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A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona je
samostatnou dokumentací, kterou zpracoval ateliér LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno.
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B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti je
samostatnou dokumentací, kterou zpracoval ateliér LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno.
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech
C.I. vliv na vybrané sledované jevy v řešeném území

metoda vyhodnocení:
zařazení sledovaného jevu dle stavu a vývoje území
H

hodnota území

zařazení sledovaného jevu dle pilířů udržitelného rozvoje území
Ž

enviromentální pilíř - příznivé životní prostředí

E

ekonomický pilíř - hospodářský rozvoj

O

sociální pilíř - soudržnost společenství obyvatel

vyhodnocení vlivu územního plánu na sledovaný jev
+1

pozitivní vliv

0

neutrální vliv

-1

negativní vliv

vybrané sledované jevy ve správním území města STUDÉNKA
řádek
jevu

s ledov aný

jev

zařazení jevu

vliv územního plánu

ŽO

+1

zastavěné území

001

- územní plán vymezil zastavěné území ke dni
27.6.2012
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

EOH

+1

plochy výroby
- územní plán kategorizoval jednotlivé druhy
výroby a skladování a stanovil podmínky
jejich využití
- územní plán vymezil stabilizované plochy
výroby a skladování (stav)
- územní plán vymezil plochy určené pro
rozvoj jednotlivých druhů výroby a
skladování (návrh)

002

výroba a
skladování

stav
(ha)

návrh
(ha)

41

22,6

s malou zátěží

13

9,8

zemědělská

19,3

0,5

průmyslová

EOH

+1

plochy občanského vybavení
- územní plán kategorizoval jednotlivé druhy
občanského vybavení a stanovil podmínky
jejich využití
- územní plán vymezil stabilizované plochy
občanského vybavení (stav)
- územní plán vymezil plochy určené pro
rozvoj jednotlivých druhů občanského
vybavení (návrh)

003

občanské vybavení

stav
(ha)

návrh
(ha)

občanské vybavení

18,7

6,8

tělovýchova a sport

12

2

hřbitov

2

0,5

ŽE
plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území

004

+1

- územní plán vymezil plochu přestavby a
navrhl způsob využití znehodnocených ploch
plochy přestaveb celkem (ha)

2,7

z toho pro bydlení

-

z toho
pro občanské vybavení

2,7

z toho pro výrobu

-

z toho pro zeleň

-
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

OH

0

- územní plán respektuje sledované kulturní
hodnoty území
Č. rejstříku

Název památky

k.ú. Studénka nad Odrou

nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně
ochranného pásma

008

35898/8-1684

větrný mlýn čp. 196

102486

kostel sv. Bartoloměje

50072/8-3992

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

52097/8-4081

kamenný kříž u domu čp. 431

k.ú. Butovice
16201/8-2106

filiální kostel Všech svatých

47131/8-1685

kříž

37447/8-2107

kaple sv. Anny

41105/8-2105

kaple

41126/8-2108

brána Meierhofu čp. 202

k.ú. Nová Horka
30840/8-1522

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
30840/8-1522/5

ohradní zeď se souborem
plastik
socha sv. Jana
Nepomuckého

ŽOH

+1

architektonicky cenná stavba, soubor
- územní plán vymezuje významné stavby v
území jako architektonicky cenné stavby

1 - tribuna na atletickém stadionu - Butovice
2 - železniční most - Studénka
3 - železniční most - Studénka
4 - železniční most - Nová Horka

014
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

ŽH

+1

územní systém ekologické stability
- územní plán vymezil a navrhl k ochraně a
doplnění regionální a nadregionální prvky
ÚSES
- územní plán vymezil a navrhl k ochraně a
doplnění lokální prvky ÚSES
nadregionální biocentrum:
NRBC 92

021

regionální biokoridor:
RBK 598, RBK 644
lokální biocentra:
LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBC 4
lokální biokoridory:
LBK 1

NATURA 2000 - evropsky významná lokalita

Ž

0

- územní plán respektuje evropsky
významnou lokalitu NATURA 2000 :
CZ0814092 Poodří

034

Ž

0

NATURA 2000 - ptačí oblast
- územní plán respektuje ptačí oblast
NATURA 2000 :
CZ0811020 Poodří

035
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

lesy ochranné, les zvláštního určení, lesy hospodářské

ŽH

+1

- územní plán respektuje plochy lesů a
navrhuje jejich rozvoj

037
038
039

plochy lesů celkem

stav
(ha)

návrh
(ha)

lesní plochy

119

25

Ž

-1

bonitovaná půdně ekologická jednotka
- územní plán navrhuje cca 90 %
zastavitelných ploch na půdách II. třídy
ochrany; vzhledem k rozložení
zemědělských půd v území,režimům
ochrany přírody a krajiny a založené
urbanistické struktuře sídel, nelze
zastavitelné plochy umístit na půdy nižší
třídy ochrany.

041

zastavitelné plochy
celkem (ha)

156

z toho na půdách
II. třídy ochrany
(ha)

155

z toho
bez možnosti
umístění na půdu
nižší třídy ochrany
(ha)

155

EH

-1

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
- územní plán navrhuje cca 50%
zastavitelných ploch na meliorovaných
půdách; v území však nelze pro tyto plochy
nalézt jiné umístění

043

zastavitelné plochy
celkem (ha)

156

z toho na
meliorovaných
půdách

74

z toho
bez možnosti
umístění na půdu
bez investic

74
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

ŽH

+1

vodní útvar povrchových vod, podzemních vod
- územní plán vymezuje vodní útvary
povrchových vod jako vodohospodářské
plochy a respektuje je jako významné
krajinné prvky území; navrhuje rozvoj
vodohospodářských ploch ve formě poldrů a
nádrží v území

047

záplavové území, aktivní zóna záplavového území,
objekt/zařízení protipovodňové ochrany

povrchové vody
celkem

stav
(ha)

návrh
(ha)

vodní plochy

289

3,6

ŽH

+1

- územní plán navrhuje ochranu území před
povodněmi
- veřejně prospěšné stavby umístěné v
záplavovém území a jeho aktivní zóně jsou
podmíněny provedením příslušných
protipovodňových opatření; je navrženo
přeložení silnice III. třídy mimo záplavové
území a jeho aktivní zónu.

050
051
054

stavby umístěné v záplavovém území a jeho
aktivní zóně:
Z67 (DZ11) - VPS nadmístního významu dle
ZÚR MSK
Z114 - VPS cyklistické stezky dle územního
rozhodnutí o umístění stavby
Z115 - VPS čistírny odpadních vod Nová
Horka dle platného územního plánu

sesuvné území a území jiných geologických rizik

Ž

0

- územní plán nezasahuje do sesuvných
území a území jiných geologických rizik
- v sesuvných územích, která se nacházejí
pouze na území Nové Horky, nejsou
navrhovány žádné zastavitelné plochy

062

k.ú. Nová Horka
3580 - potencionální sesuvné území
3581 - potencionální sesuvné území
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného
pásma, vodovodní síť včetně ochranného pásma

+1

- územní plán respektuje stávající systém
zásobování území pitnou vodou; rozvoj
území je navržen tak, aby současně bylo
možné rozvíjet systém zásobování pitnou
vodou a všechny navržené rozvojové plochy
bylo možné na vodovodní systém připojit

067
068

technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod
včetně ochranného pásma,
síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

069
070

ŽOH

+1

- územní plán respektuje stávající systém
odvádění a čištění odpadních a dešťových
vod v území; rozvoj území je navržen tak,
aby současně bylo možné rozvíjet systém
odkanalizování a čištění odpadních vod a
navržené rozvojové plochy bylo možné na
kanalizační systém připojit
- dle platného územního plánu je navržena
čistírna odpadních vod v Nové Horce

elektrická stanice včetně ochranného pásma
nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma

072
073

ŽOH

ŽEOH

+1

- územní plán respektuje stávající systém
zásobování území elektrickou energií; rozvoj
území je navržen tak, aby současně bylo
možné rozvíjet systém elektrizace a všechny
navržené rozvojové plochy bylo možné na
elektrickou síť připojit
- navrženo je posílení systému zásobování
severní části Butovic a severní části
Studénky (VN 22 kV včetně transformačních
stanic)
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

technologický objekt zásobování plynem včetně
ochranného a bezpečnostního pásma
vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního
pásma

074
075

ŽEOH

+1

- územní plán respektuje stávající systém
zásobování území plynem; rozvoj území je
navržen tak, aby současně bylo možné
rozvíjet systém plynofikace a navržené
rozvojové plochy bylo možné na plynovod
STL/NTL připojit
- navržena je veřejně prospěšná stavba dle
ZÚR MSK - PZ2) - zdvojení stávající trasy
plynovodu VVTL PN 63 DN 700 DěhylovPříbor
- navrženo je přeložení plynovodu VTL v
prostoru lokality Panská a nová regulační
stanice VTL/STL na trase přeložení

technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného
pásma, teplovod včetně ochranného pásma

ŽEOH

+1

- územní plán respektuje stávající systém
zásobování území teplem; rozvoj území je
navržen tak, aby současně bylo možné
rozvíjet teplovodní systém a navržené
rozvojové plochy, které se nacházejí v
příznivém dosahu tohoto systému, bylo
možné na něj připojit

079
080

ŽEOH
dálnice včetně ochranného pásma,
silnice II. třídy včetně ochranného pásma, silnice III. třídy
včetně ochranného pásma

+1

- územní plán respektuje stávající silniční síť
- územní plán navrhuje přeložku silnice
III/46427 mimo záplavové území a jeho
aktivní zónu

088
091
092
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

místní a účelové komunikace

EOH

+1

- územní plán respektuje a navrhuje rozšíření
stávající sítě místních a účelových
komunikací; je navržen malý obchvat
Studénky, komunikace v území jsou
zokruhované, zajišťují prostupnost
zastavěného území

093
- územní plán navrhuje stezky pro pěší a
cyklisty

železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
koridor vysokorychlostní železniční trati

ŽEOH

+1

- územní plán respektuje stávající železniční
síť a navrhuje v souladu se ZÚR MSK
zkapacitnění železniční tratě č. 325
Studénka - Sedlnice (veřejně prospěšná
stavba dle ZÚR - DZ11)
- jako územní rezerva je v územním plánu v
souladu se ZÚR MSK vymezena plocha
územní rezervy pro vysokorychlostní
železniční trať (územní rezerva nadmístního
významu dle ZÚR - D507)

094
095
096

vodní cesta

ŽEOH

+1

- územní plán navrhuje v souladu se ZÚR
MSK plochu územní rezervy pro vodní cestu
Dunaj-Odra-Labe (územní rezerva
nadmístního významu dle ZÚR - D517)

104
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

cyklostezka, cyklotrasa, hipo a turistická stezka

EOH

+1

- územní plán respektuje hlavní mezinárodní
turistické trasy a cyklostezky
- navrhuje dílčí pěší a cyklistické stezky k
zajištění prostupnosti území

106

OH

+1

ostatní veřejná infrastruktura
- územní plán vymezuje stávající a navrhuje
nové plochy veřejných prostranství
- územní plán vymezuje stávající a navrhuje
nové plochy zeleně na veřejných prostranstvích
stav
(ha)

návrh
(ha)

veřejná zeleň

5,2

19,5

veřejná prostranství

3,3

3,9

veřejná prostranství

115

EO

+1

zastavitelná plocha
- územní plán vymezuje zastavitelné plochy

117

zastavitelné plochy
celkem (ha)

144,7

bydlení

57,8

občanské vybavení

9,2

veřejné prostranství

3,9

rekreace

2,8

výroba a skladování

32,8

dopravní infrastruktura

37,2

technická infrastruktura

1
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

vybrané sledované jevy ve správním území města STUDÉNKA
řádek
jevu

119

s ledov aný

jev

další dostupné informace

dispozice obce

zařazení jevu

vliv územního plánu

ŽEOH

+1

dílčí vyhodnocované informace

vliv ÚP

městské sídlo

venkovské sídlo

s převahou
bydlení

s převahou
bydlení a rekreace

zemědělská výroba

průmyslová výroba

občanské vybavení

kultura a školství

počet obyvatel
vzrůstající

počet obyvatel
stabilní

počet obyvatel
klesající

stárnutí obyvatel

nízký počet
narozených dětí

úbytek
mladých rodin

nedostatek
prac. příležitostí

sociální a
zdravotní zajištění

zájem o výstavbu
pro bydlení
vysoký

zájem o výstavbu
pro bydlení
stabilní

zájem o výstavbu
pro bydlení
nízký

plochy připravené
k výstavbě
pro bydlení

realizovaná výstavba
nebytová

plochy připravené
k výstavbě
nebytové

0

charakter

+1

stabilita

rozvoj

počet realizovaných staveb
pro bydlení za poslední 2 roky
(1-10, 11-50, 51 a více)

+1

11 - 50
dostatek ploch
krajinné zeleně

dostatek ploch
sídelní zeleně

dostatek ploch
veřejné zeleně

dostatek ploch
sportovišť

dostatek vodních
ploch v krajině

dostatek vodních
ploch v obci

vodovod a
kanalizace

hygienické závady

kvalitní
životní prostředí

atraktivní
krajina

přírodní zajímavosti

historické
památky

turistické zajímavosti

cyklistické a
turistické trasy

sportovní a
rekreační vyžití

stravovací a
ubytovací kapacity

cestovní ruch

tradiční kulturní a
sportovní akce

tradice
zemědělského
hospodaření

tradiční
řemeslná výroba

dostatek ekonom.
subjektů

investiční pobídky

zařazení do
mikroregionu

internetová
prezentace obce

počet obyvatel

počet rodinných
domů

počet bytových
domů

počet ekonomicky
aktivních obyvatel

údaje

9984

1274

248

4527

ČSÚ 2012

počet
nezaměstnaných

počet vyjíždějících
za prací

podnikatelské
subjekty

počet dětí do 14 let

457

2025

1945

1463

+1

prostředí

potenciál

+1
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

souhrn bodového vyhodnocení vlivu územního plánu
na vybrané sledované jevy ve správním území města STUDÉNKA
řádek
jevu

enviromentální pilíř
Ž

001
002
003
004
008
014
021
034
035

+1

037
038
039
041
043
047

+1

ekonomický pilíř
E

+1
+1
+1

sociální pilíř
O

hodnoty území
H

+1
+1
+1

+1
+1

0
+1

+1
+1
0
0

0
+1
+1

+1

+1

-1
+1

-1
+1

050
051
054

+1

+1

062

0

067
068

+1

+1

+1

+1

+1

+1

069
070
072
073
074
075
079
080
088
091
092
093
094
095
096
104
106
115
117
119

-1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1
+1

+1
+1
+1

+1

+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

celkem

+15
(max +20)

+12
(max +14)

+17
(max +18)

+18
(max +21)

z toho

16 x pozitivní vliv
3 x bez vlivu
1 x negativní vliv

13 x pozitivní vliv
1 x negativní vliv

17 x pozitivní vliv
1 x bez vlivu
-

19 x pozitivní vliv
1 x bez vlivu
1 x negativní vliv

+1
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

C.II. vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
metoda vyhodnocení:
vyhodnocení vlivu územního plánu na výsledky analýzy SWOT
+1
pozitivní vliv
0
neutrální vliv
-1
negativní vliv

vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
analýza SWOT - hrozby

územní plán - návrh eliminace nebo snížení hrozeb

vyhodnocení
vlivu ÚP

1. Horninové prostředí a geologie
• rozvoj zástavby v místech s nevhodnými
geologickými poměry

• zastavitelné plochy nejsou vymezeny v
geologicky nestabilních a nevhodných územích

+1

• protipovodňová opatření jsou navržena

+1

• podpora využití obnovitelných zdrojů, rozšíření
rozvodů elektrické energie, plynovodu a
teplovodu

+1

• město má dostatek prostoru k rozvoji mimo
chráněná území přírody
• v k.ú. Butovice jsou provedeny komplexní
pozemkové úpravy, které založení prvků ÚSES
umožňují
• jsou navržena defragmentační opatření

+1

2. Vodní režim
• omezení rozvoje při nerealizaci
protipovodňových opatření

3. Hygiena životního prostředí
• neujasněná dotační a cenová politika státu,
rostoucí ceny plynu a elektřiny vedoucí k
návratu vytápění fosilními palivy

4. Ochrana přírody a krajiny
• omezení rozvoje obcí ležících v chráněných
územích přírody
• problematická realizace navržených prvků
ÚSES na kvalitních zemědělských půdách
• rostoucí fragmentace krajiny

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

• zabírání kvalitních půd pro výstavbu nebezpečí nevratné likvidace půd I. a II. třídy
ochrany
• riziko vodní eroze na pozemcích, které nebyly
odvodněny, nebo odvodnění je již nefunkční

• zástavba je navržena výhradně v návaznosti na
zastavěná území, ve volné krajině nejsou
navrhovány zastavitelné plochy
• jsou navržena opatření na zvýšení retenčních
schopností území

Územní plán studénka
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
• zhoršení dopravní obslužnosti vlivem
zhoršujícího se technického stavu dopravní
infrastruktury
• pokles kvality veřejné dopravy povede k
razantnímu nárůstu individuální automobilové
dopravy
• sankce za vypouštění nedostatečně čištěných
odpadních vod

• jsou navrženy nové plochy dopravní
infrastruktury
• systémy veřejné dopravy jsou územním plánem
respektovány

+1

• je navržen rozvoj systému odkanalizování
území a čištění odpadních vod

7. Sociodemografické podmínky
• rychlé stárnutí populace

• dlouhodobě vysoká úroveň nezaměstnanosti

• návrh zastavitelných ploch pro bydlení, návrh
zastavitelných ploch pro občanské vybavení,
sport a rekreaci, rozšíření ploch zeleně, návrh
pěších a cyklistických stezek
• návrh rozvojových ploch pro podnikání a
výrobu, podmínky pro nárůst počtu pracovních
míst

+1

8. Bydlení
• extenzivní a nevhodné posilování výrobních,
dopravních, ale i obslužných funkcí obcí, s
negativními dopady na atraktivitu bydlení
• dlouhodobě vysoká úroveň nezaměstnanosti v
širším regionu promítající se do poklesu
atraktivity bydlení
• nedostatek míst v zařízeních péče o staré lidi

• návrh rozvoje je vyvážený a harmonický, jsou
navržena opatření na zvýšení atraktivity bydlení
• návrh rozvojových ploch pro podnikání a
výrobu, podmínky pro nárůst počtu pracovních
míst
• jsou navrženy nové plochy občanského
vybavení, umístění staveb občanského
vybavení je regulativně umožněno také v
plochách bydlení a smíšených obytných
plochách

+1

9. Rekreace
• chátrání nevyužitých kulturních památek
• omezení rozvoje rekreace zájmy ochrany
přírody s nepříznivými dopady na hospodářský
rozvoj regionu

• zvýšení atraktivity urbanisticky hodnotných
prostředí a architektonických památek návrhem
nových ploch veřejných prostranství a zeleně
• návrh posílení identity sídla, zajištění
prostupnosti území pro pěší a cyklistickou
dopravu

+1

• územní plán respektuje stávající stabilizované
plochy živočišné výroby, navrhuje jejich rozvoj
• je navržena plocha přestavby
• podpora hospodářského rozvoje nabídkou nově
navržených zastavitelných ploch pro výrobu a
skladování, pro občanské vybavení

+1

10. Hospodářské podmínky
• pokračující útlum živočišné výroby
• chátrání nevyužitých výrobních objektů
• dlouhodobé zvýšení úrovně nezaměstnanosti
promítající se i do snížení soudržnosti
obyvatel

celkové bodové vyhodnocení vlivu ÚP na snížení nebo eliminaci hrozeb v území (max +10)

Územní plán studénka
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C.III. vliv na posílení slabých stránek řešeného území

metoda vyhodnocení:
vyhodnocení vlivu územního plánu na výsledky analýzy SWOT
+1
pozitivní vliv
0
neutrální vliv
-1
negativní vliv

vliv na posílení slabých stránek řešeného území
analýza SWOT - slabé stránky

územní plán - posílení slabých stránek

vyhodnocení
vlivu ÚP

1. Horninové prostředí a geologie
• přítomnost sesuvných území uvnitř
zastavěného území Nové Horky
• malé nerostné bohatství

• sesuvná území do zastavěného území
nezasahují, v sesuvných územích nejsou
navrženy zastavitelné plochy
• nelze ovlivnit územním plánem

0

2. Vodní režim
• záplavová území Odry, zasahují do
zastavěných částí sídel
• místní záplavy - rozlivy toků a splachy z polí při vydatných deštích - Butovice
• rychlé odtékání vody ze zemědělsky
využívaných území
• nevyhovující kapacita koryt vodních toků

• jsou navržena protipovodňová opatření
• jsou navržena protipovodňová opatření
• jsou navržena opatření ke zvýšení retenčních
schopností území
• jsou navržena protipovodňová opatření

+1

3. Hygiena životního prostředí

• území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší
• místní znečištění ovzduší v zimních měsících návrat k nekvalitním palivům v RD
• celé území patří do zranitelné oblasti Nový Jičín
• nevyhovující kvalita povrchových vod v tocích
• splavování hnojiv ze zemědělských půd do
vodních toků
• přítomnost lokalit s ekologickými zátěžemi
• obtěžování hlukem podél silnic III/46427 ve
Studénce
• obtěžování hlukem z letiště Mošnov - Nová
Horka
• často těsná blízkost výroby a bydlení

• regulativně zajištěna ochrana ovzduší,
navržena opatření na eliminaci emisní zátěže
• navržen rozvoj systémů technické
infrastruktury, umožněn rozvoj alternativních
zdrojů energie
• nelze ovlivnit územním plánem
• navržen rozvoj systému odkanalizování území
a čištění odpadních vod
• způsob hospodaření na zemědělských
pozemcích nelze ovlivnit územním plánem
• skládka RADAR je rekultivována
• regulativně navržena opatření na ochranu
hygieny prostředí chráněných prostorů
• navržen pás ochranné zeleně, v ostatním nelze
ovlivnit územním plánem
• výrobní plochy se v přímé návaznosti na plochy
bydlení nevyskytují, je proveden návrh ploch
ochranné sídelní zeleně
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4. Ochrana přírody a krajiny
• velkou část území tvoří rozlehlé plochy
intenzivně využívané zemědělské půdy
• není zpracováno preventivní hodnocení
krajinného rázu pro celé území

• návrh ploch k zatravnění, zalesnění, návrh
interakčních prvků ÚSES a vymezení biocenter
a biokoridorů k založení
• stanovení základních podmínek prostorového

+1

uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
• velmi nízká lesnatost 3,9 %
• převážně velkoplošně obdělávaná zemědělská
půda je náchylná k vodní a větrné erozi

• návrh ploch k zalesnění ke zvýšení podílu lesní
půdy a zvýšení ekologické stability území
• navržena opatření ke zvýšení retenčních
schopností území

+1

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
• nevyhovující stavební a technický stav silniční
sítě II. a III. třídy
• morální a technická zastaralost regionálních
železničních tratí
• chybějící železniční zastávky v sídlech, kterými
prochází železniční trať
• stávající síť cyklistických tras využívá v
převážné míře stávající vozidlové komunikace
• nevyhovující podmínky pro cyklistickou dopravu
v intravilánech měst
• stávající čistírna odpadních vod nevyhovující
současným požadavkům

• nelze ovlivnit územním plánem
• nelze ovlivnit územním plánem
• regulativně umožněno zřízení železničních
zastávek v rámci ploch dopravní infrastruktury
železniční
• navrženo rozšíření pěších a cyklistických
stezek
• navrženo rozšíření pěších a cyklistických
stezek, zajištěna prostupnost zastavěného
území pěší a cyklistickou dopravou
• čistírna odpadních vod byla technologicky
rekonstruována

+1

7. Sociodemografické podmínky
• nepříznivý vývoj počtu obyvatel
• klesající počet obyvatel
• zhoršující se vývoj věkové struktury obyvatel ve
většině obcí

• navrženy zastavitelné plochy bydlení
• navrženy zastavitelné plochy bydlení
• zajištěn udržitelný rozvoj všech sídel v území

+1

8. Bydlení
• malé možnosti rozvoje v CHKO Poodří a v
lokalitách omezených dalšími limity využití
území
• omezená nabídka připravených stavebních
pozemků pro bydlení
• obecné problémy v evidenci prvního a druhého
bydlení v ČR
• nízká intenzita bytové výstavby po r.2001

• v území je dostatek prostoru pro rozvoj bydlení
mimo chráněná území přírody a limity využití
území
• zvýšení nabídky návrhem nových
zastavitelných ploch bydlení
• nelze ovlivnit územním plánem

+1

• podpora zvýšení intenzity návrhem nových
zastavitelných ploch bydlení, v ostatním nelze
ovlivnit územním plánem
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9. Rekreace
• nedostatečné zapojení místních ubytovacích
kapacit, památek a jiných potencionálních
předpokladů rekreace do systému rekreace a
cestovního ruchu
• malá ubytovací kapacita a nízký standard
ubytovacích zařízení
• nevhodná poloha chatové osady v centru
Studénky
• nedostatek veřejných prostranství, parků,
dětských hřišť

• návrh zastavitelných ploch určených pro
zvýšení kapacity stravovacích a ubytovacích
služeb, návrh historicky významných staveb v
území
• regulativně umožněno zřizování ubytovacích
kapacit v rámci ploch bydlení, smíšených
obytných a občanského vybavení
• plochy zahrádkářských kolonií jsou navrženy k
rozvoji bydlení a sídelní zeleně
• je navrženo dostatečné množství veřejných
prostranství a veřejné zeleně, regulativně je
umožněno zřizování veřejných prostranství
včetně dětských hřišť v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití

+1

10. Hospodářské podmínky
• nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti ve
srovnání s jinými regiony ČR
• podprůměrná vzdělanost obyvatel
• malá intenzita využití stávajících
podnikatelských areálů
• poloha některých výrobních ploch uvnitř
obytného území
• nedostatek rozvojových ploch pro nadmístní
záměry

• návrh zastavitelných ploch bydlení pro příliv
ekonomicky aktivního obyvatelstva
• nelze ovlivnit územním plánem
• nelze ovlivnit územním plánem

+1

• výrobní plochy uvnitř obytných území jsou
eliminovány
• nadmístní záměry byly stanovisky dotčených
orgánů a pokynem pořizovatele z návrhu
územního plánu vyloučeny

+9

celkové bodové vyhodnocení vlivu ÚP na posílení slabých stránek území (max +10)

C.IV. vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

metoda vyhodnocení:
vyhodnocení vlivu územního plánu na výsledky analýzy SWOT
+1
pozitivní vliv
0
neutrální vliv
-1
negativní vliv

vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
analýza SWOT - silné stránky a příležitosti

územní plán - využití silných stránek a příležitostí

vyhodnocení
vlivu ÚP

1. Horninové prostředí a geologie
• téměř žádná omezení výstavby daná malým
výskytem ložisek, těžebních prostorů
• malý počet sesuvných území
• využití atraktivní krajiny k rozvoji rekreace

• pro návrh zastavitelných ploch
• pro návrh zastavitelných ploch
• upřednostněna ochrana přírodních a krajinných
území
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2. Vodní režim
• neregulovaný tok Odry, zachovalost přírodního
charakteru vodních toků
• lužní lesy a louky, mokřady, rybníky přirozeně
zadržující vodu v území (CHKO Poodří)
• rozsáhlé rybniční soustavy
• dobudování protipovodňových opatření
• revitalizací vodních toků dosáhnout lepšího
začlenění toků do krajiny a zástavby
• výstavba protierozních opatření a poldrů obnova přirozených retenčních schopností
území
• využití vodní energie v malých vodních
elektrárnách

• pro návrh ploch krajiny
• pro návrh ploch krajiny
• pro návrh ploch krajiny
• pro návrh protipovodňových opatření
• revitalizace vodních toků je součástí
komplexních pozemkových úprav, které byly
územním plánem respektovány
• pro návrh protipovodňových opatření a opatření
ke zvýšení retenčních schopností území

+1

• pro regulaci vodohospodářských ploch

3. Hygiena životního prostředí
• absence významných zdrojů znečištění
• území je plynofikováno
• realizace krajských programů - opatření
snižující přenos znečišťujících látek z širšího
regionu
• regulovat umisťování větších zdrojů znečištění
ovzduší v řešeném území
• dobudování kanalizace a ČOV
• přesun tranzitní dopravy na dálnici mimo
zastavěné území
• dobudování obchvatů sídel

• pro návrh zastavitelných ploch bydlení
• pro návrh zastavitelných ploch bydlení
• nemá dopad na územní plán
• pro regulaci zdrojů znečištění ovzduší

+1

• pro návrh rozvoje odkanalizování území a
čištění odpadních vod
• pro návrh dopravního systému v území a rozvoj
obytných ploch
• pro návrh dopravního systému v území

4. Ochrana přírody a krajiny
• velké přírodní bohatství v nivě Odry - CHKO
Poodří, evropsky významná lokalita a ptačí
oblast Natura 2000 Poodří, přírodní rezervace
Bartošovický luh, Kotvice, Rákosina
• množství registrovaných významných
krajinných prvků v jižní části území
• meandrující přirozený tok řek Odry
• krajinné hodnoty - přírodní park Oderské vrchy
• přítomnost nadregionálního biocentra ÚSES
Poodří
• doplnění, upřesnění a koordinace prvků ÚSES,
zejména lokálních
• zlepšení kvality života ochranou přírodního
prostředí, rozvojem veřejné zeleně a
zpřístupněním krajiny
• zapracovávání nefunkčních prvků ÚSES do
navrhovaných a prováděných pozemkových
úprav
• ověření aktuálního napojení prvků ÚSES na
hranici řešeného území a dodržení jejich
prostorových parametrů
• řádná projektová příprava chystaných liniových
staveb, která bude řešit konflikty s prvky ÚSES

• pro návrh ploch krajiny

• pro návrh ploch krajiny, pro návrh ochrany
(respektování) krajinných prvků ze zákona a
vymezení ÚSES
• pro návrh ploch krajiny
• pro návrh ploch krajiny
• pro návrh vymezení ÚSES a návrh přírodních
ploch krajiny
• pro návrh vymezení ÚSES
• pro návrh a rozvoj ploch krajiny, pro návrh
prostupnosti území, pro návrh ploch sídelní a
veřejné zeleně
• nemá dopad na řešení územního plánu

+1

• pro návrh vymezení ÚSES
• nemá dopad na řešení územního plánu
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
• velká rozloha kvalitních zemědělských půd
(půdy I. a II. třídy ochrany tvoří cca 69 %
zemědělské půdy)
• na velké části zemědělsky využívaných
pozemků jsou vybudovány odvodňovací
systémy (43,8 % zemědělské půdy)
• podpora perspektivnějších odvětví zemědělství
- ekologické zemědělství, pěstování
technických plodin, atd.
• využití dotací na zalesnění nebo zatravnění
členící rozsáhlé celky orné půdy, chránící před
smyvy půd, zadržující vodu, atd.
• dokončit komplexní pozemkové úpravy v území
vč. vymezení místních ÚSES na rozsáhlých
plochách zemědělské půdy
• obnova lužních lesů v záplavových oblastech
• podpora orientace zemědělství na tvorbu a
ochranu krajiny
• cílem hospodaření v lesních porostech by mělo
být další postupné snižování zastoupení
jehličnatých nebo monokulturních smrkových
porostů ve prospěch porostů smíšených nebo
listnatých

• pro návrh stabilizovaných zemědělských ploch
a ploch zemědělské výroby
• pro návrh stabilizovaných zemědělských ploch
• nemá dopad na řešení územního plánu
• nemá dopad na řešení územního plánu
• nemá dopad na řešení územního plánu

+1

• nemá dopad na řešení územního plánu
• nemá dopad na řešení územního plánu
• nemá dopad na řešení územního plánu

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
• vedení transevropského tahu VI.
multimodálního koridoru - větev B, který tvoří
dálnice D1, koridorová a budoucí
vysokorychlostní železniční trať dokončená
stavba dálnice D1 v úseku Bravantice - Ostrava
- Bohumín
• dokončená modernizace II. a III. tranzitního
železničního koridoru
• přítomnost mezinárodního letiště Mošnov
• zavedený integrovaný systém příměstské
dopravy na celostátních i regionálních tratích
• rozvinutá síť příměstské autobusové dopravy,
zahrnutá do integrovaného systému veřejné
osobní dopravy
• rozsáhlá síť cyklotras, vhodné geomorfologické
a urbanistické podmínky území pro cyklistickou
dopravu
• dostatečný zdroj kvalitní pitné vody z OOV
• vyhovující rozsah i technický stav sítě
veřejných vodovodů
• dobré zásobování plynem a el. energií
• fungující systém nakládání s odpady
• obnova starých cest spojujících jednotlivé obce
• rozšíření sítě ESKA (příměstské taktové
železniční dopravy)
• vybudování železničních zastávek pro lepší
obsluhu území - Nová Horka, Studénka
• modernizace a elektrizace železniční tratě ze
Studénky do Kopřivnice s odbočkou k letišti v
Mošnově
• rozvoj cyklotras pro místní dopravu, zkvalitnění
dálkových cykloturistických tras
• dobudování systému kanalizace a čištění
odpadních vod pro zvýšení standardu obytného
území

• pro návrh ploch dopravní infrastruktury a ploch
výroby a skladování v přímé návaznosti na
dopravní koridory

• pro návrh ploch výroby a skladování
• netýká se řešeného území
• pro návrh zastavitelných ploch bydlení
• pro návrh zastavitelných ploch bydlení
• pro návrh rozvoje místní dopravní infrastruktury
• pro návrh zastavitelných ploch bydlení
• pro návrh zastavitelných ploch bydlení
•
•
•
•

+1

pro návrh územního rozvoje
pro návrh územního rozvoje
pro návrh prostupnosti území
nemá dopad na řešení územního plánu

• pro regulaci ploch dopravní infrastruktury
železniční
• pro návrh rozvoje železniční dopravy
• pro návrh rozvoje a regulaci dopravní
infrastruktury místní
• pro návrh rozvoje systému odkanalizování
území a čištění odpadních vod a pro návrh
rozvoje ploch bydlení
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7. Sociodemografické podmínky
• příznivá věková struktura obyvatel
• nové rozvojové impulsy v řešeném území i
regionu (dopravní stavby, průmyslové zóny)
mající pozitivní vliv na vývoj počtu obyvatel
jednotlivých obcí
• velký počet místních organizací, zájmových
skupin - dobrá sociální soudržnost obyvatel
• migrace obyvatel do regionu, zejména do
menších obcí v důsledku zvyšování jejich
atraktivity bydlení
• zlepšení podmínek zaměstnanosti v řešeném
území i celém širším regionu, jednoho z
hlavních předpokladů dlouhodobého příznivého
vývoje počtu obyvatel
• podpora místních kulturních akcí a produktů

• pro návrh územního rozvoje
• pro návrh územního rozvoje

• pro návrh ploch veřejných prostranství, veřejné
zeleně a sportovně rekreačních areálů
• pro návrh zastavitelných ploch bydlení

+1

• pro návrh územního rozvoje

• nemá dopad na řešení územního plánu

8. Bydlení
• dostatek ploch pro rozvoj bydlení vymezených
v územním plánu
• dlouhodobě příznivý vývoj úrovně bydlení
• značná atraktivita bydlení (s dobrou dopravní
dostupností na Ostravu)
• dobré pokrytí obcí základním občanským
vybavením a většinou i technickou
infrastrukturou
• přítomnost specifických zařízení občanského
vybavení
• přitáhnutí obyvatel Ostravska, kteří se chtějí
odstěhovat z města
• udržení urbanistické struktury sídel vhodně
navrženým územním rozvojem
• zlepšení standardu stávajícího bydlení regenerace panelových sídlišť
• využití potenciálu druhého bydlení

• pro návrh rozvoje bydlení
• pro návrh územního rozvoje
• pro návrh územního rozvoje
• pro návrh kvalitních zastavitelných ploch
bydlení
• pro návrh územního rozvoje

+1

• pro návrh územního rozvoje
• pro návrh urbanistické koncepce
• pro návrh regulace ploch bydlení
• pro návrh regulace ploch smíšených obytných
venkovských

9. Rekreace
• přítomnost většího počtu přírodních a kulturních
hodnot v území
• dostatek menších lokálních sportovišť
• rozvinutá síť cyklotras, dobré podmínky pro
cykloturistiku
• vazby na okolní rekreační krajinné celky
• realizace krátkodobé rekreace v území zahrádkové osady
• záměry na území obcí v oblasti rekreace a
cestovního ruchu
• využití širší polohy regionu jak vzhledem k
okolním rekreačním krajinným celkům, tak i na
Ostravsko
• koordinace rozvoje rekreačního využití území,
doplnění kapacit a zejména jejich dopravních
vazeb
• rozvoj jezdectví, zimních sportů (běh na lyžích)
a agroturistiky
• využití potenciálu zámeckých budov
• doplnění zařízení sloužících cykloturismu

• pro stanovení urbanistické koncepce
• pro vymezení stabilizovaných ploch sportu
• pro zajištění prostupnosti území
• pro vymezení ploch krajiny v koordinaci se
sousedními územními celky
• pro vymezení stabilizovaných a rozvojových
ploch zahrádkářských kolonií
• pro stanovení urbanistické koncepce
• pro respektování regionálních a mezinárodních
turistických a cyklistických tras

+1

• pro návrh ploch dopravní infrastruktury a sídelní
a veřejné zeleně
• pro návrh ploch zemědělské výroby a zajištění
prostupnosti území
• pro vymezení stabilizovaných a rozvojových
ploch občanského vybavení a veřejné zeleně
• pro stanovení regulace využití ploch
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10. Hospodářské podmínky
• širší zájem obce na řešení hospodářských
problémů
• příznivé celkové vnímání perspektiv regionu
(zlepšení dopravního napojení)
• dobré podmínky pro rostlinnou výrobu
• připravená výrobní zóna ve Studénce, blízká
průmyslová zóna v Mošnově
• využití místních předpokladů SO ORP Bílovec
pro podnikání (zejména stávajících
nemovitostí, areálů, brownfield ve Studénce)
• rozvoj ekologického a alternativního
zemědělství
• využití širší polohy regionu vzhledem k
Ostravské aglomeraci a novým zdrojům
pracovních míst (zejména průmyslové zóny
Mošnov)

• bez dopadu na řešení územního plánu
• pro návrh územního rozvoje
• pro vymezení stabilizovaných a rozvojových
ploch zemědělské výroby, pro ochranu
zemědělských půd
• pro stabilizaci průmyslových zón s možností
rozvoje
• pro návrh využití brownfieldů

+1

• pro vymezení stabilizovaných a rozvojových
ploch zemědělské výroby a regulaci využití
zemědělských půd
• pro návrh rozvoje bydlení

celkové bodové vyhodnocení vlivu ÚP na využití silných stránek a příležitostí území (max +10)
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C.V. vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

metoda vyhodnocení:
počet dosažených bodů na základě vyhodnocení vybraných sledovaných jevů v území v kapitole C

pozitivní vliv územního plánu na stav a vývoj hodnot řešeného území
neutrální vliv územního plánu na stav a vývoj hodnot řešeného území
negativní vliv územního plánu na stav a vývoj hodnot řešeného území
úroveň zjištěného vlivu územního plánu na stav a vývoj hodnot řešeného území dle vyhodnocení

vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
řádek
jevu

dosažený počet
bodů

vliv územního plánu dle dosaženého počtu bodů

1. civilizační hodnoty
002
003
043
047
054
067
068
069
070
072
073
074
075
079
080
081
082
088
091
092
093
094
095
096
104
106
115
117
119

(max +30)

+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+6 až +28 bodů

-5 až +5 bodů

-28 až -6 bodů

+25
vyhodnocení:

Ochranu civilizačních hodnot zajišťuje územní plán :
•
•
•

závěr :

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

Územní plán chrání a dále rozvíjí civilizační hodnoty území.
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vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
řádek
jevu

dosažený počet
bodů

vliv územního plánu dle dosaženého počtu bodů

2. kulturní hodnoty

(max +4)

+1 až +4 bodů

008
014
016
119

+1
+1
0
+1

0 bodů

-4 až -1 bodů

+3
vyhodnocení:

Ochranu kulturních hodnot zajišťuje územní plán :
•
•
•

závěr :

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.

Územní plán chrání a dále rozvíjí kulturní hodnoty území.

Územní plán studénka

leden 2013

27

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
řádek
jevu

dosažený počet
bodů

vliv územního plánu dle dosaženého počtu bodů

3. přírodní hodnoty

(max +14)

+1 až +14 bodů
017
021
022
023
026
028
030
034
035
037
038
039
047
119

+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0 bodů

-14 až -1 bodů

+11
vyhodnocení:

Ochranu přírodních hodnot zajišťuje územní plán :
•
•
•
•
•

závěr :

vymezením ploch krajiny a stanovením podmínek pro jejich využívání,
stanovením základních podmínek ochrany krajinného rázu území,
vymezením prvků ÚSES,
návrhem nových ploch krajiny,
respektováním hodnotných přírodních území a významných krajinných prvků.

Územní plán chrání a dále rozvíjí přírodní hodnoty území.
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D. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících
průzkumech a rozborech

V doplňujících průzkumech a rozborech nebyly zjištěny jiné skutečnosti, které by nebyly
podchyceny v územně analytických podkladech.
Doplňující průzkumy a rozbory řešily především požadavky a podněty občanů a organizací na
řešení územního plánu. Tyto požadavky a podněty byly následně pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem a projektantem vyhodnoceny a zahrnuty do pokynů Zadání územního plánu. Z vyhodnocení
splnění pokynů Zadání územního plánu, které je provedeno v textové části odůvodnění územního plánu,
vyplývá, že pokyny Zadání územního plánu byly splněny.
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E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit obsažených v ZÚR MSK

E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsažených v zásadách územního rozvoje

metoda vyhodnocení:
vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit obsažených v ZÚR MSK
+1
naplnění priority
0
nesplnění priority

vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního
plánování obsažených v ZÚR MSK
č.

priorita územního plánování

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.

+1

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.

+1

• Úkol se netýká řešeného území.

---

přínos územního plánu

vyhodnocení

• Vytvoření podmínek pro rozvoj
polycentrické sídelní struktury podporou:

5

- 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).
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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.

+1

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.

+1

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.

+1

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.

+1

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.

+1

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.

+1
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E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit obsažených v ZÚR MSK

• 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.

+1

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.

+1

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.

+1

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).

+1

16

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

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

+1

16a

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

• Úkol se netýká řešeného území.

---

12

celkové bodové vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování (max. +13 bodů)

Závěr:

+13

Priority územního plánování obsažené v zásadách územního rozvoje kraje jsou územním
plánem beze zbytku naplněny.
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F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí
F.I. vliv územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí

vyh o d n o cen í vl i vů ú zemn í h o p l án u n a so u l ad p od mí n ek
pro udržitelný rozvoj území
oblast vlivu

návrh opatření územního plánu

Příznivé životní prostředí - enviromentální pilíř udržitelného rozvoje

odpadové hospodářství

• v území nejsou navrženy nové skládky odpadů
• je proveden návrh rozšíření ploch sběrného dvora pro
sběr tříděného odpadu

vodní hospodářství

• je navržen rozvoj využití systému zásobování pitnou
vodou
• je navržen rozvoj využití systému odkanalizování území
a čištění odpadních vod
• jsou navrženy retenční nádrže dešťových vod

hygiena prostředí

• regulativně jsou zajištěny podmínky ochrany hygieny
prostředí
• jsou navrženy nové plochy sídelní, veřejné i krajinné
zeleně

•
•
•
•

životní prostředí a krajina

celkové bodové vyhodnocení vlivů územního plánu
na enviromentální pilíř dle kapitoly C
(max +20)

jsou navrženy stabilizované a nové plochy krajiny
je vymezen územní systém ekologické stability
je zajištěna prostupnost území pro člověka i zvěř
jsou navržena opatření ke snižování ohrožení území
povodněmi
• jsou navržena opatření na zvyšování retenčních
schopností území
• je zajištěna ochrana významných území přírody a
krajiny
pozitivní vliv

+16

neutrální vliv

3

negativní vliv

-1
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F.II. vliv územního plánu na zlepšování územních podmínek pro hospodářský rozvoj

vyh o d n o cen í vl i vů ú zemn í h o p l án u n a so u l ad p od mí n ek
pro udržitelný rozvoj území
oblast vlivu

návrh opatření územního plánu

Hospodářský rozvoj - ekonomický pilíř udržitelného rozvoje

dopravní a technické vybavení

• je navržen rozvoj dopravní infrastruktury železniční,
silniční i místní
• je zajištěna prostupnost území pro automobilovou, pěší i
cyklistickou dopravu
• je navržena stabilizace i rozvoj systémů technické
infrastruktury
• regulativně je umožněno využití alternativních zdrojů
energie

podpora podnikání a ekonomických subjektů,
zvýšení počtu pracovních míst

• je navržena stabilizace a rozvoj ploch určených pro
podnikání, služby a výrobu
• návrhem územního rozvoje je vytvořena možnost
zvýšení počtu pracovních míst
• regulativně je umožněn rozvoj nerušícího podnikání a
služeb v plochách bydlení a smíšených obytných

zvýšení počtu ekonomicky aktivního
obyvatelstva

• je navržena stabilizace a rozvoj různých forem bydlení
• je navržena stabilizace a rozvoj služeb občanského
vybavení
• regulativně je zajištěna vysoká kvalita prostředí
obytných ploch

podpora rekreace a cestovního ruchu

• jsou navržena opatření na podporu identity území
(vymezení architektonicky významných, zajímavých
staveb)
• je navržena stabilizace a rozvoj sportovně rekreačních
areálů
• regulativně je umožněno rekreační využití smíšených
obytných ploch venkovských
• jsou respektovány stávající cyklotrasy a cyklostezky,
regulativně je umožněno jejich zřizování také v rámci
ploch krajiny
• jsou vymezeny nové plochy občanského vybavení pro
možnost rozšíření ubytovacích a stravovacích služeb

celkové bodové vyhodnocení vlivů územního plánu
na ekonomicky pilíř dle kapitoly C
(max +14)

pozitivní vliv

+13

neutrální vliv

---

negativní vliv

-1
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F.III. vliv územního plánu na zlepšování územních podmínek pro soudržnost společenství
obyvatel území

vyh o d n o cen í vl i vů ú zemn í h o p l án u n a so u l ad p od mí n ek
pro udržitelný rozvoj území
oblast vlivu

návrh opatření územního plánu

Soudržnost společenství obyvatel území - sociální pilíř udržitelného rozvoje

podmínky pro snížení migrace obyvatelstva a
příliv mladých rodin s dětmi

• je navržena stabilizace a rozvoj různých forem bydlení
• je navržena stabilizace a rozvoj služeb občanského
vybavení
• regulativně je zajištěna vysoká kvalita prostředí
obytných ploch

veřejná infrastruktura,
setkávání obyvatel

• je navržena stabilizace a rozvoj dopravní infrastruktury
• je navržena stabilizace a rozvoj systémů technické
infrastruktury
• je navržena stabilizace a rozvoj občanského vybavení,
včetně sportovně reakreačních ploch
• je navržena stabilizace a rozvoj ploch veřejných
prostranství včetně veřejné zeleně

volnočasové aktivity,
rekreace a relaxace obyvatel

• je zajištěna prostupnost zastavěného území pro pěší a
cyklisty
• je zajištěna prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty
• je navržena stabilizace a rozvoj sportovně rekreačních
ploch a zahrádkářských kolonií
• je navržena stabilizace a rozvoj občanského vybavení
• je navržena stabilizace a rozvoj ploch krajiny
• je navržena stabilizace a rozvoj systému sídelní zeleně
• regulativně je umožněno vytvářet kvalitní obytné
prostředí se zajištěním veřejných prostranství, veřejné
zeleně a služeb občanského vybavení

celkové bodové vyhodnocení vlivů územního plánu
na sociální pilíř dle kapitoly C
(max +18)

pozitivní vliv

+17

neutrální vliv

1

negativní vliv

---
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F.IV. vliv územního plánu na soulad podmínek pro udržitelný rozvoj území

vyh o d n o cen í vl i vů ú zemn í h o p l án u n a so u l ad p od mí n ek
pro udržitelný rozvoj území
procentní vyhodnocení dosaženého bodového hodnocení vlivu územního plánu dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

enviromentální pilíř

ekonomický pilíř

sociální pilíř

95%

98%

100%

závěr :

V rámci nástrojů územního plánu naplňuje územní plán Studénka požadovaný soulad podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a tím
zajišťuje podmínky pro udržitelný rozvoj území.

Závěrečné shrnutí :

•

Územní plán Studénka má pozitivní vliv na sledované jevy v území, zajišťuje jejich ochranu,
stabilizaci a rozvoj. Negativní vliv se projevuje pouze záborem zemědělské půdy. Vzhledem k
tomu, že v zastavěném území a jeho nejbližším okolí se v podílu 100% vyskytují zemědělské
půdy II. třídy ochrany, nebylo v možnostech územního plánu zajistit rozvoj území na méně
kvalitních půdách.

•

V rámci nástrojů územního plánování se zcela podařilo eliminovat a snížit hrozby řešeného
území, posílit jeho slabé stránky a zcela využít silné stránky a příležitosti jeho rozvoje.

•

Při návrhu územního rozvoje byly zcela respektovány civilizační, kulturní a přírodní hodnoty
území. Ve většině případů je také navržen jejich rozvoj.

•

Územní plán beze zbytku splňuje úkoly stanovené zásadami územního rozvoje kraje a naplňuje v
nich obsažené priority územního plánování.

•

Téměř ideálně vyváženým souladem podmínek pro udržitelný rozvoj území ve všech jeho pilíř
zajišťuje územní plán příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství
jeho obyvatel.
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