
případě potřeby budou operativně využívány stávající provozní areály města na ulici
Poštovní čp. 772 a letního stadionu na ulici Sjednocení.

•

Plochy pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu prostřednictvím cisteren bude řešeno v
kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové oblasti s menší hustotou osídlení. Plochy
pro zajištění potřeb nouzového zásobování obyvatelstva vodou budou řešeny operativně,
předpokladem je prostor u budovy městského úřadu Studénka.
V případě potřeby nouzového zásobování elektrickou energií budou na určené objekty
připojeny mobilní zdroje energie.
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Z hlediska požární ochrany budou zabezpečena následující řešení :
•

Zajištění řešených lokalit zdroji požární vody
Požární voda v rozvojových lokalitách bude zajištěna z vodovodů splňujících ČSN 73 0873
- požární vodovody.
Hlavními zdroji požární vody jsou:
- hydrantová síť veřejného vodovodu
- požární nádrž Rybníček na ul. 2.května, parc.č. 209/1 v k.ú.Studénka n. Odrou
- bývalé koupaliště na ul. Sjednocení, parc.č. 2391/4 v k.ú.Butovice
- vodní tok Mlýnka (hasičský areál "Mlýnská“) na ul. Nádražní, parc.č. 2036 v k.ú.
Studénka nad Odrou
- vodní tok Mlýnka, ul.Družstevní v blízkosti železniční trati, parc.č. 2313/1 v k.ú. Studénka
nad Odrou

•

Zajištění příjezdů a přístupů pro vedení požárního zásahu
Příjezdy a přístupy do rozvojových ploch budou splňovat podmínky pro přístup a příjezd
techniky integrovaného záchranného systému a v tom HZS.
Dále jsou vyčleněny a dopravním značením označeny nástupní plochy v sídlištní zástavbě :
- u bytového domu č.p. 707-709 na ul. A.Dvořáka
- u bytového domu č.p. 710-712 na ul. A.Dvořáka
- u bytového domu č.p. 713-715 na ul. A.Dvořáka
- u bytových domů č.p. 741-745 na ul. Arm. gen. L.Svobody
- u bytového domu č.p. 809 na ul. Budovatelské
- u Základní školy na ul. Sjednocení č.p.650

•

Dislokace jednotek požární ochrany
- v řešeném území je jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) kategorie JPO II/2
dislokovaná ve třech stanicích:
část Studénka - hasičská zbrojnice na ul.Družstevní č.p.284
část Studénka - hasičská zbrojnice na ul.2.května č.p.883
část Butovice - hasičská zbrojnice na ul.Butovické č.p.514
- vedle místní jednotky jsou pro prvotní zásah Požárním poplachovým plánem
Moravskoslezského kraje (MSK) předurčeny další následující požární jednotky:
Hasičský záchranný sbor MSK - stanice Bílovec (kategorie JPO I)
Jednotka SDH Bílovec - kategorie JPO II.

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání

Návrh územního plánu byl zpracován na základě Zadání územního plánu Studénka, který byl dne
2.2.2012 schválen Zastupitelstvem města Studénka usnesením č. 199/09/12.
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o splnění požadavků a pokynů Zadání územního plánu, a
to kapitoly B a O.
Údaje o splnění dalších požadavků vyplývajících ze zadání územního plánu jsou uvedeny
v příslušných kapitolách odůvodnění.
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1 . P o ž a d a v k y v y p l ý v a j í c í z Ú A P O R P B í l o v e c - kap.B), bod 1.
bod zadání

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.

požadavek na řešení územního plánu

splnění požadavku v územním plánu

• respektovat limity využití území

• Limity využití území jsou územním plánem
respektovány.

• zohlednit zjištění a vyhodnocení SWOT
analýzy v oblasti ochrany ovzduší ve
Studénce

• Územní plán reguluje umístění větších zdrojů
znečištění v řešeném území; tranzitní doprava je
realizací obchvatu silnice II/464 přesunuta mimo
zastavěné území; je navržena územní rezerva
pro "malý obchvat" Studénky; jsou navrženy
rozsáhlé plochy zeleně; jsou stanoveny
specifické podmínky využití zastavitelných ploch.

• zohlednit záměry na využití území

• Veškeré záměry vyplývající z ÚAP ORP Bílovec
byly v územním plánu zohledněny; jedná se o
záměry, které jsou převzaty z platného územního
plánu a jeho změn a ze Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.

• řešit dopravní a hygienické závady a
problémy

• Zřizování nových zastávek hromadné dopravy je
regulativně přípustné ve všech plochách
dopravní infrastruktury a veřejných prostranství.
• Obtěžování obytných území hlukem, prachem a
zplodinami uvnitř zastavěného území na silnici
II/46427 musí být řešeno dopravním značením.
Částečnou úlevu v dopravním zatížení přinesl
realizovaný obchvat silnice II/464 a jeho napojení
na dálnici D1.
• Obtěžování zástavby Nové Horky hlukem z
blízkého mezinárodního letiště nelze v rámci
nástrojů územního plánu Studénky řešit. V Nové
Horce je navržena pouze jedna zastavitelná
plocha, rozvoj obytného území není dále
navrhován.

• řešit střety záměrů s limity využití území

• Územní rezerva koridoru pro vysokorychlostní
železniční trať byla v územním plánu upřesněna a
zkoordinována se zájmy ochrany přírody a krajiny;
jsou navrženy nové plochy krajiny a přírodní
plochy.
• Výrobní zóna Butovice - Studénka poskytuje
dostatek prostoru pro stanovené využití.
Registrované významné krajinné prvky budou
respektovány.

• řešit ohrožení území povodněmi

• Je navržen systém protipovodňových opatření
(suché poldry Butovice). Stavba čistírny
odpadních vod v Nové Horce je podmíněna
provedením opatření na ochranu stavby před
povodněmi.

• řešit další záměry, možnosti a problémy

• Plochy určené pro výrobu byly převzaty z
platného územního plánu a jeho změn.
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• Území je dostatečně zajištěno pitnou vodou,
ochranná pásma vodních zdrojů se v území
nenacházejí.
• Jsou navržena protipovodňová a protierozní
opatření.
• Je navržen rozvoj systému odkanalizování území
a čištění odpadních vod.
• K vymezeným zastavitelným plochám byl z větší
části udělen souhlas s vynětím ze zemědělského
půdního fondu v rámci platného územního plánu
a jeho změn.
• Vzhledem ke kvalitnímu přírodnímu prostředí a
provedené rekultivace původní skládky "RADAR"
není vhodné v území navrhovat plochy pro nové
skládky.
• Vzhledem ke kvalitnímu přírodnímu prostředí
není území vhodné k realizaci sportovišť
nadmístního významu (golf, motokros).
• Územní plán navrhuje nové plochy krajinné
zeleně.

2 . P o ž a d a v k y v y p l ý v a j í c í z D o p l ň u j í c í c h p r ů z k u m ů a r o z b o r ů - kap. B), bod 2.
požadavek na řešení územního plánu

splnění požadavku v územním plánu

1

- omezit velikost zastavitelné plochy pro
výstavbu 1 RD
- stanovit specifické podmínky využití plochy s
ohledem na limity využití území
- zohlednit propojení stávající komunikace
s přeložkou silnice II/464 tak, jak je řešena v
platném ÚP (společný záměr města
Studénky a obce Velké Albrechtice)

• Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro
1 RD nebylo možné splnit z důvodu požadavku
zohlednění návrhu napojení obce Velké
Albrechtice na dálniční přivaděč. Na předmětném
pozemku je tedy ponechána územní rezerva R1
pro plochy dopravní infrastruktury, zbytková část
pozemku je zahrnuta do zastavitelných ploch
bydlení Z1 se stanovenou specifickou
podmínkou využití.

2

- stanovit specifické podmínky využití plochy s
ohledem na limity využití území

• Požadavek je splněn (zastavitelná plocha Z1).

3

- záměr zapracovat beze změn

• Požadavek je splněn (stabilizované plochy SV).

4

- omezit velikost zastavitelné plochy pro
výstavbu 1 RD v návaznosti na zastavěné
území obce
- stanovit specifické podmínky využití plochy s
ohledem na ohrožení území záplavami

• Požadavek je splněn (zastavitelná plocha Z5).

5

- omezit ze severozápadní strany velikost
zastavitelné plochy pro výstavbu 1 RD v
návaznosti na zastavěné území obce

• Požadavek je splněn (zastavitelná plocha Z6).

6

- záměr zapracovat beze změn

• Požadavek je splněn (zastavitelná plocha Z9).

7

- záměr je nutné posoudit s ohledem na
zpracované pozemkové úpravy obce a
stanovené významné krajinné prvky, které
limitují možnost dopravního připojení lokality
- prověřit možnost rozšíření zastavitelné
plochy pro bydlení od registrovaného VKP až
po ul. Moravskou, včetně severovýchodní
části stávající plochy ZV-1 (značení dle
platného ÚP)

• Požadavek je splněn (zastavitelná plocha Z14,
Z15, Z16).

bod zadání
2.1.
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8

- na pozemku je registrován významný
krajinný prvek, pozemek není vhodný k
zástavbě
- v ploše vymezit sídelní zeleň

• Požadavek je splněn.

9

- záměr zapracovat
- zastavitelnou plochu vymezit s ohledem na
dopravní připojení celé lokality
- využití plochy je vhodné podmínit
zpracováním územní studie, která prověří
dopravní připojení a dopravní přístupy uvnitř
plochy

• Záměr byl zapracován v omezeném rozsahu z
důvodu nevhodného rozšiřování zástavby do
volné krajiny, nevhodného dopravního přístupu a
z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu
(zastavitelné plochy Z21, Z23, Z24). K zástavbě
byly upřednostněny vhodnější lokality.

10

- stanovit specifické podmínky využití plochy s
ohledem na limity využití území

• Záměr byl zapracován (zastavitelná plocha Z22).
Specifickou podmínku využití nebylo nutné
stanovovat vzhledem k tomu, že jsou stanoveny
"obecné podmínky" pro veškeré stavby v území,
které požadované omezení obsahují (umísťování
staveb bydlení mimo ochranná pásma
elektroenergetického vedení)

11

- na pozemku je registrován významný
krajinný prvek, pozemek není vhodný k
zástavbě
- v ploše vymezit sídelní zeleň

• Požadavek je splněn.

12

- pozemek je k zástavbě nevhodný z důvodu
dopravní a technické nepřístupnosti, leží
mimo zastavěné území a ani na něj
nenavazuje. Záměr nebude v územním plánu
řešen.

• Požadavek je splněn.

13

- prověřit v rámci celého urbanistického řešení
rozvojové lokality mezi Sídlištěm II a
Panskou, a to jako plochu pro hromadné
bydlení s možností umístění občanského
vybavení podél ulice Arm. gen. L. Svobody a
ulice Sjednocení
- koordinovat se záměrem č. 31
- návrh přestavby je možný pouze za
předpokladu, že budou vymezeny nové
plochy pro umístění městského koupaliště

• Požadavek je splněn. Urbanistické řešení
předmětné lokality bylo prověřeno. Byly
vymezeny nové plochy veřejných prostranství
(Z31, Z35) a občanského vybavení dle
požadavku č.31 (Z34). Po projednání v
pracovních skupinách bylo dohodnuto zařadit
areál koupaliště do polyfunkčních ploch
občanského vybavení s širšími možnostmi využití
(stabilizované plochy OV) i s ohledem na
skutečnost, že vymezených ploch bydlení je v
dané lokalitě dostatečné množství.

14

- záměr zapracovat beze změn, plochu
vymezit podle pozemků již odkoupených
městem

• Požadavek je splněn (zast. plocha Z89 a Z90).

15

- záměr zapracovat beze změn
- plochu vymezit podle předané studie
zastavitelnosti (max.), prověřit možnost
členění na více částí s respektováním
navržených komunikací, které jsou spádově
přizpůsobeny k umístění dešťové kanalizace
(zajištění odvodu dešťových vod)

• Požadavek je splněn. Po projednání v
pracovních skupinách byl požadavek na
respektování studie zastavitelnosti opakovaně
uplatněn. Dle uplatněného požadavku byla dle
studie mezi zastavitelné plochy zařazena I. etapa
zástavby zastavitelné plochy Z88 až Z97), II.
etapa zástavby byla zařazena mezi plochy
územních rezerv (R6, R7). Z důvodu odlehčení
případného budoucího dopravního zatížení celé
lokality Panská byla navržena plocha územní
rezervy pro "malý obchvat" Studénky (R8).

16

- záměr zapracovat beze změn
- prověřit možnost rozšíření zastavitelné
plochy pro individuální bydlení podél celé
jižní strany ulice Na Trávníkách, respektovat
limity využití území (plynovod VTL, regulační
stanice)

• Od zapracování záměru bylo upuštěno z důvodu
nevhodného rozšiřování zástavby do volné
krajiny a zejména s ohledem na již dostatečně
velké množství vymezených zastavitelných ploch
bydlení zejména v blízké lokalitě Panská.
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17

- záměr je v souladu s platným územním
plánem a bude převzat beze změn

• Záměr je zapracován. Na základě prověření
zastavitelnosti celé lokality bylo upraveno
vymezení zastavitelných ploch tak, aby byla
zajištěna prostupnost zastavěného území a
nedocházelo k vytváření slepých komunikací
(zastavitelné plochy Z75 až Z83). Dopravní
řešení lokality lze dále upravit dopravním
značením (obytná zóna, jednosměrný provoz
apod.). Současně byla vymezena plocha
veřejného prostranství, která v celé lokalitě
bydlení dosud chyběla (Z78).

18

- v lokalitě není vhodné rozšiřovat zástavbu,
pozemkem prochází ochranné pásmo VN 22
kV a transformační stanice VN/NN, zasahuje
do ní registrovaný významný krajinný prvek
- záměr posoudit z hlediska urbanistické
koncepce rozvoje města a v případě
zapracování navrhnout přeložení trasy
vedení VN mimo zastavitelnou plochu
bydlení nebo stanovit specifické podmínky
využití plochy
- prověřit možnost rozšíření plochy pro bydlení
podél severozápadní strany ulice Mlýnské až
vodoteči Kozílkův potok, respektovat limity
využití území - manipulační pásmo vodního
toku a registrovaný významný krajinný prvek

• Požadavek je splněn. Po prověření bylo od
zapracování záměru upuštěno z důvodu
nevhodného rozšiřování zástavby do volné
krajiny a z důvodu neúměrně velkých vyvolaných
investic do přeložení vrchního vedení VN. V
řešeném území je dostatečně velké množství
vymezených zastavitelných ploch ve vhodnějších
lokalitách k zástavbě. Aby bylo žádosti zčásti
vyhověno, byly upraveny podmínky využití
smíšených ploch nezastavěného území (NS) tak,
aby předmětné pozemky bylo možné využívat
jako zahradu včetně oplocení.

19

- pozemek není vhodný k zástavbě, zasahuje
do volné krajiny, není přístupný z veřejných
komunikací
- zvážit případné zařazení záměru do
územních rezerv s ohledem na celkovou
urbanistickou koncepci rozvoje města

• Požadavek je splněn. Po prověření bylo od
zapracování záměru upuštěno z důvodu
nevhodného rozšiřování zástavby do volné
krajiny. Aby bylo žádosti zčásti vyhověno, byly
upraveny podmínky využití smíšených ploch
nezastavěného území (NS) tak, aby část
předmětných pozemků bylo možné využívat jako
zahradu včetně oplocení.

20

- záměr zapracovat beze změn

• Požadavek je splněn (zastavitelná plocha Z108).
Vzhledem k rozsahu plochy byla do návrhu
zastavitelných ploch zahrnuta také vedlejší
parcela, která ukončuje uliční frontu stávající
zástavby.

21

- požadované využití je v souladu se
stávajícím stabilizovaným využitím a v
souladu s charakterem území (smíšené
obytné)
- záměr zapracovat jako stav

• Požadavek je splněn.

22

- jedná se o plochu nadmístního významu,
která není vymezena ve vydaných Zásadách
územního rozvoje Moravskoslezského kraje
- lokalita se nachází ve volné zemědělské
krajině, nenavazuje na plochy obdobného
využití ani na území sousedních územních
celků, zástavba v celé ploše je nevhodná
- upřednostnit variantu využití stávající plochy
označené jako urbanistický problém U4 a
přilehlé části bývalého zemědělského areálu
(tyto plochy sloučit).

• V řešeném území se nachází velké množství
dosud volných a nevyužitých výrobních objektů a
areálů a současně nově vymezené rozvojové
plochy výroby a skladování, které byly převzaty z
platného územního plánu a nejsou dosud
využity. S ohledem na výše uvedené skutečnosti
je nehospodárné vymezovat další plochu výroby
a skladování na "zelené louce". Vzhledem k
požadovanému plošnému rozsahu by se jednalo
o plochu nadmístního významu, je tedy nejprve
nutné vymezit plochu v nadřazené územně
plánovací dokumentaci (ZÚR MSK) a teprve
následně přenést a upřesnit v územním plánu
města.
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23

- záměr zapracovat, řešit dostatečnou kapacitu
parkovacích míst
- část plochy navazující na stávající plochy
sportu a rekreace vymezit jako sídelní zeleň

• Požadavek je splněn (zastavitelné plochy Z53 a
Z54).

24

- vhodnost záměru posoudit, v případě
zapracování zajistit ochranu lokality
archeologických nálezů, vyloučit zemní
zásahy, zařadit mezi veřejně prospěšná
opatření
- prověřit a koordinovat záměr ve vztahu k
rozvoji plochy bydlení v lokalitě ul. Záhumení
- prověřit zajištění možnosti realizace záměru
formou stanovení příslušných regulativů při
zachování stávající zemědělské plochy

• Dle vyjádření archeologického ústavu nelze
záměr doporučit.

25

- vhodnost záměru posoudit, v případě
zapracování zajistit ochranu lokality
archeologických nálezů, vyloučit zemní
zásahy, zařadit mezi veřejně prospěšná
opatření

• Dle vyjádření archeologického ústavu nelze
záměr doporučit. Změna kultury z orné půdy na
trvalé travní porosty je v rámci stanovených
podmínek využití ploch přípustná.

26

- záměr zapracovat, stanovit specifické
podmínky využití s ohledem na zajištění
prostupnosti území, plochu vymezit jako
nezastavitelnou vyjma plochy nezbytnou pro
stavbu ustájení koní
- při prověřování zohlednit rovněž i vazby na
plochy bydlení, záměr retenčních nádrží na
Kozílkově potoce a ochranné pásmo toku

• Požadavek je splněn (zastavit. plocha Z112).

27

- záměr upřesnit a prověřit z hlediska režimů
ochrany přírody a krajiny, limitů využití území
a potřeb celkového rozsahu vodních ploch na
území města
- upravit situování záměru SV směrem a
umožnit napájení rybníků z vodního toku
Mlýnka
- prověřit potřebu záměru z hlediska
vodohospodářské problematiky ve vazbě na
umístění ČOV a její technologii

• Požadavek je splněn. Záměr byl prověřen a
vyhodnocen jako nepotřebný. V území se
nachází dostatečné množství vodních ploch.
Stávající městská čistírna odpadních vod byla
rekonstruována (nová technologie a dočišťování
v původní ČOV). Na základě projednání v
pracovních skupinách bylo od záměru upuštěno.

28

- záměr zapracovat, koordinovat s plochou
územní rezervy nadmístního významu D507

• Požadavek je splněn (plochy krajiny N58, N60,
N61). Návrh zalesnění byl s plochou územní
rezervy nadmístního významu koordinován.

29

- prověřit nejvhodnější trasu přeložení silnice
III/46427 a záměr zapracovat
- v trase poblíž stávající ČOV přihlédnout
k aktuálnímu stavu vlastnictví pozemků
městem dle zpracovaných pozemkových
úprav, preferovat variantu umístění přeložky
na pozemcích města
- prověřit možnost využití stávajícího sjezdu ze
silnice II/464 na ulici Matiční

• Požadavek je splněn (plocha Z73), současně je
řešeno napojení centra města na přeložku silnice
III/46427 navrženou místní komunikací přes
areál bývalé Vagonky (plocha Z72).

30

- lokalita se nachází v záplavovém území,
záměr nebude v územním plánu řešen
- prověřit možnost využití plochy pro návrh
železničního připojení navrhované
průmyslové zóny dle platného ÚP

• Plocha je zahrnuta do stabilizovaných ploch
výroby a skladování (VP), pro bydlení (sociální
bydlení) je vzhledem ke svému umístění
nevhodná. Na stávající budovu byl již vydán
souhlas s odstraněním stavby.

31

- záměr zapracovat a prověřit v rámci celého
urbanistického řešení rozvojové lokality mezi
Sídlištěm II a Panskou, koordinovat se
záměrem č. 13

• Požadavek je splněn (plocha Z34).
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32

- záměr je v souladu s platným územním
plánem, zapracovat beze změn

• Požadavek je splněn (plocha Z56/1 a Z56/2).

33

- záměr zapracovat beze změn

• Požadavek je splněn. Záměr je možné realizovat
v rámci vymezené plochy výroby a skladování
Z60.

34

- záměr prověřit z hlediska limitů využití území,
plochu případně vymezit se specifickými
podmínkami využití výhradně pro účely
realizace fotovoltaické elektrárny
- zohlednit pozemkové úpravy a řešit
fragmentaci plochy s ohledem na migrační
prostupnost krajiny

• Záměr byl po prověření a doporučení po
projednání v pracovních skupinách (včetně
Správce CHKO) vypuštěn z důvodu nevhodného
zásahu do volné krajiny.

35

- prověřit záměr s ohledem na jeho umístění v
blízkosti zámku Studénka a stávající plochy
sídelní zeleně
- s ohledem na blízkost areálu zámku, velikost
pozemku připustit formou regulativů
výhradně rostlinnou výrobu s vyloučením
nesouvisejících staveb včetně bydlení

• Požadavek je splněn (plocha Z100).

36

- záměr bude prověřen z hlediska limitů využití
území

• Záměr byl po projednání v pracovních skupinách
zapracován v rozsahu dle pokynu pořizovatele
(zastavitelná plocha Z4).

- záměry zapracovat beze změn v rozsahu
vyznačeném v grafické části průzkumů a
rozborů

• Požadavek je splněn (zastavitelné plochy Z98,
Z102, Z103).

VD

- záměr zapracovat beze změn, zajistit
dopravní prostupnost území

• Požadavek je splněn (zastavitelná plocha Z58 a
plocha sídelní zeleně N27).

VP

- záměry prověřit z hlediska limitů využití
území, vymezené plochy upřesnit dle hranic
pozemků zpracovaných v pozemkových
úpravách Butovic, zajistit dopravní
prostupnost území

• Požadavek je splněn (zastavitelné plochy Z60,
Z61 a Z62).

- zapracovat plochy zatravnění dle
pozemkových úprav Butovice

• Požadavek je splněn.

- zapracovat hráze suchých poldrů dle
pozemkových úprav Butovice

• Požadavek je splněn.

- zapracovat plochy retenčních nádrží dle
pozemkových úprav Butovice

• Požadavek je splněn.

- zapracovat plochy ÚSES dle pozemkových
úprav Butovice

• Požadavek je splněn.

- zapracovat interakční prvky ÚSES dle
pozemkových úprav Butovice

• Požadavek je splněn.

2.2.
B

2.3.

2.4.
Splnění pokynů odůvodněno v předchozích kapitolách.
2.5.
D1

- vymezit plochu dopravní infrastruktury a
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby

• Požadavek je splněn (plocha Z51).
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D2

- vymezit plochu dopravní infrastruktury a
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby
- při návrhu plochy respektovat zpracovanou
zastavovací studii lokality Panská

• Z důvodu zajištění etapizace využití území byla
plocha vymezena jako územní rezerva dopravní
infrastruktury místní a současně navrženo také
výhledové propojení se silnicí III/46427 formou
"malého obchvatu" Studénky, resp. celé lokality
Panská (plocha územní rezervy R8).

D3

- vymezit plochu dopravní infrastruktury a
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby
- řešit jako obytnou ulici s oboustranně
vymezenými plochami sídelní zeleně
- návrh trasy koordinovat s celkovým
urbanistickým řešením lokality mezi Sídlištěm
I a Panskou

• Požadavek je splněn (plocha Z49). Zřízení ploch
zeleně je regulativně umožněno v rámci ploch s
rozdílným způsobem využití.

D4

- prověřit prostupnost územím průmyslové
zóny, případně vymezit plochu dopravní
infrastruktury a zařadit mezi veřejně
prospěšné stavby

• Plocha Z68, která naplňovala požadavek D4
(chybějící dopravní propojení ulic Tovární - R.
Tomáška), byla na základě uplatněné námitky
vlastníka dotčených pozemků z návrhu
územního plánu vypuštěna.

D5

- prověřit nejvhodnější možnost dopravního
spojení lokality Polská v Butovicích s
lokalitou Sídliště II a Sídliště I
- prověřit možné dopravní propojení až k ulici
Tovární, případně dále průmyslovou zónou
až k nádraží ČD
- vymezit jako plochy dopravní infrastruktury a
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby

• V územním plánu byla ponechána jako propojení
lokality Polská a Sídliště II pro pěší a cyklisty
stávající účelová komunikace, vymezení nové
komunikace východním směrem je neúčelné. Po
projednání v pracovních skupinách bylo do
územního plánu zapracováno vhodnější
propojení centra města a nádraží ČD.

D6

- vymezit plochu dopravní infrastruktury a
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby

• Požadavek je splněn (plocha Z49).

D7

- navrhnout přeložení úseku silnice III/46427 s
ohledem na stávající zástavbu, limity využití
území a záměr č.29 (možné varianty
přeložení silnice)
- vymezit jako plochu příp. koridor dopravní
infrastruktury a zařadit mezi veřejně
prospěšné stavby

• Požadavek je splněn (plocha Z73).

D8

- prověřit nejvhodnější možnost pěšího a
cyklistického spojení
- prověřit možnost rozšíření rozsahu záměru o
silniční provoz s vazbami napojení na ul.
Nádražní, příp.ul.2.května a silnici II/464,
příp.ul. Butovickou
- zařadit mezi veřejně prospěšné stavby
- trasu navázat na cyklistickou stezku na ulici
Veřovická

• Požadavek je splněn. Po projednání v
pracovních skupinách byla zvolena západnější
varianta propojení centra s ul. Nádražní
(zastavitelná plocha Z72). Současně vymezením
systému místních komunikací (zastavitelná
plocha Z49) je zajištěna prostupnost území pro
pěší a cyklisty (Buvolí stezka).

D9

- prověřit možnost vyloučení kamionové
dopravy z ulice R. Tomáška a příp. rovněž z
ulice Butovické, vyhledat vhodný dopravní
přístup pro těžkou nákladní dopravu do
• Požadavek je splněn. Předpokladem je provoz
průmyslové zóny bývalého areálu Vagónkakamionové dopravy do průmyslové zóny po
Studénka mimo obytná území města
navržené přeložce silnice III/46427 (plocha Z73)
- prověřit možnost jižního dopravního připojení
a dále po navržené místní komunikaci
ze zvažované přeložky silnice III/46427 (záměr
procházející průmyslovou zónou (plocha
č. 29) přes plochu značenou v dokumentaci
komunikace Z72).
jako urbanistický problém U7. Toto dopravní
připojení koordinovat s případným dopravním
propojením pro pěší a cyklisty z centra města
až k nádraží ČD (dopravní problém D8).
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2.6.

U1

- prověřit možnosti využití území s ohledem na
jeho umístění a rozvojové potřeby města,
zařadit do ploch hromadného bydlení a
připustit možnost umístění občanského
vybavení

• Požadavek je splněn (plocha Z50).

U2

- vyhodnotit vhodnost umístění městského
koupaliště na stávajících a zamýšlených
plochách dle záměru č.23, vybrat
nejvhodnější variantu pro účelné využití
městských ploch a celkovou urbanistickou
koncepci rozvoje města
- nalézt vhodnou plochu k vymístění areálu
bikrosu
- navrhnout vhodné využití vymístěných ploch
a zařadit mezi plochy přestavby s využitím
pro hromadné bydlení, připustit možnost
umístění občanského vybavení, koordinovat
se záměry č. 13 a 31

• Po projednání v pracovních skupinách byl záměr
upřesněn: areál koupaliště ponechán ve
stabilizovaných polyfunkčních plochách
občanského vybavení (OV), na Sídlišti I je
vymezena plocha pro přemístění městského
koupaliště (plocha Z53) a plochy pro umístění
bikrosu nejsou samostatně v území vymezeny, je
ponechána možnost regulativního umístění v
rámci příslušných ploch s rozdílným způsobem
využití (OV, OS, příp. ZV).

U3

- navrhnout účelné využití ploch, vyloučit z
lokality bydlení, rozšířit plochy zeleně v
návaznosti na případné navržené pěší a
cykl.stezky
- pozemky p.č. 1709/2, 1707/2 a 1708/2
zahrnout do ploch sídelní zeleně, pozemky
p.č. 2102/1, případně také p.č. 1701 a 1702,
přičlenit k ploše průmyslové výroby a
skladování

• Požadavek je splněn.

U4

- prověřit možnosti využití území bývalého
areálu zemědělské výroby a skladování s
ohledem na jeho umístění a rozvojové
potřeby města
- při návrhu zohlednit limity ochrany přírody a
krajiny a upřednostnit využití areálu pro
podnikání nerušivého charakteru

• Po projednání v pracovních skupinách bylo
ponecháno stávající využití areálu - stabilizované
plochy výroby a skladování s malou zátěží (VM).

U5

- zajistit ponechání ploch jako nezastavěných,
bez možnosti umístění staveb pro výrobu a
skladování včetně dopravních ploch pro těžkou
nákladní dopravu, navrhnout plochy ochranné
izolační zeleně
- při vymezení ploch zeleně respektovat
stávající využití části ploch pro průmyslové
kolejiště (vlečka)

• Na základě námitky vlastníka dotčených
pozemků byly vymezené nezastavitelné plochy
ochranné sídelní zeleně (ZS), které zajišťovaly
ochranu kvality chráněných venkovních a
vnitřních prostorů obytných staveb a pohody
bydlení přilehlých obytných ploch (BI) a mateřské
školy (OV) z návrhu územního plánu vypuštěny a
ponechány k využití pro průmyslovou výrobu a
skladování. Požadavek není splněn.

U6

- zajistit ochranu stavby zařazením mezi
architektonicky významné stavby v území s
důrazem na zachování konstrukčního a
materiálového řešení

• Požadavek je splněn. Po projednání v
pracovních skupinách byl doplněn požadavek na
ochranu také tří ocelových železničních mostů na
bývalé železniční trati směr Albrechtičky.

U7

- využití území řešit v koordinaci s dopravním
problémem D8, území ponechat ve
stávajícím stavu a kultuře, popř. stanovením
regulativů umožnit převedení na trvalý travní
porost, ovocný sad či zalesnění

• Požadavek je splněn.

- řešit opatření ke zvýšení retenčních
schopností území ve vyznačených lokalitách

• Požadavek je splněn. Jsou navrženy vsakovací
zatravněné plochy (index NS), v lokalitě Panská
budou navíc v souladu se zastavovací studií
umístěny retenční příkopy v navržených
plochách zeleně (plochy N40, N50).

2.7.

O1
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O2

- řešit lokální protipovodňové opatření (louka
Pastevník) nebo opatření ke zvýšení
retenčních schopností území (odvedení
svedených meliorovaných vod mimo
ohrožené území)

• Požadavek je splněn. Jsou navrženy vsakovací
zatravněné a přírodní plochy, které zvýší
retenční schopnosti území (plocha N56 a N57).
Zaústění melioračního příkopu do vsakovacích
ploch a provedení dalších retenčních opatření je
umožněno stanovením podmínek využití ploch s
rozdílným způsobem využití.

O3

- zajistit plochy pro zkapacitnění koryta potoka,
respektovat záměry suchých poldrů a
retenčních nádrží dle pozemkových úprav
Butovic

• Požadavek je splněn. Zkapacitnění koryta potoka
může být provedeno v rámci vymezených ploch
vodních a vodohospodářských (index W), nebylo
nutné vymezovat samostatné plochy, a to i s
ohledem na měřítko vydání územního plánu.

40

- pozemek zařadit do zastavěného území a
stabilizovaných ploch bydlení, koordinovat s
podmínkami řešení záměru č.1

• Požadavek je splněn.

41

- vymezit zastavitelnou plochu dopravní
infrastruktury a zařadit mezi veřejně
prospěšné stavby

• Požadavek je splněn (plocha Z7).

42

- vymezit zastavitelnou plochu pro hřbitov na
pozemku p.č. 2367/49

• Požadavek je splněn (plocha Z8).

43

- pozemek zařadit mezi stabilizované plochy
bydlení

• Požadavek je splněn.

44

- prověřit možnost přeložení vedení VN 22 kV

• Investice na přeložení venkovního vedení je
neadekvátní požadovanému využití pozemku (1
RD). Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek
uvnitř zastavěného území, je možné umístit
vedení VN pod zem (kabelové vedení). Na
realizaci takové stavby není nutné v územním
plánu vymezovat samostatnou plochu.

45

- respektovat vymezení hospodářské polní
cesty a její napojení z pozemkových úprav
Butovic

• Požadavek je splněn.

46

- vymezit zastavitelnou plochu bydlení, rozsah
určit dle návrhu urbanistické koncepce
rozvoje bydlení v Nové Horce

• Požadavek je splněn (plocha Z113). Dle
projednání v pracovních skupinách byl
požadavek na vymezení celé plochy jako
zastavitelné.

S1

- lokální ÚSES uvést do souladu s regionálním
ÚSES dle ZÚR MSK

• Požadavek je splněn.

S2

- ověřit a upravit návaznosti tak, aby byl ÚSES
uveden do souladu se ZÚR MSK

• Požadavek je splněn.

S3

- koordinovat návrhy zastavitelných ploch,
zajistit prostupnost území v návaznosti na
pozemkové úpravy Butovice a přeložku
silnice II/464
- plochu navržené komunikace zařadit mezi
veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury

• Při vymezení zastavitelných ploch byly využity
stávající plochy komunikací. Zřizování dalších
komunikací je přípustné v rámci ploch s
rozdílným způsobem využití jako související
dopravní infrastruktury. Z výše uvedených
důvodů nebylo nutné vymezovat samostatné
plochy dopravní infrastruktury.

S4

- vodovod a kanalizaci řešit dle zastavovací
studie lokality Panská, požádat o změnu
stanovené koncepce rozvoje vodovodů a
kanalizací v PRVK MSK

• Požadavek je splněn.

2.8.

2.9.
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- vymezit zastavitelnou plochu pro umístění
čistírny odpadních vod, požádat o změnu
stanovené koncepce rozvoje vodovodů a
kanalizací v PRVK MSK

• Požadavek je splněn (plocha Z115).

1.

V maximální možné míře chránit
nezastavěnou enklávu polností v lokalitě Malá
Strana k.ú.Studénka nad Odrou, omezit stavby
zemědělské prvovýroby (záměr chovu koní
pod bodem č. 26 připustit).

• Požadavek je splněn. Navrženy jsou pouze
ojedinělé zastavitelné plochy minimálního
rozsahu (Z111, Z112).

2.

Podmínit výstavbu individuálního bydlení v
zastavitelných plochách odkanalizováním do
nově realizované oddílné kanalizace.

• Požadavek je splněn (kapitola d.2.2. výroku
územního plánu).

3.

Na parcelách p.č. 114/2 a 114/3 v k.ú. Nová
Horka nenavrhovat rozšíření zahrádkářské
kolonie (SZU/III-14 - dle platného územního
plánu), prověřit možnosti vyčlenění uvedených
parcel mimo zastavěné území.

• Požadavek je splněn.

4.

Plochu PO-10 dle platného ÚP ponechat ve
stávajícím rozsahu, neměnit její vymezení na
úkor zeleně a plochy individuálního bydlení.
Ponechat pro účely podnikání.

• Požadavek je splněn.

5.

Plochu ZV-1 dle platného ÚP řešit jako plochu
pro podnikání v souladu s aktuálním stavem
území.

• Požadavek je splněn.

6.

Prověřit možnosti vymezení zastavitelných
ploch pro podnikání, příp. výrobu a skladování,
v návaznosti na křížení silnice III/46420 (ulice
Moravská) a přeložky silnice II/464.

• Požadavek je splněn.

7.

Prověřit možnost změny využití části zóny
podnikání PO-4 dle platného ÚP (plocha č.38)
na individuální bydlení.

• Požadavek je splněn.

8.

V grafické části územního plánu rozlišit poldry
vymezené v pozemkových úpravách Butovice
na stav a návrh.

• Požadavek je splněn.

S5

2.10.

• Požadavek je splněn.
Na základě prověření nebyl zapracován
požadavek změny č.4, bod 2 - změna plochy
sportu a rekreace na plochu bydlení, a to z
důvodu umístění pozemku v ochranném pásmu
železniční dráhy, z důvodu existence podzemní
stavby (zatrubnění) a z důvodu zajištění ploch
veřejné infrastruktury (hřiště) v obytné zóně.
9.

Prověřit a zohlednit požadavky obsažené
v nedokončených změnách ÚP města
Studénka č.1-6.

Na základě prověření nebyl zapracován
požadavek změny č.4, bod 5 - vymezení
zastavitelné plochy bydlení, a to z důvodu, že
pozemek se nachází v záplavovém území a jeho
aktivní zóně, v níž jsou veškeré stavby dle
Politiky územního rozvoje České republiky
vyloučeny.
Na základě prověření nebyl zapracován
požadavek změny č.4, bod 10 - vymezení
zastavitelných ploch bydlení. Odůvodnění
uvedeno ke kapitole 2.1., bodu 18, Zadání
územního plánu.
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10.

V kontextu požadavků uvedených v části
B.2.1. (pod body 19, 24, 25 a 26), v části
B.2.10. (pod bodem 1) a záměrem
nerealizované změny č.6 ÚP města
Studénky (p.Kudelová, část pozemku parc.č.
2075/1 v k.ú.Studénka nad Odrou) prověřit
možnost rozšíření plochy pro individuální
bydlení podél ul. Záhumení JZ směrem,
realizaci návrhu podmínit příznivým
výsledkem vyhodnocení záboru ZPF a
potřeb ploch pro bydlení

• Rozvoj zástavby v enklávě polností na Malé
Straně je z hlediska ochrany krajinného rázu
území i z hlediska stanovené urbanistické
koncepce rozvoje města nevhodný. Plochy pro
zástavbu by byly vymezeny za hranicí plošně
uzavřeného a ukončeného zastavěného území,
vytvářely by další a přitom jednostrannou řadu
staveb ve volné krajině. Stavby by narušily
systém uspořádání a orientace zástavby
zastavěného území.

11.

Prověřit možnosti upravení hranice
zastavěného území (stávající zóny
podnikatelských aktivit PO-7) SZ směrem
tak aby hranice zastavěného území vedla po
hranici parcel (parc.č.2385/97, 2385/99 a
2385/95 v k.ú.Butovice) – soulad
s ustanovením § 58 stav.zákona

• Požadavek je splněn.

12.

Při navrhování a prověřování možnosti
nových zastavitelných ploch zohlednit
požadavek na minimální narušení stávající
urbanistické struktury města.

• Požadavek je splněn.

13.

Prověřit a umístit na „Kozílkově“ potoce dvě
sedimentační – retenční nádrže v souladu
s podklady (Studie odvedení dešťových vod
• Požadavek je splněn (plochy N63 a N64).
z lokality Panská“ a grafická část doplňujících
průzkumů a rozborů)

14.

Zabezpečit možnost pro realizaci ochranné
zeleně kolem sídliště (ul.Poštovní, ul.
Arm.gen.L.Svobody), prověřit a stanovit
způsob zajištění s vazbami na zastavitelné
plochy (stanovení regulativů pro jednotlivé
plochy, příp. samostatné plochy zeleně)

15.

Prověřit požadavek na zřízení nové železniční
zastávky na trati Studénka – Sedlnice v blízkosti • Zřízení zastávek železniční dopravy je přípustné
bývalé hlavní vrátnice Vagonky na ul. Butovická.
v rámci ploch dopravní infrastruktury. Z toho
Prověřit reálnost z hlediska normových hodnot
důvodu nebylo nutné vymezovat pro jednotlivé
minimálních vzájemných vzdáleností
zastávky samostatné zastavitelné plochy.
železničních stanic a zastávek, vzít v úvahu
Umístění požadované zastávky je nereálné z
umístění koleje trati Studénka – Sedlnice na
důvodu přístupu přes hlavní trať, z důvodu
straně kolejiště odvrácené od zástavby ul.
blízkosti nádraží a z důvodu umístění kolejiště.
Butovické.

16.

Prověřit požadavek na zřízení autobusové
zastávky u kruhové křižovatky na ulici Butovická
• Zřízení zastávek autobusové dopravy je
směrem k bývalé Vagonce.
přípustné v rámci ploch dopravní infrastruktury a
Prověřit reálnost požadavku z hlediska
veřejných prostranství. Z toho důvodu nebylo
normových hodnot minimálních vzájemných
nutné vymezovat pro jednotlivé zastávky
vzdáleností autobusových zastávek, vzít v úvahu
samostatné zastavitelné plochy.
prostorové možnosti v území a ochranné pásmo
vodního toku.

17.

Prověřit možnost rozšíření plochy pro
individuální bydlení podél západní strany ul.
Panská v úseku od bývalé zadní vrátnice
Vagonky k železniční trati Studénka – Bílovec,
posoudit možnou kolizi s trasou vzdušného
el.vedení VN 22 kV a respektovat ochranné
pásmo železnice.

• Záměr nebyl zapracován z důvodu možného
předimenzování vymezených zastavitelných
ploch bydlení a kolize s limity využití území
(ochranné pásmo elektroenergetického vedení a
ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodního
zařízení), upřednostněny byly vhodnější lokality k
výstavbě.

18.

Prověřit možnost zarovnání hranice
zastavitelného území - rozšíření plochy
individuálního bydlení (SZ strana lokality
ul.Městská – parc.č. 2104 k.ú.Studénka n.O.)

• Požadavek je splněn.

• Požadavek je splněn.
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3. Požadavky na obsah územního plánu (kap.O.)

Územní plán je obsahově zpracován dle dosud platných právních předpisů - stavebního zákona, vyhlášky č.
500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., a dále dle metodických stanovisek MMR ČR. Další fáze územního plánu
budou již prováděny v souladu s novelou stavebního zákona a příslušnými právními předpisy platnými od 1.1.2013.
V průběhu zpracování územního plánu byl na základě doporučení MMR ČR upraven obsah grafické části, a to tak,
že zákresy a popisy sítí technické infrastruktury byly přesunuty do části odůvodnění územního plánu a ve výrokové
části byly ponechány pouze vymezené plochy a koridory pro technickou infrastrukturu. Do části odůvodnění
územního plánu byly tedy přesunuty výkresy technické infrastruktury, které byly dle Zadání ÚP požadovány v části
návrhu ÚP.

upravený obsah ÚP Studénka dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a doporučení MMR ČR

návrh
A1. Návrh územního plánu
B1. Výkres základního členění území
B2. Hlavní výkres (obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury, včetně
vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území,
zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná
opatření a pro územní rezervy)
B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
odůvodnění
A2. Odůvodnění územního plánu
B4. Koordinační výkres
B5. Výkres širších vztahů
B6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
B7. Technická infrastruktura - vodovod, kanalizace (obsahuje odůvodnění ploch a koridorů technické infrastruktury,
konkrétně ploch a koridorů pro vodovod a kanalizaci)
B8. Technická infrastruktura - energetika, spoje (obsahuje odůvodnění ploch a koridorů technické infrastruktury,
konkrétně ploch a koridorů pro energetiku a spoje)
B9. Technická infrastruktura - plyn, teplo (obsahuje odůvodnění ploch a koridorů technické infrastruktury, konkrétně
ploch a koridorů pro plyn a teplo)

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V Územním plánu Studénka nejsou vymezeny žádné záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Územní plán Studénka

leden 2015

A2. Odůvodnění územního plánu

60

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa

d.1. zemědělský půdní fond (ZPF)
d.1.1. navrhované funkční využití vykazovaných ploch
využití vykazovaných navr žených ploch v řešeném územ í
plochy dle vyhl. č. 501/2006 Sb.

index

specifikace využití

poznámka

SM

městské

SV

venkovské

BH

v bytových domech

BI

v rodinných domech

OV

občanské vybavení

OS

sport a tělovýchova

OH

hřbitov

RZ

zahrádkářské kolonie

PV

veřejná prostranství

ZV

veřejná zeleň

VP

průmyslové

VZ

zemědělské

VM

s malou zátěží

DS

silniční

DM

místní

veřejně prospěšné stavby

plochy smíšené obytné

plochy bydlení

plochy občanského vybavení

plochy rekreace
plochy veřejných prostranství

plochy výroby a skladování

nezastavitelné plochy

plochy dopravní infrastruktury
plochy technické infrastruktury

TI

technická infrastruktura

veřejně prospěšné stavby

plochy vodní a vodohospodářské

W

vodní nádrž

veřejně prospěšné stavby

plochy lesní

NL

les

nezastavitelné plochy

d.1.2. dosavadní využití ploch
V řešeném území převládá v současné době urbanizace, v jejímž rámci expanduje do
volné krajiny zástavba především individuální bytové výstavby. Přes významný podíl
kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany pokračuje trend opouštění obhospodařování
zemědělské půdy a podmínky pro fungování drobné zemědělské prvovýroby a
zpracovatelství se rozvíjejí jen částečně.
V návaznosti na intenzivní zemědělskou výrobu, která způsobila v minulosti místy eroze,
narušila ekologickou rovnováhu a přispěla v území k výskytu ekologických zátěží, je
vhodné využívat pozemky zemědělského půdního fondu zejména alternativními způsoby a
provozovat zemědělskou výrobu šetrnou ke krajině.
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Vysoký podíl zalesněných ploch a vysoké zastoupení kategorií lesa spolu se zvýšeným
stupněm ochrany krajiny (CHKO, Natura 2000, chráněná přírodní území) vedou ke
vhodnému využívání krajiny především pro rekreační účely.
d.1.3. zastavěné území
Vymezení zastavěného území vychází z hranice intravilánu z roku 1966, z platného
územního plánu včetně jeho změn a ze současně zastavěných stavebních pozemků
evidovaných v katastru nemovitostí jako stavební parcely, spolu s přilehlými pozemkovými
parcelami tvořícími souvislý celek s budovami. Zastavěné území je vymezeno ke dni
5.1.2015.
d.1.4. předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond
V řešeném území převažují zemědělské půdy 2. třídy ochrany, které se nacházejí i v
zastavěných územích města.
rozložení kvality zemědělských půd v území

Z toho důvodu nebylo možné vymezit zastavitelné plochy v nižších třídách ochrany
zemědělské půdy. Takové půdy se nacházejí v území pouze okrajově, a to uvnitř chráněné
krajinné oblasti a nadregionálního biocentra, kde je jakákoli výstavba vyloučena. Většina
navržených zastavitelných ploch je uvnitř zastavěného území nebo k němu přiléhá a je
navržena v souvislých kompaktních blocích. Soustředěna je především do oblasti Sídliště II a
Za sídlištěm, tedy v návaznosti na intenzivně obydlené plochy a do oblasti Panská, kde je
dlouhodobě záměr individuální výstavby rodinných domů připravován, a kde byla již část
výstavby realizována.
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Většina zástavby v území bude mít charakter rozvolněné nízkopodlažní zástavby nebo
zástavby hromadného bydlení v bytových domech. V obou případech bude výstavba s
vysokým podílem zeleně, předpokladem je tedy nižší zábor zemědělské půdy, než je
vykazován v tabulkách předpokládaných záborů půdního fondu (cca 45 % z celkové plochy
navržené k využití).
Navržené změny využití ploch v území byly s dotčenými orgány předjednány a schváleny v
rámci Zadání územního plánu a jsou z větší části převzaty z platného územního plánu.
Přehledné zobrazení schválených a nově navržených ploch je vyznačeno v grafické části
odůvodnění, ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu (B6). Nově navržené
rozvojové plochy vyplývají z konkrétních požadavků zadávací dokumentace.
Vzhledem k tomu, že prakticky celé řešené území je meliorováno, zasahují navržené
zastavitelné plochy do zúrodňovacích opatření. Předpokladem je, že při postupu výstavby
bude vždy prověřen stav meliorací a vliv výstavby na jejich funkčnost a následně budou
provedena příslušná opatření na minimalizaci negativních dopadů výstavby na režim
hospodaření na zemědělských půdách.
meliorované plochy v řešeném území

Navržené zastavitelné plochy nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu, veškeré
účelové komunikace, které zajišťují hospodaření na zemědělské půdě, zůstávají zachovány
a nenarušeny. V rámci pozemkových úprav katastrálního území Butovice jsou navrženy
další hospodářské cesty ve volné krajině. Územní plán tento návrh akceptuje a přejímá.
Prostupnost zastavěného území a krajiny je doplněna ještě dalšími návrhy silnic a místních
komunikací. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby prostupnost území zůstala vždy
zachována. Aby bylo možné v území realizovat společná zařízení, polní a účelové
komunikace a cesty, jsou v územním plánu stanoveny odpovídající regulativy využití ploch.
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Návrh nových ploch krajiny a návrh vymezení ploch ÚSES vychází z pozemkových úprav
Butovic, z platného územního plánu, územně analytických podkladů a Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje a je upraven na podkladu katastrálních map tak, aby
nedošlo k narušení organizace zemědělského půdního fondu. K vymezení ploch prvků
ÚSES jsou vždy využity krajinné meze, remízky, účelové komunikace, vodní toky, břehové
porosty, mokřady.
Pro zlepšení retenčních schopností území a snížení erozního ohrožení zemědělských půd
jsou navrženy nové plochy krajiny, převážně určené k zatravnění beze změny kultury
pozemku. Výjimku tvoří plochy krajiny, které se nacházejí uvnitř nadregionálního biocentra
NRBC 92, tyto plochy jsou navrženy k zalesnění a výsadbě vzrostlé zeleně.
Pro liniové stavby technické infrastruktury jsou vymezeny koridory technické infrastruktury.
Jedná se o podzemní stavby plynovodu a nadzemní stavby elektrického vedení se
stožárovými transformačními stanicemi. V těchto koridorech bude zábor zemědělské půdy
pouze dočasný po dobu realizace staveb.
V řešeném území hospodaří na zemědělské půdě subjekty, které se věnují intenzivní
rostlinné produkci. Intenzivní živočišná výroba se v území nenachází.
Zpracování variantních řešení bylo v Zadání územního plánu vyloučeno. Z toho důvodu
nelze uvést porovnání různých alternativ řešení návrhu uspořádání území dle přílohy č.3 k
§ 4 vyhl. č.13/1994 Sb.
Cílem návrhu a regulace uspořádání území je zachování původní krajiny, jejích funkcí a
krajinného rázu území. K rozvoji zástavby jsou navrženy pouze plochy, které vycházejí z
platného územního plánu. Výkaz výměr navržených ploch je uveden v tabulkové části.
Vyhodnocení bylo provedeno v souladu se společným metodickým doporučením Odboru
územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP
ČR z července 2011. Dle tohoto metodického doporučení nejsou vyhodnocovány:
•

v zastavěném území:
- lokality do výměry 2 000 m2
- plochy bydlení a plochy smíšené s převahou bydlení

•

v zastavěném i nezastavěném území:
- územní rezervy
- plochy ÚSES
- zastavitelné plochy bez záboru půdního fondu

d.2. pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesní cestní síť zůstává zachována.
Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) je navržen pouze pro veřejně prospěšnou
stavbu železniční dopravy. Na tuto stavbu je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby.
označení plochy

navržené využití

zábor PUPFL (ha)

Z67

plochy dopravní infrastruktury - železniční

0,1415

zábor PUPFL celkem

2,1661

Z důvodu posílení ekologické stability území a zvýšení jeho retenčních schopností je navrženo celkem
25 ha nových ploch lesa v severovýchodní části území (plochy N58, N60, N61).
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označení
lokality
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vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

k.ú.: Butovice
Způsob využití plochy

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
ovocné
orná půda chmelnice
vinice
zahrady
(ha)
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice do půdy (ha)
pozn.

Z1

plochy smíšené obytné

0,3160

0,3160

0,3160

0,1652 - meliorace

Z2

plochy smíšené obytné

0,2800

0,2800

0,2800

-

Z3

plochy smíšené obytné

0,3686

0,3686

0,3686

-

0,1723

0,0619

0,0619

Z4

plochy smíšené obytné

0,1104

0,1104

Z5

plochy smíšené obytné

0,3693

0,3693

0,3693

-

Z6

plochy smíšené obytné

0,1525

0,1525

0,1525

0,1359 - meliorace

Z13

plochy smíšené obytné

0,4970

0,4970

0,4970

0,7220

0,6932

0,6932

Z14

plochy smíšené obytné

0,0288
0,6257

Z16

0,1814 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5

0,3012

0,0288
0,3012

plochy smíšené obytné

0,3245

Z40

plochy smíšené obytné

Z46

plochy smíšené obytné

4,3289

4,3289

4,3289

1,3813

1,1691

1,1691

zčásti udělen souhlas dle §5

zčásti udělen souhlas dle §5

0,2122
plochy smíšené obytné celkem

0,3245

0,2122

9,2136
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Z17

plochy bydlení

0,7824

0,7824

0,7824

0,6197 - meliorace

Z18

plochy bydlení

1,1155

1,1155

1,1155

1,0013 - meliorace

Z21

plochy bydlení

0,7345

0,5210

0,5210

0,2809 - meliorace

0,2135

udělen souhlas dle §5

0,2135
Z22

plochy bydlení

0,3468

0,1988

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

0,1988

0,2079 - meliorace

0,1480

0,1480

zčásti udělen souhlas dle §5

0,3506

0,3506

0,3506 - meliorace

Z24

plochy bydlení

0,3506

Z25

plochy bydlení

0,6731

0,6731

0,6731

0,5266 - meliorace

Z32

plochy bydlení

5,8039

5,8039

5,8039

udělen souhlas dle §5

Z33

plochy bydlení

3,0700

3,0700

3,0700

udělen souhlas dle §5

Z41

plochy bydlení

3,4994

3,4994

3,4994

zčásti udělen souhlas dle §5

Z42

plochy bydlení

2,0279

2,0279

2,0279

zčásti udělen souhlas dle §5

Z48

plochy bydlení

0,5767

0,1380

0,1380
0,4387

plochy bydlení celkem

zčásti udělen souhlas dle §5

0,4387

18,9808

Z8

plochy občanského vybavení

0,4788

0,4788

0,4788

0,0950 - meliorace

Z19

plochy občanského vybavení

0,8941

0,8941

0,8941

udělen souhlas dle §5

Z34

plochy občanského vybavení

0,7982

0,7982

0,7982

udělen souhlas dle §5

Z36

plochy občanského vybavení

0,2318

0,2318

0,2318

udělen souhlas dle §5

Z38

plochy občanského vybavení

1,0823

1,0823

1,0823

udělen souhlas dle §5

Z59

plochy občanského vybavení

0,3245

0,2929

0,2929
udělen souhlas dle §5

0,0316
plochy občanského vyb. celkem

0,0316

3,8097
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Z20

plochy rekreace
plochy rekreace celkem
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2,7533

2,7533

2,7533

1,9456 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5

2,7533

Z31

plochy veřejných prostranství

0,6735

0,6735

0,6735

udělen souhlas dle §5

Z35

plochy veřejných prostranství

0,7587

0,7587

0,7587

udělen souhlas dle §5

Z37

plochy veřejných prostranství

1,0761

1,0761

1,0761

udělen souhlas dle §5

Z39

plochy veřejných prostranství

0,3913

0,3913

0,3913

zčásti udělen souhlas dle §5

Z43

plochy veřejných prostranství

0,3597

0,3597

0,3597

zčásti udělen souhlas dle §5

Z44

plochy veřejných prostranství

0,2615

0,2615

0,2615

zčásti udělen souhlas dle §5

N39

plochy veřejných prostranství

1,8868

1,8868

1,8868

zčásti udělen souhlas dle §5

N40

plochy veřejných prostranství

4,3848

4,3848

4,3848

zčásti udělen souhlas dle §5

N41

plochy veřejných prostranství

6,6283

6,6283

6,6283

zčásti udělen souhlas dle §5

N42

plochy veřejných prostranství

1,2869

1,2869

1,2869

zčásti udělen souhlas dle §5

1,3267

1,2294

1,2294

N43

plochy veřejných prostranství

0,0973

plochy veřejných prostr. celkem

0,0973

19,0343

Z11

plochy výroby a skladování

1,7386

1,7386

1,7386

Z12

plochy výroby a skladování

1,1221

1,1221

1,1221

Z27

plochy výroby a skladování

1,0668

1,0668

1,0668

Z56/2

plochy výroby a skladování

0,4000

0,4000

0,4000

6,0950

4,9153

4,9153

Z58

plochy výroby a skladování
1,1797

1,1797

1,6962 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5

0,6477 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5

0,7921 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5
udělen souhlas dle §5

4,8968 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5
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plochy výroby a skladování

Z61

plochy výroby a skladování
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19,1453 19,1453
1,6244

19,1453

1,5216

1,5216
udělen souhlas dle §5

0,1028
Z62

plochy výroby a skladování

0,7839

plochy výroby a skladování celkem

31,9761

Z7

plochy dopravní infrastruktury

Z15

plochy dopravní infrastruktury

18,9606 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5

0,1028

0,7839

0,7839

udělen souhlas dle §5

0,1365

0,1365

0,1365

-

0,0321

0,0300

0,0300
0,0021

0,0021

Z28

plochy dopravní infrastruktury

1,2883

1,2883

1,2883

Z30

plochy dopravní infrastruktury

2,1400

2,1400

2,1400

Z49

plochy dopravní infrastruktury

3,5710

2,9612

2,9612

1,1615 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5
zčásti udělen souhlas dle §5

zčásti udělen souhlas dle §5

0,6098

0,6098

Z56/1

plochy dopravní infrastruktury

1,5641

1,5641

1,5641

stavba byla realizována,
pozemky jsou evidovány jako
nezemědělská půda

Z57

plochy dopravní infrastruktury

0,0580

0,0580

0,0580

-

Z68

plochy dopravní infrastruktury

0,3115

0,2992

0,2992
0,0123

Z72

plochy dopravní infrastruktury

0,4279

0,0123

0,2530

0,2530
0,1749

0,7657
Z73

plochy dopravní infrastruktury

0,1749

0,5804

0,5804
0,0488

0,0488
0,1365

plochy dopravní infr. celkem

po veřejném projednání plocha
sloučena a přičtena k ploše Z49

zčásti udělen souhlas dle §5

0,1365

8,4195
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Z29

plochy technické infrastruktury

0,1033

0,1033

0,1033

Z64

koridor technické infrastruktury

0,3681

0,3681

0,3681

plochy a koridory technické
infrastruktury celkem
ZÁBOR ZPF CELKEM

tab.2
označení
lokality

0,3193 - meliorace
vedení VN

0,4714
94,6587 90,4485

3,5463

0,6639

94,6587

vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

k.ú.: Studénka nad Odrou
Způsob využití plochy

udělen souhlas dle §5

Celkový
zábor ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice do půdy (ha)
pozn.

Z104

plochy smíšené obytné

0,0946

0,0946

0,0946

-

Z105

plochy smíšené obytné

0,2242

0,2242

0,2242

0,1124 - meliorace

Z107

plochy smíšené obytné

0,2273

0,2273

0,0414

Z108

plochy smíšené obytné

0,4114

0,4114

Z109

plochy smíšené obytné

0,2963

0,2963

0,2963

Z110

plochy smíšené obytné

0,7508

0,7508

0,7508

0,0406 - meliorace

plochy smíšené obytné celkem

0,1859

0,1004 - meliorace

0,4114

0,0539 - meliorace
zčásti udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

2,0046

Z88

plochy bydlení

0,5073

0,5073

0,5073

0,4750 - meliorace

Z89

plochy bydlení

2,2475

2,2475

2,2475

1,9604 - meliorace

Z90

plochy bydlení

1,2194

1,2194

1,2194

1,2194 - meliorace

Z91

plochy bydlení

0,9333

0,9333

0,9333

0,9333 - meliorace

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5
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Z92

plochy bydlení

1,3451

1,3451

1,3451

1,2848 - meliorace

Z93

plochy bydlení

2,1175

2,1175

2,1175

2,1175 - meliorace

Z94

plochy bydlení

1,0207

1,0207

1,0207

1,0207 - meliorace

Z95

plochy bydlení

0,6275

0,6275

0,6275

0,6275 - meliorace

Z96

plochy bydlení

0,5230

0,5230

0,5230

0,5230 - meliorace

Z97

plochy bydlení

0,9824

0,9824

0,9824

0,9242 - meliorace

Z111

plochy bydlení

0,1579

0,1579

0,1579

-

plochy bydlení celkem

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5

11,6816

Z86

plochy občanského vybavení

0,4020

0,4020

0,4020

0,3836 - meliorace

Z116

plochy občanského vybavení

1,0182

1,0182

1,0182

1,0182 - meliorace

0,2072 - meliorace

plochy občanského vybav. celkem

1,4202

Z85

plochy veřejných prostranství

0,2084

0,2084

0,2084

N65

plochy veřejných prostranství

1,3611

1,3611

1,3611

plochy veřejných prostr. celkem

udělen souhlas dle §5

udělen souhlas dle §5
udělen souhlas dle §5

1,5695

Z100

plochy výroby a skladování

0,0770

Z112

plochy výroby a skladování

0,1960

P1

plochy výroby a skladování

0,8575

0,0770

0,0770

udělen souhlas dle §5

0,1960
0,3733

0,1960

0,1474 - meliorace

0,3733
zčásti udělen souhlas dle §5

0,4842
plochy výroby a skladování celkem

udělen souhlas dle §5

0,4842

1,1305
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plochy dopravní infrastruktury
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0,6477

0,6477

0,1330

Z49

plochy dopravní infrastruktury

0,0103

0,0103

0,0103

Z87

plochy dopravní infrastruktury

6,3705

6,3705

6,3705

0,1052

0,1052

plochy dopravní infrastr. celkem
Z101

koridor technické
infrastruktury

plochy a koridory technické
infrastruktury celkem
N63

plochy vodní a
vodohospodářské

vydáno územní rozhodnutí
vydáno územní rozhodnutí
(plocha Z68 byla po veřejném
projednání sloučena s plochou
Z49, proto je nadále vykazována
pod tímto označením)

2,0825 - meliorace
udělen souhlas dle §5

7,0285
0,1977

vedení VN

0,0925

0,0925

0,1977
0,4603

0,4515

0,4515
0,0088

plochy vodní a
vodohospodářské

0,1355

plochy vodní a vodohosp. celkem

0,5958

N64

0,5147

0,0088

0,1355

0,1355

21,1403 21,1403

8,0046 13,1357

20,4928 - meliorace

-

N58

plochy lesní

N60

plochy lesní

2,4924

2,4924

2,4924

2,4704 - meliorace

N61

plochy lesní

1,3535

1,3535

1,3535

1,3535 - meliorace

plochy lesní celkem
ZÁBOR ZPF CELKEM

24,9862
50,6146 48,7351

0,4503

1,4292

0,0770 31,5192 18,5037

0,5147
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vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

k.ú.: Nová Horka

Celkový
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
zábor ZPF
ovocné
(ha)
orná půda chmelnice
vinice
zahrady
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

označení
lokality

Způsob využití plochy

Z67

plochy dopravní infrastruktury

1,3135

1,3135

0,5640

Z114

plochy dopravní infrastruktury

0,0411

0,0411

0,0411

-

plochy dopravní infrastruktury celkem

1,3546
0,0909

0,0909

-

1,4455

0,6960

Z115

plochy technické
infrastruktury

0,0909

plochy technické infrastruktury celkem

0,0909

ZÁBOR ZPF CELKEM

1,4455

trv. travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,7495

Investice do půdy (ha)
pozn.
vydáno územní rozhodnutí

0,7495

Územní plán Studénka

leden 2015

A2. Odůvodnění územního plánu

tab.4

72

Souhrnný výkaz vým ěr ploch v celém řešeném územ í

plochy smíšené obytné

11,2182

plochy bydlení

30,6624

plochy občanského vybavení

5,2299

plochy rekreace

2,7533

plochy veřejných prostranství

20,6038

plochy výroby a skladování

33,1066

plochy dopravní infrastruktury

16,8026

plochy a koridory technické infrastruktury

0,7600

plochy vodní a vodohospodářské

0,5958

plochy lesní
Zábor ZPF celkem v ha

24,9862
146,7188
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použité zkratky a podklady

v y b r a n é p o u ži t é zk r a t k y:
MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České republiky
ÚP - územní plán
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky
ZÚR MSK - Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
ÚAP - územně analytické podklady
PRVK MSK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
ORP - obec s rozšířenou působností
ČD - České dráhy
CHKO - chráněná krajinná oblast
ÚSES - územní systém ekologické stability
ZPF - zemědělský půdní fond
PÚPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka
VKP - významný krajinný prvek
CO - civilní ochrana
VRT - vysokorychlostní trať
VTL - vysokotlak
STL - středotlak
NTL - nízkotlak
RS - regulační stanice
VVN - velmi vysoké napětí
VN - vysoké napětí
NN - nízké napětí
ČOV - čistírna odpadních vod
OOV - Ostravský oblastní vodovod

v ybrané použi t é podkl ady:
Politika územního rozvoje České republiky
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Bílovec
Doplňující průzkumy a rozbory
Územní plán města Studénka v platném znění
Návrh pozemkových úprav katastrálního území Butovice
Studie ÚSES Butovice
Zastavovací studie Panská
Povodňový plán města Studénka
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném
období do roku 2010
Plán oblasti povodí Odry 2010-2015
Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje
Strategie rozvoje kraje na léta 2009 – 2016
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2009 – 2013
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Územní plán Studénka

leden 2015

