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Přehled zkratek:
AVČR
Akademie věd České republiky
BaP
benzo(a)pyren
BPEJ
bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV
čistírna odpadních vod
EOAR
ekvivalentní objemová aktivita radonu
EVL
evropsky významná lokalita
HEIS
hydroekologický informační systém
HPKJ
hlavní půdně klimatická jednotka
MSK
Moravskoslezský kraj
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
NPÚ
Národní památkový ústav
NRBC
nadregionální biocentrum
NRBK
nadregionální biokoridor
OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OSN
Organizace spojených národů
OV
občanské vybavení
PAHs
polycyklické aromatické uhlovodíky
PM10
částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm
RD
rodinný dům
PP
přírodní památka
PR
přírodní rezervace
PUPFL
pozemek určený k plnění funkcí lesa
PÚR ČR
Politika územního rozvoje České republiky
RBC
regionální biocentrum
RBK
regionální biokoridor
ŘSD ČR
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SOB
specifická oblast
TI
technická infrastruktura
TZL
tuhé znečišťující látky
ÚPN VÚC územní plán velkého územního celku
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
VOC
těkavé organické látky
ZCHÚ
zvláště chráněná území
ZPF
zemědělský půdní fond
ZÚR
zásady územního rozvoje
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Předkládaný materiál představuje doplnění „Vyhodnocení vlivů Územního plánu
Dvorce na životní prostředí zpracované dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu“, zpracované nad podkladem upraveného návrhu Územního plánu
Dvorce, doplněného pro opakované veřejné projednání.
Návrh ÚP Dvorce (říjen 2015) byl ve srovnání s verzí, hodnocenou v červnu roku
2011, doplněn a upraven následovně:
1/ Doplněna zastavitelná plocha dopravní infrastruktury pro dopravu v klidu Z 53 (DP)
na západním okraji sídla Dvorce u Bruntálu. Jedná se o plochu pro řadové garáže.
2/ Doplněna zastavitelná plocha technické infrastruktury pro rozšíření řízené skládky Z 54 (T*)
jižně od sídla Rejchartice.
3/ Doplněn požadavek migrační prostupnosti v ploše pro přeložku silnice I. třídy Z 46 (DS).
4/ Doplněna Koncepce rekreačního využívání krajiny (kap. E)6): „V krajině je umožněna
výstavba rozhledny.“ Současně byly doplněny Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití, podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu (kap. F)1)
následovně: „v sídlech jsou přípustné dominanty charakteru kostelů, kaplí, zvonic, rozhleden
apod., v krajině jsou podmíněně přípustné stavby rozhleden, drobných staveb (např. kapličky,
boží muka, křížky, památníky) za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu“.
5/ Doplněno přípustné využití oplocení v plochách ZP (kap. F)1.10).
6/ Doplněno přípustné využití pro stavby a zařízení pro vodní hospodářství v plochách
zemědělských – Z (kap. F)1.23), v plochách lesních – L (kap. F)1.24), v plochách přírodních
– P (kap. F)1.25), v plochách smíšených nezastavěného území – S (kap. F)1.26) a v plochách
krajinné zeleně – S.k (kap. F)1.27).
7/ Z nepřípustného vyloučení ploch zemědělských – Z (kap. F)1.23) a ploch smíšených
nezastavěného území – S (kap. F)1.26) byly vyjmuty „nezbytné stavby pro zemědělskou
prvovýrobu definované jako přípustné“.
8/ Do návrhu ÚP Dvorce byly zapracovány zcela nebo částečně požadavky Vyhodnocení
vlivů návrhu ÚP na životní prostředí (SEA) na úpravu návrhu územního plánu a požadavky
dotčených orgánů (viz kap. 8 Odůvodnění územního plánu).
Doplnění zastavitelných ploch a podmínek využití
v předkládaném dokumentu vyhodnocena následujícím způsobem:

funkčních

ploch

jsou

Protože k návrhu ÚP Dvorce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí vydal
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal dne 02.10.2014 souhlasné stanovisko (č.j. MSK
8392/2014) podmíněné respektováním požadavků dotčených orgánů z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu a vzhledem k SEA nevznesl Krajský úřad Moravskoslezského
kraje žádné požadavky, jsou v tomto doplněném dokumentu ponechány kapitoly 1 až 11
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Dvorce k termínu zpracování SEA (červen 2011), a podmínek, které byly nově přidány
do návrhu ÚP Dvorce v období po vydání stanoviska k vyhodnocení ÚP na životní prostředí,
je zpracováno v samostatné Kapitole 12 včetně návrhu stanoviska k těmto lokalitám, případně
nově doplněným podmínkám využití ploch. Tato forma úpravy byla zvolena z důvodu
minimalizace zásahů do dokumentu, ke kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko. (Kapitola
Literatura má nově pořadové číslo 13).
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ÚVOD

Posuzovaný návrh územního plánu Dvorce – textová a grafická část z 15.6.2011 - byl
vypracován kolektivem zhotovitelů URBANISTICKÉHO STŘEDISKA BRNO, spol. s r.o.
s hlavním projektantem Ing. arch. Ivana Golešovou. Pořizovatelem je v souladu s § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Bruntál, Odbor výstavby a územního plánování.
Územní plán Dvorce je vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tj. s obsahem
a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání
území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území.
Územní plán Dvorce představuje svým obsahem a zaměřením koncepci z oblasti
územního plánování, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených příloze č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a naplňuje tak ustanovení § 10a, odst. 1, písm. a),
téhož zákona. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle
§ 10i, odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 27. července 2010 (č.j: MSK
111657/2010) přihlédl zejména ke skutečnosti, že předmětná ÚPD navrhuje prověřit
vymezení ploch výroby, ploch smíšených výrobních, ploch občanského vybavení a sportu,
ploch rekreace, ploch bydlení, ploch a koridorů dopravní infrastruktury, ploch technické
infrastruktury. Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Vlastní posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je
upraveno § 10i) zákona. Podle odst. 1 § 10i se při posouzení vlivů územně plánovací
dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona a to podle odstavců 2
až 5. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí stanovuje
příloha stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí, zpracované osobou oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., je nedílnou
součástí návrhu řešení Územního plánu Dvorce.
Dokument „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Dvorce na životní prostředí“ je
zpracován dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
a vychází z „Metodiky posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí“ (Věstník MŽP
08/2004).
„Vyhodnocení vlivů Územního plánu Dvorce na životní prostředí“ sleduje následující
cíle:
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I/58 územního
- OSTRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ
OVÁ BĚLÁ, I/56 posouzení míry souladu návrhu řešení
plánu
se , Nzpracovanými
ALÉ A VELÉ
celostátními, krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblastiMživotního
prostředí



posouzení přínosů a negativ navrženého řešení v porovnání se současným
stavem složek životního prostředí v řešeném území



identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami
životního prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví



stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv ÚP na životní prostředí

Dokument je členěn dle přílohy k zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
stavebním řádu v platném znění.
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1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
MALÉ A VELÉ
K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM
NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Obsah a cíle územního plánu

1.1

Návrh Územního plánu Dvorce řeší správní území obce, které zahrnuje 2 katastrální
území: Dvorce u Bruntálu a Rejchartice. Důvodem pro zpracování územního plánu je
především vypracování plánovací dokumentace pro rozhodování orgánů obce a zabezpečení
udržitelného rozvoje v území.
Návrh ÚP Dvorce navrhuje rozvoj všech základních urbanistických funkcí. Vymezuje
nové plochy pro bydlení, plochy smíšené s možností bydlení a občanského vybavení, nové
plochy občanského vybavení, plochy pro podnikání s důrazem na služby a nerušící výrobu,
plochy pro sport a rekreaci. Změny v území navazují na zastavěné území, přitom je zachována
a respektována urbanistická kompozice sídla a krajinný ráz obce. Optimální rozvoj území je
řešen včetně koridorů pro technickou infrastrukturu. Rozsah zastavitelných ploch je
dostatečně dimenzován a neměl by být zvětšován do doby vyčerpání (zastavění) ploch
navržených tímto územním plánem.
Dále jsou v návrhu Územního plánu Dvorce vytvořeny územní předpoklady
pro ochranu hodnotných krajinných segmentů a jsou vymezeny plochy zařazené do ÚSES.
Územní plán Dvorce koordinuje využívání území z hlediska širších vztahů v území –
vazeb dopravní infrastruktury (zejména silnic), vedení technické infrastruktury a skladebných
částí územního systému ekologické stability krajiny nadregionální úrovně.
Vztah územně plánovací
a regionálních dokumentů

1.2

dokumentace

k cílům

koncepčních

národních

Pro účely posouzení vztahu územního plánu obce ke strategickým dokumentům není
nutno pracovat s mezinárodními dokumenty, neboť jejich cíle a priority jsou již obsaženy
ve vnitrostátní dokumentaci, nadřazené Územnímu plánu Dvorce.
Soulad návrhu územního plánu je porovnáván s následujícími koncepčními
dokumenty:


Politika územního rozvoje ČR 2008



Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje



Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje



Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd
Moravskoslezského kraje
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- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Program snižování emisí a imisí znečišťujícíchI/58látek
do ovzduší
Moravskoslezského
MALÉ A VELÉ
kraje



Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje



Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje



Koncepce strategie ochrany přírody krajiny Moravskoslezského kraje



Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje



Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje



Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v MSK



Studie možnosti umístění větrných elektráren na území ORP Bruntál

Cíle, priority a požadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny
podle toho, do jaké míry je s nimi řešení návrhu ÚP Dvorce v souladu nebo v rozporu:






zcela v souladu
částečně v souladu
částečně v rozporu
výrazně v rozporu
není předmětem řešení/ neutrální vztah

++
+
-0

1.2.1 Politika územního rozvoje ČR
Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením
vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Jedná se o nástroj územního plánování, který určuje
požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových,
přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území
a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR zohledňuje
požadavky na územní rozvoj, které pro ČR vyplývají z mezinárodních smluv a členství
v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie).
V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy ČR a dále
specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska
udržitelného rozvoje území, přičemž se jedná o správní obvody ORP se specifickými
hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo
které svým významem přesahují území kraje. Podle Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, které upřesňují vymezení specifických oblastí, území Obce Dvorce
náleží do SOB 3 Specifická oblast Jeseníky–Králický Sněžník.
Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 vyplývá pro Dvorce povinnost
zajistit územní ochranu vymezeného koridoru pro vedení přenosové soustavy 400 kV V 458
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Krasíkov – Horní Životice (v Politice územního rozvoje
republiky
2008, N
označeno
jako
I/58České
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
OVÁ BĚLÁ, I/56
M
ALÉ
A
V
ELÉ
E6).
Hodnocení: ++
Návrh Územního plánu Dvorce respektuje Politiku územního rozvoje ČR, schválenou
usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Podrobné vyhodnocení je
předmětem Kap.2 Odůvodnění Územního plánu Dvorce.
1.2.2 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále ZÚR MSK), vydávané
formou opatření obecné povahy, jsou územně plánovací dokumentací kraje. Zásady územního
rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního
plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování
a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje stanovují základní
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory
nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, vymezují plochy a koridory
pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanovují kritéria pro rozhodování
o změnách využití území.
ZÚR MSK vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010
usnesením č. 16/1426. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako opatření
obecné povahy nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. Tímto dnem také pozbyly platnosti původní
ÚPN VÚC na území kraje.
Ze ZÚR MSK vyplývá pro obec Dvorce požadavek respektovat následující plochy
a koridory nadmístního významu (viz Obr. 1.1):
Obr. 1.1: Plochy a koridory nadmístního významu a ÚSES pro Dvorce a Rajchartice
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I/58 - Onedělená
STRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ
NOVÁ B(do
ĚLÁ, ZÚR
I/56 D48 - I/46 Dvorce, obchvat, dvoupruhová směrově
silnice
I. , třidy
M
ALÉ A VELÉ
MSK přechází z ÚPN VÚC Jeseníky (S.6 – K122))



EZ1 - venkovní elektrické vedení – 400 kV (Krasíkov) – Tvrdkov - Horní Životice



EZ3 - vedení VVN 110 kV Horní Životice (- Moravský Beroun)



P19 - VTL plynovod Dvorce – hranice okr. Bruntál ( - Budišov n. B.) (do ZÚR MSK
přechází z ÚPN VÚC Jeseníky (E15 – 44))



K103 – nadregionální biokoridor, cílové ekosystémy mezofilní bučinné



112 – regionální biocentrum Čabovské

Hodnocení: ++
Návrh ÚP Dvorce plně respektuje územní požadavky ZÚR MSK. Podrobné
vyhodnocení je předmětem Kap.2 Odůvodnění Územního plánu Dvorce.
1.2.3 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
Vyhodnocení Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008. Obsahem
dokumentace je vyhodnocení základního programového dokumentu „Koncepce rozvoje
dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje“, schváleného Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje, usnesením č. 24/979/1 ze dne 10. června 2004 a definice návrhu
dalších kroků a opatření pro jeho naplňování.
Obr. 1.2: Návrh výstavby komunikační sítě po roce 2018 (Koncepce rozvoje dopravní
infrastruktury MSK)

Součástí výstupu je prověření původních sledovaných záměrů, jejich vzájemné vazby,
zapracování usnesení Vlády České republiky k rozvoji nadřazené silniční sítě a železnice
a dalších nadřazených dokumentů přijatých od schválení koncepce. Návrh věcných,
finančních, časových a organizačních opatření pro zajištění udržitelnosti, funkceschopnosti
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a bezpečnosti dopravní infrastruktury Moravskoslezského
krajeULICE
bylPLZEŇSKÁ
definován
I/58 - OSTRAVA
, NOVÁ Bve
ĚLÁ, třech
I/56 M
ALÉ
A
ELÉ
návrhových etapách – roky 2009 – 2013, roky 2014 – 2018 a cílový výhledový stav, kam Vpatří
i plánovaná přeložka silnice I/46 pro Dvorce, pracovně označená 4/O.22 (viz Obr. 1.2).
Zpracovaný dokument je jedním z podkladů pro zpracované Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.
Vyhodnocení: ++
Návrh ÚP Dvorce je v souladu s Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury
Moravskoslezského kraje.
1.2.4 Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd
Moravskoslezského kraje
Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky
mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic,
rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Je podkladem pro tvorbu krátkodobých
(plánovací období 1-2 roky) a střednědobých investičních plánů (plánovací období 3 – 5 let)
i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Jedná se o otevřený materiál, který podle
požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje Správa silnic
Moravskoslezského kraje.
Pro obec Dvorce Bílá kniha počítá s investiční akcí na silnici III/45217 Křišťanovice Dvorce – rekonstrukce silnice a nově je zařazena rekonstrukce mostu ev. č.45213-6 před obcí
Dvorce na silnici III/45213 do Křišťanovic.
Obr. 1.3: Investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd, 2010 – 2013 (2020) - Dvorce

Vyhodnocení: 0
Z Bílé knihy nevyplývají pro obec Dvorce vzhledem k územnímu plánování žádné
požadavky.
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1.2.5 Program snižování emisí
Moravskoslezského kraje

a imisí

znečišťujících
do
ovzduší
I/58 - OSTRAVA ULICE Plátek
LZEŇSKÁ, N
OVÁ BĚLÁ
, I/56 MALÉ A VELÉ

20. května 2004 byl nařízením Moravskoslezského kraje, zveřejněným ve Věstníku
Moravskoslezského kraje č. 1/2004, vydán Krajský program snižování emisí
Moravskoslezského kraje. V návaznosti na toto nařízení je každoročně vypracována situační
zpráva o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok a o postupu realizace
úkolů stanovených tímto nařízením. Základním cílem Programu je omezování emisí těch
znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých bylo zjištěno překračování imisních
limitů a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k překračování imisních limitů
nedochází. Vedlejšími cíli je přispět k omezování emisí skleníkových plynů, zejména oxidu
uhličitého a metanu, přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji, přispět k
omezování vzniku odpadu.
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje je formulován
jako "nadstavba" Krajského programu snižování emisí Moravskoslezského kraje. Zatímco
Krajský program snižování emisí pokrývá všechny znečišťující látky, pro které byly
vyhlášeny krajské emisní stropy a nebo imisní limity, a týká se celého území kraje, Krajský
program ke zlepšení kvality ovzduší je zaměřen pouze na ty znečišťující látky, u kterých bylo
zjištěno překračování imisních limitů a týká se přednostně těch částí území kraje, na kterých
k překročení došlo a kde byly vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
V podmínkách Moravskoslezského kraje je tedy Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší
zaměřen na následující znečišťující látky:

suspendované částice velikostní frakce PM10

benzen

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vyjádřené jako benzo(a)pyren

nikl, arzen, kadmium

ozón

oxidy dusíku




Program snížení emisí ukládá mimo jiné obcím:
průběžně podporovat investice do úspor energie, do obnovitelných zdrojů energie
nepřímo podporovat snížení TZL a VOC z malých a středních zdrojů
podporovat výstavbu silničních obchvatů a modernizaci komunikací
Hodnocení: ++

Návrh Územního plánu Dvorce je souladu s předmětným koncepčním materiálem,
neboť vymezením trasy pro plynovod vytváří podmínky pro snížení emisí ze stacionárních
zdrojů, plochou pro přeložku silnice I/46 zakládá předpoklad vymístění tranzitní dopravy
mimo dosah obytné části obce a tím i zlepšení kvality ovzduší. Dále vymezuje plochy
pro výstavbu větrných elektráren, čím podporuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
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1.2.6 Krajský integrovaný program ke zlepšení I/58
kvality
ovzduší
Moravskoslezského
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ
kraje
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje
byl vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009, které nabylo účinnosti dne 30.
dubna 2009. Cílem krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší je zajistit
na celém území Moravskoslezského kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené
požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které Česká
republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Prioritami programu je snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní
frakce PM10 (vztahuje se především na obce vyhlášené jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší), snížení emisí oxidů dusíku, těkavých organických látek a oxidu siřičitého (vztahuje
se na celé území kraje). Obce vyskytující se v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou
programem rozděleny do tří prioritních kategorií:
I. Více než 1000 obyvatel, překročen více než jeden imisní limit přičemž současné
překračování ročního a 24 hodinového limitu pro suspendované částice je považováno
za překračování dvou imisních limitů.
II. Více než 1000 obyvatel, překročen jeden imisní limit.
III. A - Méně než 1000 obyvatel, překročeno více imisních limitů nebo jeden limit
a mez tolerance.
III. B - Méně než 1000 obyvatel, překročen jeden imisní limit.
Vyhodnocení je vztaženo k roku 2006, obec Dvorce není v kategoriích zařazena, měla
by patřit pravděpodobně do kategorie I, neboť zde byl překročen cílový limit pro BaP a tedy
pravděpodobně i limit PM10.
Z navrhovaných opatření, která jsou součástí programu, jsou ve vztahu k územnímu
plánování následující:
1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů;
podopatření 1.1.1: Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury
s aktivitami:

plynofikace obcí nebo jejich částí,

rozvoj stávajících sítí CZT, která by vedla ke zvýšení efektivity dodávky tepla, snížení
ztrát tepla v rozvodech CZT,

budování nových efektivních systémů CZT
podopatření 1.1.4: Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů s aktivitami:

úprava (zpevnění) povrchu komunikací,

úprava ostatních prašných ploch (zatravněním, zalesněním).
1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti
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podopatření 1.3.1: Budování silničních obchvatů měst
I/58a- Oobcí
STRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 A.1.6.Opatření k omezení prašnosti cílenou výsadbou zeleně:

Výsadba izolační zeleně

Zvyšování podílu zeleně ve městech a obcích

Ochrana zemědělsky využívaných pozemků před větrnou erozí

MALÉ A VELÉ

Hodnocení: ++
Návrh Územního plánu Dvorce vytváří podmínky pro snížení emisí z mobilních
i stacionárních zdrojů (viz Kap. 1.2.5), je tedy plně v souladu s předmětným koncepčním
materiálem.
1.2.7 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje jako základní koncepční
dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
schválen v září 2004. Cílem plánu je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně
vodohospodářské infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Součástí plánu je
i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu
pitnou v souladu s požadavky příslušné směrnice Evropských společenství. Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací navrhuje rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci
odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem
na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dle potřeby aktualizován.
Pro obec Dvorce počítá Plán rozvoje vodovodů a kanalizaci ve výhledu s rozšiřováním
vodovodní sítě pro novou výstavbu. V Rejcharticích nejsou žádné stávající inženýrské sítě
a ani ve výhledu se neuvažuje s jejich vybudováním, neboť tato část obce není trvale osídlena
a stávající rekreační objekty jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních studní.
Pro odkanalizování obce je Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací navržena výstavba
nové splaškové kanalizace pro odkanalizování zástavby dosud nenapojené na stokovou síť.
Stávající kanalizace a ČOV budou rekonstruovány. V Rajcharticích není navržena změna
stávajícího stavu, likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby je zajištěna
v septicích či žumpách.
Hodnocení: ++
Návrh Územního plánu Dvorce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací MSK. Nově vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na stávající
vodovodní síť, která bude vedena v rámci stávajících a navržených ploch veřejných
prostranství a ploch dopravní infrastruktury. Nad rámec požadavků Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací je navrženo zásobování místní části Rejchartice jako předpoklad dalšího rozvoje
území – je vymezen koridor pro vodovodní řad napojený ze stávajícího vodojemu.
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Rozvojové lokality v místní části Dvorce I/58
budou
napojeny
na stávající
systém
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁ BĚLÁ
, I/56 M
ALÉ
A
VELÉ
jednotné kanalizace, pro průchod kanalizačních stok jsou navrženy koridory pro technickou
infrastrukturu, rozvojové lokality budou řešeny kombinovaným systémem – jednotnou
a oddílnou kanalizací.
1.2.8 Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje na svém 25. zasedání dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1
a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje
jeho závazná část. Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření vhodných podmínek
jak pro předcházení a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání
s nimi. Plán odpadového hospodářství definuje obecné zásady dle plánu odpadového
hospodářství ČR a obecná opatření na úrovni kraje a požaduje nebudovat v kraji nové
kapacity skládek komunálních odpadů
Hodnocení: ++
Z Plánu odpadového hospodářství MSK neplynou pro obec Dvorce žádné konkrétní
požadavky mimo všeobecných podmínek adekvátního nakládání s odpadem.
1.2.9 Koncepce strategie ochrany přírody krajiny Moravskoslezského kraje
Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje schválilo
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 23. 6. 2005 usnesením
č. 5/298/1. Cíle a principy koncepce ochrany přírody Moravskoslezského kraje vychází z cílů
a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny, dokumentu schváleném usnesením
vlády č. 415 ze dne 17. června 1998 a dále z provedené analýzy území.
Územně plánovací dokumentace obcí jsou podle této koncepce nástrojem k realizaci
dlouhodobých cílů v ochraně přírody a krajiny v rámci okruhu 1 – obecná územní a druhová
ochrana, a to cílů 1.1. Vymezení ÚSES a 1.2. Realizace ÚSES.
Hodnocení: ++
Územní plán Dvorce jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému
ekologické stability krajiny a je zcela v souladu s nadřazenými materiály.
1.2.10 Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle
a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Státní energetická koncepce je
strategickým dokumentem s výhledem na 20 let, vyjadřujícím cíle státu v energetickém
hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany
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životního prostředí. Schválena byla usnesením vlády
České
republiky
211BĚLÁ
ze, I/56
dne
I/58 - O
STRAVA ULICE
PLZEŇSKÁč., NOVÁ
M
ALÉ
A
V
ELÉ
10.3.2004.
Základní cíle a priority státní energetické koncepce jsou následující:


maximalizace energetické efektivnosti



zajištění vhodného poměru prvotních energetických zdrojů



zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí



dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (dále jen ÚZK MSK)
stanovuje zásady pro územní plánování a regulativy pro stanovení způsobu energetického
zásobování územních jednotek. Obec Dvorce je zařazena mezi sídla v prioritě 2 pro účely
možnosti čerpání podpor k realizaci strategie ÚEK MSK, tj. ostatní obce (prioritu 1 mají obce
se zhoršenou kvalitou ovzduší nebo obce s velmi významnou spotřebou ekologicky méně
vhodných PEZ).
Pro obec Dvorce navrhuje jako přípustné/prioritní energetické zásobování zemním
plynem a biomasou na bázi lokálních objektových zdrojů. Nepřípustná pro tuto oblast je
kombinovaná výroba tepla a elektřiny na bázi spalování komunálních odpadů.
Hodnocení: ++
Územní plán Dvorce je v souladu s uvedeným koncepčním materiálem především tím,
že vymezením koridoru plynovodu vytváří podmínky pro plynofikaci obce.
1.2.11 Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova MSK (2005) formuluje tři základní
strategické cíle:


Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech



Podpora konkurenceschopného, multifunkčního a diverzifikovaného zemědělství



Péče o krajinu a zlepšování životního prostředí

Rozvoj venkova musí být chápán komplexně - jako komplexní a vyvážený rozvoj
venkovských oblastí jako celku, všech jeho složek i stránek. Základními složkami rozvoje
venkova jsou hospodářský rozvoj, ochrana a péče o životní prostředí, společenský rozvoj
a kulturní rozvoj. Tyto složky se vzájemně ovlivňují a doplňují a v rozvoji venkova musí být
všechny zastoupeny. Pro obec Dvorce nevyplývají z předmětné koncepce žádné specifické
požadavky.
Hodnocení: 0
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1.2.12 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Moravskoslezského
kraje
I/58 - OSTRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy byla schválena usnesením zastupitelstva kraje
č. 17/1486 dne 26. dubna 2007. Tento dokument vymezuje páteřní síť cyklostezek s vazbou
na mezinárodní, dálkové a nadregionální sítě cyklistické dopravy, které budou podporovány
působením kraje a formuluje obecné strategické cíle. Obec Dvorce zůstává mimo oblast
stávající i navrhované páteřní sítě cyklostezek, koncepce eviduje stávající místní cyklotrasy
č.6146 - Břidličná - Rýžoviště - Lomnice - Dvorce - Budišov n. Budišovkou a č. 6149 Domašov n. B. - Nová Véska - Norberčany - Křišťanovice – Roudno (viz Obr. 1.4.)
Obrázek 1.4: Cyklotrasy procházející obcí Dvorce (zdroj www.mapy.cz)

Hodnocení: +
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Moravskoslezského kraje nestanovuje pro obec
Dvorce žádné další konkrétní požadavky. Nad rámec koncepce je v ÚP Dvorce navržena
cyklotrasa, která propojí Rejchartice a Dvorce a vzájemně propojí stávající cyklotrasy.
Cyklotrasa využívá méně frekventované místní komunikace a účelové komunikace.
Pro podporu turistického ruchu ve Dvorcích je cyklotrasa vedena v blízkosti bývalého nádraží
určeného ke komerčnímu využití a s odbočkou na náměstí.
1.2.13 Studie možnosti umístění větrných elektráren na území ORP Brunál
Studie zpracovaná v roce 2008 konkretizuje „Studii možnosti umístění VE na území
Moravskoslezského kraje“ a zaměřuje se podrobněji na ORP Bruntál. Stanovuje regulativy
umístění VE vzhledem k přírodním podmínkám, kulturně historickým a estetickým hodnotám
území a prostorovým vztahům v krajině. Libavská vrchovina, v jejímž krajinném celku leží
obec Dvorce, je hodnocena jako území s průměrnou až sníženou přírodní, kulturně
historickou a estetickou hodnotou, kde se umístění větrných elektráren a větrných parků
podmínečně připouští za předpokladu posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.

21

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DVORCE

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

Hodnocení: +

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Návrh ÚP Dvorce vymezuje 4 plochy pro umístění VE v k.ú. Rajchartice. Na tento
záměr byla v procesu EIA, tj. hodnocení vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů vypracována podrobná dokumentace včetně hodnocení vlivů
předmětného záměru na krajinný ráz. K této dokumentaci vydal KÚ MSK kladné stanovisko
(ŽPZ/4775/05/Mc). V roce 2009 byl záměr aktualizován, zpracováno oznámení záměru,
dokumentace nebyla KÚ požadována (MSK 206570/2009).
1.2.14 Zhodnocení vztahu Územního plánu Dvorce k záměrům a cílům nadřazených
dokumentů
Návrh Územního plánu Dvorce byl srovnán s prioritami a hlavními cíli koncepčních
dokumentů pro oblast životního prostředí na národní, krajské a místní úrovni. Návrh ÚP
Dvorce z těchto strategických koncepčních dokumentací vychází a územně zpřesňuje část
záměrů v nich obsažených.
Návrh Územního plánu Dvorce je v souladu s cíli nadřazených strategických
dokumentů, případně s nimi není v rozporu.
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I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 -

2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MALÉ A VELÉ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ
REALIZACE ZÁMĚRŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
2.1

Vymezení území

Obec Dvorce se nachází na jižní hranici Moravskoslezského kraje v okrese Bruntál,
ve vzdálenosti cca 25 km od Bruntálu, který je pro Dvorce zároveň obcí s rozšířenou
působností. Téměř stejná vzdálenost dělí Dvorce od Opavy nebo Šternberka. Zástavba
se rozprostírá v členitém terénu oblasti Nízkého Jeseníku západním směrem od vodárenské
nádrže Kružberk v nadmořské výšce cca 558 m n.m. V současné době v žije v obci Dvorce
1468 obyvatel (www.mvcr.cz, k 10.6.2011).
Osy zástavby tvoří potoky Lobník, jeho levostranný přítok Křišťanovický potok
a silnice I/46, která prochází středem obce.
K obci Dvorce správně náleží osada Rejchartice. Jedná se o velmi malé sídlo
ve vzdálenosti cca 3 km od centrální části obce, které v současné době nemá trvalé osídlení.
V Rejcharticích jsou evidovány 4 adresy, využívané k rekreaci.
Obec leží v převážně zemědělské krajině, terén území je členitý, nejvyššími vrchy jsou
Stráž (664 m n.m.) a Červený kopec (693 m n.m.) v k.ú. Rejchartice. Plocha území obce
zaujímá 2418 ha.
Území obce sousedí s k.ú. Čabová, Stará Libavá, Guntramovice, Májůvka
a Křišťanovice.
Obr.2.1: Katastrální území Dvorce a Rejchartice (zdroj Geoportál Cenia)
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Obr. 2.2: Ortofotomapa obce Dvorce (zdroj htttp://maps.google.cz)
I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

2.2

Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

2.2.1 Klimatologická charakteristika
Klimatické podmínky obce Dvorce jsou dány její nadmořskou výškou a orografickými
poměry. Klimatologicky patří většina řešeného území do oblasti CH7, což je chladná oblast
(podle Quitt, 1971) charakterizovaná velmi krátkým až krátkým létem, které je mírně chladné
a vlhké. Přechodné období je dlouhé, mírně chladné. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká
s dlouhou sněhovou pokrývkou.
Obr. 2.3: Klimatické oblasti (Quitt, 1971)
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Obr. 2.4: Klimatické oblasti ČR (zdroj Geoportál Cenia)
I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

- velmi chladné
- chladné
- mírně teplé
- teplé
Tab. 2.1.: Charakteristika klimatické oblasti CH7 (Quitt, 1971)
Klimatická charakteristika

Klimatická oblast CH7

Počet letních dnů

10 - 30

Počet dnů s průměr. tepl. 10 oC a více

120 - 140

Počet mrazových dnů

140 - 160

Počet ledových dnů

50 - 60

Prům. teplota v lednu (oC)

-3 až -4

Prům. teplota v červenci (oC)

15 - 16

Prům. teplota v dubnu (oC)

4-6

Prům. teplota v říjnu (oC)

6-7

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více

120 - 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

500 - 600

Srážkový úhrn v zimním období v mm

350 - 400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

100 - 120

Počet dnů zamračených

150 - 160

Počet dnů jasných

40 - 50

2.2.2 Kvalita ovzduší
Moravskoslezský kraj je znám jako jedna z oblastí s největším znečištěním v rámci
ČR. Jedná se zejména o oblast Ostravsko-Karvinska, kde má na této situaci podíl průmyslová
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výroba, především hutnictví a zpracování paliv. Přestože
na Bruntálsku
I/58 - OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁjsou
, NOVÁparametry
BĚLÁ, I/56 M
A VELÉ
kvality ovzduší podstatně příznivější, v obci Dvorce jsou zaznamenávány problémy sALÉ
kvalitou
ovzduší a to především v topné sezóně v době zimních inverzí, neboť obec není dosud
plynofikována a v lokálních topeništích se spalují majoritně pevná paliva. Druhým
významným zdrojem znečištění ovzduší je doprava na silnici I/46. Nejbližším významným
stacionárním zdrojem družstvo AB AGRO s.r.o. - VKK Křišťanovice s chovem hovězího
dobytka, a tedy s emisemi amoniaku.
Podle § 7 odstavce 4 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku MŽP každoročně seznam
zón a aglomerací, v kterých jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou území, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné
nebo více znečišťujících látek. Imisní limity jsou stanoveny pro oxid siřičitý, částice frakce
PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen. Cílové limity pro ochranu lidského zdraví
jsou stanoveny pro kadmium, arsen, nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými
aromatickými uhlovodíky), troposférický ozón a nově též částice frakce PM2,5 v městských
pozaďových lokalitách (nařízení vlády 42/2011 Sb. ze dne 2.2.2011). Imisní limity
pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku,
troposférický ozón (AOT40) pro území národních parků a chráněných krajinných oblastí,
území s nadmořskou výškou 800 m n.m. a vyšší a ostatní vybrané lesní oblasti podle
publikace ve Věstníku MŽP.
Podle ročenky Českého hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území
České republiky v roce 2009 nebyly v rámci území obce s rozšířenou působností Bruntál
překračovány imisní limity SO2, NO2, benzenu, oxidu uhelnatého a těžkých kovů, ani limit
pro suspendované částice frakce PM10.
Naopak byl cílový imisní limit pro BaP na 1,9 % území obce s rozšířenou působností.
Termín dosažení cílového limitu pro BaP je 31.12.2012. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší
polycyklickými aromatickými uhlovodíky je nedokonalé spalování fosilních paliv. Jedná se
především o emise z automobilové dopravy, dále pak energetika nebo spalování odpadů.
V menších obcích se zpravidla jedná o znečištění z vytápění domácností, které používají
nekvalitní tuhá paliva a zároveň často spalují i odpady. V rámci plochy obce s rozšířenou
působností Bruntál je pravděpodobné překročení cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu
v samotném městě Bruntál, jehož středem projíždělo v roce 2005, resp. 2010, kdy probíhalo
celostátní sčítání intenzity vozidel Ředitelstvím silnic a dálnic, více než 14 tisíc, resp. 11,5 tis.
vozidel denně. Překročení cílového limitu však není vyloučené ani v obci Dvorce v blízkosti
silnice I/46 a v zimním období.
Jako na velké části území ČR je zde překračován cílový limit pro troposférický ozón,
a to na 98,6% území obce s rozšířenou působností Bruntál. Vznik přízemního ozonu je
výsledkem řetězce fotochemických reakcí tzv. prekurzorů emisí, kterými jsou těkavé
organické látky v ovzduší (VOC) s oxidy dusíku (NOx). Většina těchto látek je opět
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produkována mobilními zdroji – dopravou. Určitý podílI/58
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i přirozené emise VOC produkované lesními ekosystémy (izopren, terpenoidy).

2.2.3 Voda
Povrchové vody
Řešené území se nachází převážně v povodí řeky Odry, pouze malé plochy na hranici
Moravskoslezského a Olomouckého kraje jsou odvodňovány do řeky Moravy, jak je zřejmé
z Obr. 2.5, kde se hranice kraje odchyluje od oranžové oranžovou linie, která značí hranici
obou povodí.
Obr. 2.5: Hranice povodí Odry a Moravy v řešeném území (zdroj http://heis.vuv.cz)

Hlavním vodním útvarem v oblasti je říčka Lobník, pravostranný přítok Moravice,
ústící do Kružberské přehrady, která se nachází východně od obce. Mimo bezejmenných
přítoků přibírá Lobník před zastavěnou částí obce z pravé strany Rejchartický a z levé strany
Rubaniskový potok, v obci se do něj vlévá Křišťanovický potok a za obcí Černý potok, oba
levostranné přítoky. Západně od obce Dvorce je vybudovaná malá vodní nádrž a východně
pod obcí malá dočišťovací nádrž.
Říčka Lobník (číslo hydrologického pořadí 2-02-02-060) je významným vodním
tokem podle vyhlášky č. 333/2003 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činnosti souvisejících se správou vodních toků. Podle nařízení vlády
č. 71/2003 Sb. je Lobník a jeho přítoky Rubaniskový a Křišťanovický potok až do svého
soutoku s Moravicí povrchovou vodou vhodnou pro život a reprodukci původních druhů ryb
a dalších vodních živočichů – lososovité vody, platí proto pro ně ukazatele a hodnoty jakosti,
dané Přílohou č. 2 nařízení 71/2003 Sb.
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Obr. 2.6: Vodní útvary v řešeném území (zdroj Vodohospodářská
mapa,
list ,15-33)
I/58 - OSTRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ
NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Povodí Odry (www.pod.cz) pravidelně sleduje kvalitu vody v říčce Lobník na profilu
Lobník ústí (2,3 km, hydrologické pořadí 2-02-02-0640). Míra znečištění povrchové vody
se určuje podle pěti tříd jakosti vody:
I.
neznečištěná voda
II.
mírně znečištěná voda
III.
znečištěná voda
IV.
velmi znečištěná voda
V.
velmi silně znečištěná voda
Tab. 2.2: Jakost povrchové vody v profilu Lobník v obd. 2006 - 2010
Ukazatel
teplota vody
reakce vody
elektrolytická
konduktivita
biochemická spotřeba
kyslíku BSK-5
chemická spotřeba
kyslíku dichromanem
amoniakální dusík
dusičnanový dusík
celkový fosfor

Jednotka
°C

Imisní
limity
25
6-8

Třída
jakosti

Min.
0.9
7.6
13.7

Max.
16.4
8.1
21.8

Průměr
8.3
7.8
17.8

Medián
8.0
7.8
17.9

0.5

3.1

1.8

1.9

6

II.

7.0

22.0

13.0

14.0

35

II.

0.2
0.02

0.09
3.3
0.58

0.04
1.8
0.10

0.02
2.0
0.07

0.5
7
0.15

I.
I.
II.

I.

mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)
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Voda Lobníku v tomto profilu je hodnocenaI/58jako
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znečištěná.
Záplavové území Q100 není v řešeném území stanoveno, v obci však hrozí riziko
lokálních záplav, neboť obec se nachází v údolí a okolní krajina má malou retenční schopnost.
Podzemní voda
Území náleží do hydrogeologického rajónu Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry,
č. 6611. Kulm Nízkého Jeseníku je rozsáhlým hydrogeologickým rajónem o ploše
2776,2 km2, geologicky patří k období karbonu a je tvořen zvrásněnými nemetamorfovanými
paleozoickými horninami, břidlicemi, droby, křemenci, vápenci, slepenci a pískovci. Jedná se
o hlavní útvar podzemních vod s lokálním zvodněním a volnou hladinou. Tento
hydrogeologický kolektor je charakteristický puklinovou propustností a velmi nízkou
průtočností s koeficientem transmisivity nižším než 10-4 m2.s-1. Podzemní vody jsou zpravidla
Ca – Mg - HCO3 typu. Celková mineralizace se nejčastěji pohybuje v rozpětí 0,3 - 1 g/l. Jeho
vodohospodářský význam je pouze místní, z hlediska jímání podzemních vod je tento útvar
podzemní vody vhodný spíše pro lokální zásobování.
Plán oblasti povodí Odry hodnotí stav tohoto útvaru podzemních vod jako vyhovující
z hlediska kvantitativního stavu a vlivu plošných zdrojů znečištění, naopak jej negativně
ovlivňují bodové zdroje znečištění, mimo jiné stará ekologická zátěž v lokalitě MORA
Dvorce 01.
Obr. 2.7: Hydrogeologická rajonizace (www.chmi.cz)

2.2.4 Geologie, geomorfologie
Geomorfologicky náleží řešené území do hercynského systému, provincie Česká
vysočina, subprovincie Krkonošsko – Jesenická soustava, oblast Jesenická, celek Nízký
Jeseník, podcelek Domašovská vrchovina, v okrsku Libavská vrchovina, která je
charakteristická erozně denudačním povrchem, tvořeným plošinami, široce zaoblenými
rozvodními hřbety a zahloubenými údolími.
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Obr. 2.8: Geomorfologické členění – Libavská vrchovina
(zdrojULICE
Geoportál
I/58 - OSTRAVA
PLZEŇSKÁCenia)
, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Nízký Jeseník je jedním z nejstarších geologických celků střední Evropy. Rozprostírá
se východně od Hrubého Jeseníku, mezi jižním Hornomoravským úvalem a severní Slezskou
nížinou. Oblast na východě uzavírá Moravská brána a Ostravská pánev. Je plochou
vrchovinou o průměrné výšce 400 - 600 m n. m. Celek Nízkého Jeseníku je tvořen především
prvohorními, kulmskými sedimentovanými horninami, slepenci, drobami a břidlicemi.
Obr. 2.9: Geologická mapa (žlutý obrys – k.ú. Dvorce u Bruntálu) (zdroj Geoportál
Cenia)

Legenda:
- paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence,
vápence)
Na k.ú. Dvorce a Rejchartice nejsou evidovány plochy sesuvů, ani chráněná ložisková
území. Neprobíhá zde důlní činnost.
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2.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Krajinný pokryv

Obec leží v převážně zemědělsky využívané oblasti, většinu plochy obou katastrálních
území pokrývá orná půda, louky nebo pastviny (viz Obr. 2.8.). Lesní celky sem zasahují
pouze při východní a západní hranici území obce. Zastavěné území obce má kompaktní
charakter a rozkládá na soutoku Lobníku a Křišťanovického potoka.
Obr. 2.10: Krajinný pokryv řešeného území

Legenda:

Půda
Pro území obce Dvorce je z hlediska půdních typů charakteristická kambizem, kyselá
(KAa) nebo kyselá oglejená (KAga), nivy vodních toků buduje glejová fluvizem (FLq)
a fluvické gleje (GLf). Zjednodušená situace je uvedena na obrázku 2.11.
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Obr. 2.11: Půdní mapa

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Pro účely bonitace zemědělských půd jsou stanoveny mapovací a oceňovací jednotky,
tzv. BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky), které jsou vyjádřeny pětimístným
číselným kódem. První číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu, druhá a třetí číslice
určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ), čtvrtá číslice stanovuje kombinaci
svažitosti a expozice ke světovým stranám a pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky
a skeletovitosti půdního profilu.
Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem příbuzných ekologickými
vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným
substrátem, zrnitostí, výraznou sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm
hydromorfismu. V ČR jich bylo vyčleněno 78, z nichž se na k.ú. Dvorce a Rejhartice
nacházejí následující hlavní půdní jednotky:
HPJ 34: Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly
modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité,
vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu.
HPJ 35: Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly
modální včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních
vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově
příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu.
HPJ 37: Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo
s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně
výsušné, závislé na srážkách.
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HPJ 40: Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů,
I/58kambizemě,
- OSTRAVA ULICErendziny,
PLZEŇSKÁ, Npararendziny,
OVÁ BĚLÁ, I/56 VELÉ
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčíMALÉ
až Alehké,
s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.
HPJ 41: Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud
příznivějšími vláhovými poměry.
HPJ 50: Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných
pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až
středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
HPJ 56: Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické,
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až
středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé
HPJ 58: Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras,
středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m,
vláhové poměry po odvodnění příznivé.
HPJ 68: Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové
zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně
svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim.
2.2.6 Ochrana přírody
2.2.6.1 Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle
jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu
těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast
(endemické). Nejbližší stanoviště soustavy Natura 2000 k obci Dvorce je ptačí oblast
a evropsky významná lokalita Libavá, které se nacházejí ve vzdálenosti cca 10 km jižně
od řešeného území.
2.2.6.2 ÚSES – územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením
stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Územní systém ekologické stability je
celistvá síť, tvořená biocentry a biokoridory, které se podle významu, kvality a plochy
rozlišují na nadregionální, regionální a lokální.
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Biocentra zabezpečují prostor pro vývoj populací
rostlin
živočichů
I/58 - OSTRAVA
ULICEaPLZEŇSKÁ
, NOVÁ typických
BĚLÁ, I/56 M
ALÉ A VELÉ
pro odpovídající ekosystémy. Jsou to oblasti umožňující trvalé přežití vybraných taxonů
(tj.
skupin konkrétních organizmů) tím, že jim poskytují dostatečné potravní i úkrytové možnosti.
Biokoridor je lineární úsek krajiny, který umožňuje migraci organismů mezi jednotlivými
biocentry
Na hranici řešeného území je vymezen nadregionální biokoridor K 103 s mezofilními
bučinnými cílovými ekosystémy. Směřuje přes pomezí Olomouckého a Moravskoslezského
kraje z nadregionálního biocentra 65 Slunečná do vojenského újezdu Libavá v Olomouckém
kraji. Do něho je vloženo regionální biocentrum 112 Čabovské.

2.2.6.3 VKP
Významné krajinné prvky (VKP) jmenovitě uvedené ustanovením § 3 písmeno b)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v k. ú.
Dvorce a Rejchartice jsou lesy, vodní toky a vodní plochy.
V hodnoceném území je registrován památný strom - buk lesní, nazvaný Buk
u Černých, který se nachází v zastavěné části obce Dvorce na jejím západním okraji (č. ústř.
seznamu AOPK 105275).
2.2.7 Flóra, fauna
Flóra
Z hlediska regionálně fytogeografického členění ČR náleží území obce Dvorce zčásti
do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, zastoupenému fytogeografickým
okresem 75 – Jesenické podhůří, zčásti k fytogeografického obvodu České orefytikum,
zastoupenému fytogeografickým okresem 98 – Nízký Jeseník (viz obrázek 2.12).
Obr. 2.12: Regionálně fytogeografické členění (zdroj Geoportál Cenia)
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Dominantním typem přirozené vegetace je zde I/58
kostřavová
(Festuco
altissimae- OSTRAVA bučina
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁ
BĚLÁ, I/56 M
ALÉ A VELÉ
Fagetum) – Obr. 2.13.
Obr. 2.13:Přirozený rostlinný pokryv (zdroj Geoportál Cenia)

- kostřavová bučina (Festuco altissimae-Fagetum)
Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území
nachází v Nízkojesenickém regionu, který leží v hercynské podprovincii, která je součástí
biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů. Bioregion se nachází na pomezí
střední a severní Moravy a Slezska, zabírá geomorfologický celek Nízký Jeseník (kromě jeho
SV a JZ okraje) a jihovýchodní okraj Zlatohorské vrchoviny. Jeho plocha je 2 529 km2.
Obr. 2.14: Biochory Dvorce a okolí (Culek, 2003)
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Sledované území leží ve 4. a 5. vegetačním stupni
(bukový
a jedlobukový).
oblasti
I/58 - O
STRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ, NOVÁ BV
ĚLÁ
, I/56 M
ALÉ
A
VELÉ
je nejvýznamnější biochorou typ BM, tj. rozřezané plošiny na drobách (4. a 5. vegetační
stupeň), okrajově svahy na drobách, 4.v.s. (4SM) a podmáčené sníženiny na kyselých
horninách, 5.v.s. (Do).
Fauna
Nízkojesenický bioregion není na faunu příliš bohatý. Její výskyt je vázán především
na blízké lesní porosty. Významným prvkem, který má vliv na zdejší faunu, je rozptýlená
krajinná zeleň, která poskytuje další možnosti pro hnízdění ptactva a pro výskyt specifických
druhů hmyzu. V rámci dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru „Vedení 400 kV
(V458) TR Krasíkov – TR Horní Životice“ na životní prostředí (Ing. Květoslava Konečná a
kol., 2005), byl proveden biologický průzkum (RNDr. Milan Macháček a kol. 2005), který
v řešeném území obce Dvorce a blízkém okolí potvrdil výskyty následujících zvláště
chráněných druhů živočichů:
 rak říční (Astacus fluviatilis) - Křišťanovický potok
 bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) - pozorován v polích kolem Rozvodného vrchu
u Dvorců
 čáp černý (Ciconia nigra) – pozorován při lovu potravy v nivě Křišťanovického
potoka, nelze vyloučit hnízdění v okolních lesích.
 křepelka polní (Coturnix coturnix) – doložena v řadě lučních tratích podél celé trasy
 žluva hajní (Oriolus oriolus) - doložené výskyty, místně i hnízdění ve smíšených
a listnatých lesích či hájcích prakticky po celé trase
 bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – pozorován na více lokalitách přírodě
blízkých luk, kde nelze hnízdění vyloučit
 ťuhýk obecný (Lanius collurio) – v rámci řešeného území nejčastější druh zvláště
chráněných ptáků, dokládána hnízdění na většině uváděných lokalit v keřích
a porostech
 střevle potoční (Phoxinus phoxinus) - výskyt je dokládán prakticky pro všechny
přírodě blízké i menší toky v trase při průchodu Moravskoslezským krajem, zde
Křišťanovský potok.
 vranka obecná (Cottus gobio) - výskyt je dokládán prakticky pro všechny přírodě
blízké i menší toky v trase při průchodu Moravskoslezským krajem, zde Křišťanovský
potok.
 čmelák zemní (Bombus terrestris) – nejhojnější druh čmeláka na většině lokalit,
významnější výskyty jednak v ekotonech a xerofytních enklávách v počátku trasy,
jednak i na přirozenějších loukách a ladech v dalších úsecích, místy i v lesních
porostech.
Dalšími významné druhy, které lze předpokládat v řešeném území, je ježek východní,
plch lesní, myšice temnopásá, vrápenec malý, netopýr brvitý, netopýr severní. Z ptáků je to
tetřívek obecný, sýc rousný, lejsek malý, orešník kropenatý, z obojživelníků mlok skvrnitý,
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kuňka žlutobřichá, čolek karpatský, z plazů zmije obecná.
Nejběžnějšími
druhy
jsou
I/58 - OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁsavců
BĚLÁ, I/56
M
ALÉ
A
V
ELÉ
prase divoké a srnec obecný.
2.2.8 Typologie krajiny
Typologie krajiny v České republice a popis krajiny z hlediska jejich přírodních,
socioekonomických a kulturně historických vlastností jsou hodnoceny s použitím třech
rámcových krajinných typologických řad (Rámcové krajinné typy, Löw a kol., 2006):
I. rámcové typy sídelních krajin
II. rámcové typy využití krajin
III. rámcové typy georeliéfu krajin
Obr. 2.15: Typy krajiny podle georeliéfu a využití (zdroj Geoportál Cenia)

- krajiny vrchovin Hercynica
- krajiny zaříznutých údolí
Z hlediska georeliéfu se jedná o krajinu vrchovin Hercynica, která je pro Českou
republiku typická, pokrývá 51% území. Pouze údolí Lobníku pod Světlým vrchem
na východním okraji k.ú. Dvorce vytváří krajinu zaříznutých údolí (viz Obr. 2.15). Dle
způsobu využití ji řadíme převážně mezi zemědělské a okraje katastrálních území mezi
lesozemědělské krajiny, které jsou rovněž v ČR nejběžnějšími typy využití území. Z hlediska
osídlení se jedná převážně o krajinu vrcholně středověké kolonizace Hercynica (v ČR je
zastoupena cca na 42,3 % území) – viz Obr.2.16.
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Obr. 2.16: Typy sídelních krajin (zdroj Geoportál Cenia)
I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

2.2.9 Radonový index geologického podloží
Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je
možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním
zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie
radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu
nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR – ekvivalentní objemové aktivity
radonu). Tím indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání
radonu z podloží u nově stavěných objektů.
Mapa sledované oblasti je předmětem Obrázku 2.17 (Česká geologická služba,
mapový list 15-33- Moravský Beroun). Radonový index vyjádřený na mapě je klasifikován
třemi základními kategoriemi (nízká, střední, vysoká) a jednou přechodnou kategorií (nízká
až střední). Tento přechodný radonový index je charakteristický pro nehomogenní kvartérní
sedimenty.
Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedená v mapě 1: 50 000,
vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Většina území obce
Dvorce podle této mapy se nachází v oblasti střední kategorie radonového indexu, území
podél vodních toků se vyznačuje přechodným radonovým indexem.
Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitém typu hornin
při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového
indexu. Dle informací ČGÚ zpravidla přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie
radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Proto
vždy před zahájením konkrétní stavby musí být provedeno měření radonu v podloží, aby byly
zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky.
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Obr. 2.17: Mapa radonového indexu (www.geology.cz)
I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Legenda: převažující kategorie radonového indexu geologického podloží
střední kategorie radonového indexu
přechodná (nehomogenní kvartérní sedimenty)

2.2.10 Archeologická naleziště, historické památky
Historie obce se datuje pravděpodobně již od 10. stolení, první písemnou zprávu však
přináší až listině Zdislava ze Šternberka z roku 1339. Roku 1363 bylo vydáno nejstarší
městské privilegium, ve kterém se o Dvorcích hovoří jako o „civitas“ tj. o městě. Město
dosáhlo rozmachu od 2. poloviny 18.století v souvislosti s rozvíjejícím se plátenictvím
a nověji v 1. polovině 20.století, kdy se zde díky zprovoznění úzkokolejné trati spojující
Dvorce s Moravským Berounem dařilo průmyslové výrobě, město mělo vlastní vodovod, bylo
elektrifikováno, byla zde postavena kompletní infrastruktura. Městem byly Dvorce až do roku
1945, kdy ztratily statut města, přestaly být sídlem soudního okresu, který nebyl obnoven,
a staly se součástí okresu Bruntál (zdroj www.obecdvorce.cz).
Této bohaté historii odpovídá i množství kulturních památek v obci, které
se dochovaly, přestože po 2. sv. válce Dvorce změnily svůj vzhled, střed města byl vybourán
a postaveno nové náměstí.
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Tab. 2.3: Státem chráněné památky obce Dvorce
Ústřední
seznam
I/58 (zdroj
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁkulturních
BĚLÁ, I/56 M
ALÉ A VELÉ
památek ČR, www.npu.cz)
Číslo rejstříku

Památka

Umístění

11154 / 8-3902

kostel sv. Jiljí

Hlavní nám.

11155 / 8-3903

kaple sv. Kateřiny

hřbitov

41776 / 8-65

kašna se sochou
Neptuna

nám.

16739 / 8-64

fara

Smetanova čp. 63

Součástí Dvorců je dříve samostatná obec Rejchartice. Tato čistě zemědělská obec,
poprvé zmiňovaná v roce 1410, byla po 2 sv. válce zcela vysídlena – viz Tab. 2.4. Zatímco
v roce 1921 bylo ve fungující obci 57 domů (www.zanikleobce.cz), po vzniku vojenského
prostoru Libavá byla většina obce zbourána a dnes na místě zůstala osada se čtyřmi objekty.
Tab. 2.4: Vývoj počtu obyvatel Rejchartic
Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

Počet
obyvatel

283

282

256

257

248

261

235

1950 1961
91

75

1970

1980 2001

1

0

V obci se nenachází žádná významná archeologická lokalita. Jako území
s archeologickými nálezy typu II je registrováno středověké a novověké jádro obce Dvorce
(pořadové číslo SAS 15-33-09/1) a středověké a novověké jádro obce Rejchartice (pořadové číslo
SAS 15-33-13/1). Jedná se o území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen
nespolehlivě (pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 %.). Území obce je
proto nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
2.2.11 Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu
k posuzovaným záměrům
Územní plán vytváří předpoklad dalšího rozvoje obce vymezením ploch pro bydlení,
pro podnikatelské činnosti, představuje základní předpoklad využití potenciálu řešeného
území v oblasti sportovně rekreačních aktivit a jeho nevydání představuje snížení možností
ekonomického rozvoje obce.
Za nejvýznamnější negativní vliv stavu, kdyby nebyla vydána územně plánovací
dokumentace, lze považovat stabilizaci nepříznivé situace v oblasti kvality ovzduší, neboť
Územní plán Dvorce vytváří podmínky pro plynofikaci obce, pro vybudování přeložky silnice
I. třídy, která prochází v současné době středem obce, vymezuje plochy zeleně a plochy
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pro protierozní opatření. Nevymezením koridoru pro
silnice
I/46
byBĚLÁ
nebyly
I/58 -přeložku
OSTRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ
, NOVÁ
, I/56 M
ALÉ
A
VELÉ
vytvořeny podmínky pro snížení stávající hladiny akustické zátěže v centru obce.
Schválení územního plánu je rovněž nutným krokem pro upřesnění regionálního
a nadregionálního ÚSES a vymezení skladebných částí lokálního ÚSES, který se tak stává
nedílnou součástí územního plánu.
Naopak při nerealizaci ÚP by nedošlo k záborům zemědělských půd, které jsou
negativním doprovodným jevem rozvoje sídla.
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I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 -

3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MALÉ A VELÉ
MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY
Cílem územního je vytvořit podmínky pro dostatečnou nabídku ploch pro bydlení,
ploch výroby, ploch smíšených výrobních, ploch občanského vybavení a ploch rekreace
a sportu. Jedním z nejdůležitějších úkolů, který řeší návrh Územního plánu Dvorce, je
vymezení plochy koridoru přeložky silnice I/46 a koridorů technické infrastruktury –
vysokého napětí a plynovodu.
V řešeném území jsou návrhem ÚP vymezeny koridory pro technickou infrastrukturu
a nové plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy bydlení
 plochy bydlení individuálního – BI
Plochy rekreace
 plochy rekreace rodinné - RZ
Plochy občanského vybavení
 plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV
 plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport - OS
Plochy veřejných prostranství
 plochy veřejných prostranství – P*
Plochy sídelní zeleně
 plochy sídelní zeleně veřejné – Z*
 plochy sídelní zeleně ostatní a specifické – ZX
Plochy smíšeného využití
 plochy smíšené obytné – SO
 plochy smíšené obytné vesnické – SO.3
Plochy výroby a skladování
 plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - VD
 plochy specifické výroby – větrné elektrárny-VX
Plochy dopravní infrastruktury
 plochy dopravní infrastruktury – ostatní komunikace – DU
 plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS
 plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP
Plochy nezastavěného území
 plochy přírodní - P
 plochy krajiné zeleně – S.k.
Plochy ochrany před extravilánovými vodami
 plochy protierozních opatření – Y
 plochy eliminace účinků extravilánových vod - X
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v oblasti životního prostředí:


Zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu, zábor PUPFL



Změnu dopravní zátěže území



Změnu emisní a hlukové zátěže území



Zvýšení produkce odpadů a zvýšení rizika kontaminace životního prostředí



Vliv na podzemní a povrchové vody



Změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch



Změnu vegetace, vliv na faunu, vliv na ÚSES



Změnu vzhledu krajiny

3.1

Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL

Návrh Územního plánu Dvorce předpokládá zábor zemědělských půd. Při zpracování
územního plánu musí být ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb. zajištěna
ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle ust. § 4. vyhlášky MŽP ČR č.13/1994
Sb., jsou zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni vyhodnotit předpokládané
důsledky navrhovaného řešení rozvoje sídla na zemědělský půdní fond. Vyhodnocení
požadavků na zábor ZPF dle vyhlášky 13/1994 Sb. je součástí Odůvodnění územního plánu.
3.1.1 BPEJ
Základní mapovací a oceňovací jednotkou pro zemědělské půdy je bonitovaná půdně
ekologická jednotka (dále BPEJ), kterou je pětimístný číselný kód vyjadřující hlavní půdní
a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její
ekonomické ohodnocení. BPEJ byly vyčleněny na základě klimatu v daném regionu,
morfogenetických vlastností půd, charakteristických půdotvorných substrátů, svažitosti
pozemků a expozice, skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Právním předpisem, kterým
se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich
vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění
(vyhláška 546/2002 Sb.).
Bonitační klasifikační soustava BPEJ zobrazuje všechny charakteristické kombinace
základních a v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu málo proměnlivých
vlastností určitých úseků zemědělského území:


Počáteční tři číslice pětimístného kódu označují na mapách a kartách tzv. hlavní
půdně klimatickou jednotku (HPKJ), která určuje klimatický region a hlavní půdní
jednotku.
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označeny kódy 0 - 9. Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů
Českého hydrometeorologického ústavu v Praze výhradně pro účely bonitace
zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými
klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo
vymezeno celkem 10 klimatických regionů. Obec Dvorce leží v klimatickém regionu
8, který je mírně chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou 5o – 6oC. Pravděpodobný
úhrn srážek je 700 – 800 mm/rok, pravděpodobnost suchých vegetačních období 0 –
5%.



Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78).
Výčet HPJ, nacházejících se v řešeném území, byl proveden v Kap. 2.



Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým
stranám. Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.

3.1.2 Třídy ochrany ZPF
Podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky
dle charakteristiky dané kódem BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF:
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně
na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech
s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít
pro případnou výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné
i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností.
Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
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využití pro výstavbu, a pozemky zařazené do třídy V jsou k zástavbě doporučené. Z celkové
výměry území obce Dvorce (tj. k.ú. Dvorce a Rejchartice) představuje zemědělská půda
73,7% (ÚP, Průzkumy a rozbory). Zemědělské půdy s nejvyšší úrovní ochrany (v I. třídě
ochrany ZPF) nejsou v území zastoupeny.
3.1.3 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející
do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy,
údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek
a do stupňů přednosti v ochraně
Územní plán Dvorce vymezuje zastavitelné plochy s určením druhu plochy
s rozdílným způsobem využití – členěno podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Z hlediska záboru ZPF jsou nejvýznamnější navrhované zastavitelné plochy
pro individuální bydlení BI, které jsou přibližně z jedné čtvrtiny situovány na půdách s vyšší
třídou ochrany (viz Tab. 3.1).
Tab. 3.1: Navrhované plochy záboru ZPF
Funkční využití ploch

Navrhovaný zábor ZPF (ha)

Z toho v II. tř.o. (ha)

BI
OV
OS
P*
Z*
ZX
SO
SO.3
VD
DS
P
S.k
Celkem

13,27
0,24
0,88
1,47
1,14
0,27
5,88
9,43
3,61
7,6
4,22
21,64
68,43

3,7
0
0,88
0,53
0,66
0,15
0,03
0,41
0
3,09
0
2,99
12,21

Významné jsou z hlediska rozsahu rovněž plochy smíšené obytné a smíšené obytné
venkovské, které si však vyžádají minimální zábor půd v II. třídě ochrany ZPF. Zvláštní
kategorií jsou plochy DS, které jsou návrhem ÚP vymezeny v rozsahu 105,25 ha. Protože
budoucí trasa přeložky silnice I/46 nebyla zatím řešena, jedná se o plochu pro několik variant
obchvatu a přesnou výměru plochy není možné stanovit. Maximální předpokládaný zábor
ZPF byl proto stanoven odborným odhadem. Nižší požadavek záboru ZPF pak představují
plochy pro výrobu, plochy občanského vybavení a plochy pro tělovýchovu a sport. Všechny
zastavitelné plochy, vymezené návrhem ÚP Dvorce, jsou situovány v přímé návaznosti
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lokalizaci v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území - plocha pro přeložku silniceA V
I/46,
plochy pro větrné elektrárny.
Velká část ploch, řešených návrhem ÚP Dvorce, přechází z platného Územního plánu
obce Dvorce. Jejich výčet uvádí Odůvodnění Územního plánu Dvorce, Kap. 10. Znázornění
jsou obsahem grafické části návrhu Územního plánu Dvorce – Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu (II.3), se zákresem všech zastavitelných ploch a identifikací druhů
pozemků, které se na těchto plochách v současné době nacházejí.
3.1.4 Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahová zařízení, apod.) a o jejich předpokládaném porušení
V k. ú. Dvorce a Rejchartice je značná část zemědělských pozemků odvodněna. Přesto
navrhované zastavitelné plochy nejsou až na výjimky, kterou jsou plochy pro stavbu větrných
elektráren a plocha pro přeložku silnice I/46, s plochami meliorací ve střetu. Pouze plocha Z 6
(SO.3) se s odvodněnými pozemky okrajově překrývá. Ke křížení dochází také s koridory
technické infrastruktury TK E1 a TK P1. Při výstavbě na těchto plochách a v těchto
koridorech je nutno vedenou melioraci respektovat, zohlednit její průběh, případně nově
zhotovit.
V řešených plochách k.ú. Dvorce a Rejchartice se nenachází zavlažovací zařízení,
které by mohlo být záměrem narušeno.
3.1.5 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení
V území předpokládaných záborů ZPF se nenacházejí areály, objekty nebo stavby
zemědělské prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, které by mohly být vymezením ploch
narušeny.
3.1.6 Pozemkové úpravy, ÚSES
Pro k.ú. Dvorce byla zahájeno zpracování jednoduché pozemkové úpravy pod názvem
„JPÚ Dvorce“, která není dosud ukončena. Podnět ke zpracování dala obec z důvodu směny
a zpřístupnění pozemků (www.eagri.cz).
Prvky Územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou zastavitelnými plochami
v konfliktu. Územní plán naopak jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému
ekologické stability krajiny.
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3.1.7 Zábor PUPFL

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Ochrana lesů a zásady nakládání s pozemky určenými k plnění funkce lesa jsou dány
zákonem 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Návrh ÚP Dvorce nevymezuje
zastavitelné plochy na lesním půdním fondu s dvěma výjimkami. První je plocha Z 25 (P*),
v které se jedná o pěší propojení a zároveň trasu pro technickou infrastrukturu návrhové
plochy Z11 (SO). V této ploše již existuje příjezdová cesta, využívaná pro obsluhu přilehlého
parc. č. 1843/1. Vymezení plochy proto nebude představovat likvidaci lesních společenstev,
ale stabilizaci stávajícího stavu.
Druhou plochou, v které je předpokládán zábor PUPFL, je plocha dopravní
infrastruktury Z 45 (DS) s požadovanou výměrou záboru 0,15 ha. Jedná se
o naddimenzovanou plochu pro několik variant obchvatu silnice a přesná trasa a výměra
plochy nejsou dosud jasné.
Plochy: Z1, Z2, Z3, Z11, Z12, Z19, Z25, Z32, Z35, Z39, Z44, Z45, Z46 zasahují
do pásma 50 m od okraje lesa.
3.2

Změna dopravní zátěže území

Obcí Dvorce prochází silnice I/46, po které v roce 2005 projíždělo 2 283 vozidel
denně. Z toho více než čtvrtinu tvořila těžká vozidla (631), osobních vozidel zde projíždělo
1640 denně, nevýznamnou část tvořily motocykly (12).(Celostátní sčítání ŘSD ČR, 2005 –
viz Obr. 3.1). Při celostátním sčítání dopravy 2010 bylo na této silnici zjištěno snížení
dopravního zatížení proti roku 2005 s celkovým průjezdem 1890 vozidel denně.
Proporcionálně významně se snížil počet těžkých vozidel (448), počet projíždějících osobních
vozidel je 1423. Toto snížení souvisí pravděpodobně s otevřením úseku dálnice Olomouc –
Ostrava. Ostatní silnice v řešeném území jsou nevýznamně dopravně zatížené a slouží rovněž
jako značené cyklostezky.
Plánovaná přeložka komunikace I/46 nebude mít na změnu dopravní zátěže významný
vliv, objemy dopravy se nezmění, ale dojde k vymístění podstatné části dopravní zátěže
ze zastavěné části obce a tím k zlepšení životního prostředí obyvatel obce (kvalita ovzduší,
hluk, vibrace).
Ostatní plochy vymezené návrhem územního plánu nezakládají předpoklad
významného navýšení dopravní zátěže v obci.
3.3

Změna imisí a hlukové zátěže území

3.3.1 Ovzduší
Pozitivní vliv na budoucí kvalitu ovzduší je z hlediska vlivů na životní prostředí jedna
z nejsilnějších stránek návrhu ÚP Dvorce. Rozbor emisní a imisní situace v území je obsahem
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kapitoly 2.2.2. Nejvyšší podíl na znečištění ovzduší ve I/58
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částice z automobilové dopravy a malé spalovací zdroje, tj. domácí kotelny.
Jak je zřejmé z rozboru stavu dopravní zátěže v předchozí Kapitole 3.2., uplatnění
územního plánu bude mít kladný vliv na kvalitu ovzduší v zastavěné části obce Dvorce. Dá se
předpokládat snížení imisních koncentrací oxidů dusíku, suspendovaných částic (polétavého
prachu), benzenu a polycyklických aromatických uhlovodíků, jejichž legislativním zástupcem
je benzo(a)pyren. Druhým významným bodem je vymezení trasy koridoru plynovodu, které
vytvoří podmínky pro následnou plynofikaci obce a snížení emisí ze stacionárních zdrojů.
Třetí pozitivní vliv, kterým je vymezení ploch pro obnovitelné zdroje energie – větrné
elektrárny, přesahuje hranice řešeného území.
Návrh ÚP Dvorce nevymezuje plochy, které by zakládaly předpoklad negativního
vlivu na kvalitu ovzduší v obci. Navrhované plochy výroby a skladování VD, určené
pro drobnou výrobu a výrobní služby, jsou navrženy jako plochy bez vlivu za svou hranici,
což musí být pro konkrétní záměr prokázáno nejpozději v rámci územního řízení.
Návrh ÚP nevymezuje plochy, které by byly v kolizi se vlivy stávajících areálů
zemědělské výroby.
3.3.2 Hluk
Hluková situace je opět závislá především na intenzitě dopravy a hluková zátěž,
zejména hluk z automobilové dopravy, patří v současné době mezi nejzávažnější problémy
životního prostředí České republiky, a to především v dopravně zatížených městech a obcích
v bezprostředním okolí komunikací I. třídy. Pro Dvorce se jedná o problém, který se obce
bezprostředně dotýká. Emise hluku z komunikací závisí především na počtu projíždějících
vozidel, počtu nákladních aut, dále na povrchu vozovky, sklonu komunikace, rychlosti
a plynulosti dopravního proudu atd. Zatížení obyvatel hlukem z dopravy, vedené
v bezprostředním kontaktu s obytnými domy, má často negativní účinky na jejich zdravotní
stav.
Základní požadavky na ochranu obyvatel před hlukem jsou stanoveny v zákonu
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům
resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká
hluk (zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby
hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný
venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.
 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce (s výjimkou lesních a zemědělských
pozemků a venkovních pracovišť).


Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní
a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

48

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DVORCE

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA



Chráněným vnitřním prostorem staveb se I/58
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s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro
a skladování.

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních hladin akustického
tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50
dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 3.2. (korekce se nesčítají). Pro noční dobu
se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije korekce –5 dB.
Tab. 3.2: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce (dB)

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněné venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

0

+5

+10

+20

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku,
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou
hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách,
který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.
prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. platí tedy pro obytnou zástavbu v okolí
silnice I/46 následující limity pro vnější hluk:
LAeq = 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro noční dobu (jedná se o tzv. starou zátěž)
a v ostatních částech obce, kde nepřevažuje hluk z dopravy
LAeq = 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu
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pozitivní vliv na snížení hlukové zátěže v obci z následujících důvodů:



dojde k vymístění tranzitní dopravy z centra obce
pro novou komunikaci již nebude platit výjimka v limitech pro starou hlukovou zátěž
a nové limity vnějšího hluku pro chráněný prostor obytné zástavy, které budou muset
být dodrženy podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., budou:
LAeq = 60 dB pro denní dobu a 55 dB pro noční dobu

Naopak v okrajových částech obce v blízkosti budoucího obchvatu, především na ulici
Partyzánské, pravděpodobně dojde je zvýšení akustických hladin, nemělo by však dojít
k překročení mezních hodnot.
Ve vztahu k vymezení zastavitelných ploch pro výrobu a skladování se obdobně jako
v případě vlivu na kvalitu ovzduší se nedá předpokládat významný vliv na zhoršení
akustických hladin, neboť využití ploch pro drobnou výrobu a výrobní služby – VD (Z 17,
Z 40) je podmíněno nulovým vlivem za hranicí plochy. Plocha pro sport Z 47 (OS) je
vymezena za stávající sportovní plochou, v sousedství průmyslové výroby a rovněž nezakládá
předpoklad zvýšení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru staveb.
Naopak plochy Z 11 a Z 13 bude možno vzhledem k lokalizaci u silnice I/56 využít
pro bydlení po prokázání dodržení limitních hladin hluku.
3.4

Vliv na vody

3.4.1 Odpadní vody
V současné době jsou splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí v obci
Dvorce odváděny soustavnou jednotnou kanalizací, na kterou je napojeno cca 90 % obyvatel
obce včetně objektů občanské vybavenosti a která je ukončena mechanicko-biologickou
ČOV. Před vypouštěním do recipientu jsou vyčištěné odpadní vody dočištěny ve stabilizační
nádrži. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací počítá MSK s rekonstrukcí ČOV i kanalizační
sítě.
Územní plán Dvorce navrhuje v k.ú. Dvorce v souladu se Zadáním ÚP zastavitelné
plochy tak, aby je bylo možné připojit na stávající kanalizační síť a podmiňuje jejich využití
předchozí realizací kanalizace se zaústěním na vyhovující centrální čistírnu odpadních vod.
V místní části Rejchartice je likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů obytné
zástavby zajištěna v septicích a žumpách, které mají přepady zaústěny do povrchových
příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami
do recipientu. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK nepočítá v této části se změnou,
návrh ÚP zde ale vymezuje zastavitelné plochy smíšené obytné vesnické (SO.3), které
podmiňuje zpracováním územní studie. V rámci této studie musí být prověřena možná řešení

50

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DVORCE

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

rozvoje tohoto území včetně veřejné infrastruktury (dopravní
řešení,
inženýrské
sítě,BĚLÁ
odpadní
I/58 - OSTRAVA
ULICE
PLZEŇSKÁ, NOVÁ
, I/56 M
ALÉ
A
VELÉ
vody, ap.)
3.4.2 Vliv na podzemní vody
Zastavitelné plochy vymezené ÚP nezakládají předpoklad negativního vlivu
na podzemní vody. V rámci řízení následujících po schválení územního plánu bude nutné
jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění, pokud tyto záměry budou naplňovat některá
z ustanovení § 4 uvedeného zákona.

3.4.3 Vliv na povrchové vody
Na 7. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 14.10.2009
a na 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 11.12.2009 byl schválen Plán oblasti
povodí Odry, který hodnotí říčku Lobník jako vyhovující po stránce chemického
i ekologického stavu. Návrh ÚP Dvorce nezakládá předpoklad kvalitativního zhoršení
povrchových vod v oblasti. Navrhované zastavitelné plochy jsou vymezeny způsobem, který
umožní napojení nové zástavby na kanalizační síť. Záměry, které budou naplňovat některá
z ustanovení § 4 zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou posouzeny
z hlediska vlivů na životní prostředí (např. záměry v plochách výroby, záměr přeložky silnice,
atd.).
3.4.4 Změna odtokových poměrů a protipovodňová ochrana
V souvislosti s vymezením zastavitelných ploch na současném ZPF dojde ke změně
odtokových poměrů a ke snížení retenční kapacity území tím, že se zmenší plochy území
vhodné pro zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu.
Návrh ÚP Dvorce naopak vymezuje plochy protierozních opatření pro zvýšení
retenční schopnosti krajiny. V těchto plochách budou realizována protipovodňová přírodě
blízká opatření, který zpomalí povrchový odtok, například obnova původního zatravnění,
protierozní osevní postupy, realizace mezí, průlehů, vsakovacích pásů, agrotechnická opatření
typu hrázkování, vrstevnicové obdělávání ploch, střídání vrstevnicových pásů plodin,
agrotechnická a technická protierozní opatření, apod.
Na svažitých plochách na jihovýchodním okraji Dvorců, kde se předpokládá rychlý
povrchový odtok, je vymezena plocha eliminace účinků extravilánových vod (X1). Pro ni jsou
přípustné činnosti, opatření a využití, které je možno považovat za preventivní proti
přívalovým vodám, zvyšující retenční schopnosti krajiny (např. zatravnění, hrázkování, suché
poldry) a odvádějící vody mimo zástavbu (např. záchytné a vsakovací příkopy, průlehy).
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plochy Z13 (smíšená obytná), Z27 (veřejné prostranství), Z45 (přeložka silnice I/46). Využití
zastavitelných ploch zasahujících do záplavového území je možné až po hydrotechnickém
posouzení a z toho vyplývajících protipovodňových opatření.

3.5

Zvýšení produkce odpadů

Nakládání s komunálním odpadem řeší Obecně závazná vyhláška obce Dvorce
č.01/2010. Odpady se třídí, odvoz a likvidaci zajišťuje smluvně firma Technické služby,
s.r.o., Bruntál. Svoz komunálního odpadu je zajišťován svozovou společností v zimním
období jednou týdně, v teplejším období roku (od poloviny dubna do poloviny října) 1 x 14
dnů. V obci jsou dále rozmístěny kontejnery na plasty, sklo a papír do kterých mohou občané
odkládat příslušný vytříděný odpad. Ve sběrném dvoře na Partyzánské ulici mohou fyzické
osoby odkládat kromě komunálního a velkoobjemového odpadu také nebezpečné složky
komunálního odpadu.
Podnikatel, kterému při jeho činnosti vzniká odpad (je původcem odpadu), je povinen
odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. V souvislosti
s podnikatelskými aktivitami na územním plánem vymezených zastavitelné ploše pro výrobu
a skladování, případně smíšených obytných budou původci vznikajících odpadů firmy, které
budou provádět úpravu území, vlastní výstavbu a dále provoz jednotlivých firem. Tyto firmy
budou mít povinnost nakládat s odpady podle platné legislativy, tj. podle zákona č.185/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhláškou
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Řízená skládka tuhého
komunálního odpadu je Rejcharticích, provozuje ji firma ITALPE s.r.o.
3.5.1 Staré zátěže
V obci jsou lokalizována tři místa tzv. „starých zátěží“. Jedná se o starou skládku
Rejchartice (ID 3387001), jejíž ekologické riziko je střední na lokální úrovni, skládka je
uzavřena a lesnicky rekultivována (zdroj www.pod.cz). Přes plochu této skládky je návrhem
územního plánu vymezena zastavitelná plocha Z 35 (SO.3), jejíž podmínky využití budou
následně prověřovány územní studií.
Jako místa „starých ekologických zátěží“ jsou dále registrovány MORA Dvorce 01
(ID 3387004, ekologické riziko střední, dosah regionální) na východní hranici katastrálního
území a MORA Dvorce 02, (ID 3387005, ekologické riziko nízké, dosah regionální)
na západním okraji zastavěného území.
V závazné části Plánu oblasti povodí Odry pro správní obvod Moravskoslezského
kraje je pro lokalitu MORA Dvorce 01 navržena sanace jako opatření pro ochranu
podzemních vod, neboť zde byla zjištěna lokální kontaminace NEL, ClU v zeminách
i podzemní vodě. Návrh ÚP nevymezuje v těchto místech žádnou rozvojovou plochu.
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Obr. 3.1: Stará skládka Rejchartice
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Obr. 3.2: MORA Dvorce 01

Obr. 3.3: MORA Dvorce 02
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3.6

Změna vegetace, vliv na faunu

Většina zastavitelných ploch vymezených územním plánem je v současné době
zařazena do ZPF a využívána zpravidla jako orná půda nebo pastviny. Realizací výstavby
se tyto plochy zčásti zastaví, zčásti budou zatravněny nebo osázeny okrasnými nebo
ovocnými stromy. Většina zastavitelných ploch je menšího rozsahu nebo bude zastavována
postupně. Většina potenciálně postižených živočichů patří mezi poměrně běžné druhy a jejich
populace tak může být doplněna z okolního území.
Největší zásah do životního prostředí bude představovat výstavba přeložky silnice
I/46. Konkrétní trasa nové komunikace není dosud známa, proto návrh územního plánu
vymezuje pro tento záměr koridor o celkové ploše cca 105 ha, z kterého bude reálně
zastavěno cca 7 ha. Téměř celý vymezený koridor je veden po stávajících zemědělsky
využívaných plochách mimo 0,15 ha na PUPFL, záměr proto nezakládá předpoklad ovlivnění
nebo ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů ani
jejich reprodukčních prostor. Vzhledem k lokalizaci, která kopíruje obvod obce, nebude trasa
představovat novou migrační bariéru. V každé variantě se však bude trasa křížit s lokálním
biokoridorem LBK 2 a tento střet bude nutno v projektové dokumentaci řešit tak, aby
funkčnost biokoridoru zůstala zachována. V rámci řízení následujících po schválení územního
plánu bude nutné tento záměr posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Naopak pro záměry „Vedení 400 kV (V458) TR Krasíkov – TR Horní Životice“ a
„Stavba větrných elektráren na lokalitě Červený kopec (k.ú. Rejchartice)“ již byly
dokumentace zpracovány. Pro stavbu VE na k.ú. Rejchartice již bylo vydáno územní
rozhodnutí. Oba záměry se vyznačují potenciálním negativním vlivem na avifaunu.
Potenciálním rizikem jsou úrazy avifauny nárazem na vodič, případně střet s rotujícími
lopatkami VE, které nelze zcela vyloučit. K nárazům ptáků do vodiče dochází u všech typů
vedení, přičemž na vedení NN a VN dochází spíše k nárazům drobných ptáků a na vedení
VVN zase k nárazům větších ptáků. Pravděpodobnost této situace je dána zejména reliéfem
krajiny, směry převládajících větrů a trasami tahů ptáků. Vlivy vedení 400 kV jsou ohledem
na charakter území a zjištěné druhy vyhodnoceny jako akceptovatelné.
Z hlediska větrných elektráren není z literatury znám podstatný negativní vliv
na ptactvo a nebyl potvrzen ani při dlouhodobých pozorováních. Před otáčející se lopatkou
vzniká tlakové pole, které vytváří bariéru, jež avifaunu průletem rotorem ve většině případů
odpudí. Ani průlet mezi točícími se lopatkami nemusí znamenat nutně kolizi (Lapčík, V.,
2008). Lokalita Červený kopec není také ve střetu s významným tahovým biokoridorem
ptáků.
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k ovlivnění flóry a fauny v koridoru podél Rejchartického potoka, kde se v současné době
vyskytují přirozené břehové porosty a křoviny.
3.7

Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti. Krajina je zákonem chráněná před činností snižující její přírodní
a estetickou hodnotu. Předmětem ochrany krajinného rázu jsou všechny přírodní, kulturní,
historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny.
Obec Dvorce je situována v členité krajině Nízkého Jeseníku v Libavské vrchovině,
téměř na jejích nejvyšších místech v nadmořské výšce cca 558 m n. m. Krajinný ráz řešeného
území je charakterizovaný spíše otevřenou krajinou s plošinami a zaříznutými údolími
vodních toků, které jsou doprovázeny porosty a nivními ekosystémy. Přibližné situování
krajinných horizontů je zřejmé z Obr. 3.4.
Obr. 3.4: Území zvýšené ochrany pohledového obrazu významných krajinných
horizontů (zdroj ZÚR MSK, informativní charakter obrázku –výkres zrušen rozhodnutím
Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Ao 2/2011 - 202)

Z hlediska využití a měřítka krajiny se jedná primárně o zemědělsky obdělávanou
krajinu s velkoplošným měřítkem, který vytvářejí souvislé bloky zemědělské půdy,
obklopující zastavěnou část obce. Podíl zemědělské půdy k celkové výměře tvoří 73,7 %,
zatímco lesní porosty, které jsou zastoupeny na západní a jižní hranici řešeného území, tvoří
17,3% výměry řešeného území (návrh ÚP, Průzkumy a rozbory).
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Obr. 3.5: Dvorce v 1. pol. 19. stol (mapy Stabilního katastru,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)
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Obr. 3.6: Dochovaná zástavba v centru obce Dvorce

Samotná obec Dvorce má protáhlý přípotoční charakter s osídlením nivy vodotečí,
dominantu tvoří farní kostel sv. Jiljí a kaple sv. Kateřiny na místním hřbitově. Okrajové části
obce jsou tvořeny zástavbou venkovského charakteru. Občanská vybavenost je soustředěna
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v centrální části obce Dvorce, která svým náměstím s kašnou
a sochou
obklopeným
I/58 - OSTRAVA
ULICE PNeptuna,
LZEŇSKÁ, NOVÁ
BĚLÁ, I/56 M
ALÉ A
VELÉ
bytovými domy, připomíná město. Tím také Dvorce byly až do roku 1945, kdy statut
města
ztratily, přestaly být sídlem soudního okresu a změnily svůj vzhled vybouráním a přestavěním
celého náměstí. Na vzhledu obce se negativně podepsala nejen výstavba bytových domů
a zemědělských areálů, ale i přerušená kontinuita vývoje.
K výraznější změně došlo v 2. polovině minulého století v obci Rejchartice, které
bývaly zemědělskou vesnicí, dokonce s náměstíčkem a kostelíkem – viz Obr. 3.6. Dle
vyprávění pamětníků byly Rejchartice zbourány ruskou armádou po vzniku vojenského
prostoru Libavá (www.zanikleobce.cz). Z tohoto hlediska je snaha obnovit původní
urbanistickou strukturu zaniklé obce (vymezením ploch Z 34 a Z 35) zajímavým námětem,
který má potenciál úspěšného projektu, pokud bude urbanistickou studií obnova řešena
citlivě, s ohledem na historii sídla a zachování genia loci řešeného prostoru.
Obr. 3.7: Rejchartice v 1. pol. 19. stol. – střed obce (mapy Stabilního katastru,
http://archivnimapy.cuzk.cz/)

Návrh územního plánu Dvorce jako celek má naopak několik slabších míst z hlediska
narušení krajinného rázu. Sporným záměrem z tohoto hlediska jsou v měřítku české
a moravské krajiny vždy větrné elektrárny. Na předmětný záměr byla zpracována studie
hodnocení krajinného rázu podle § 12 zákona 114/1992 Sb. v platném znění (Regionální
centrum EIA, 2009) se závěrem, že vliv větrných elektráren v k.ú. Rejchartice na krajinný ráz
bude středně silný.
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Zastavitelné plochy návrhu ÚP Dvorce jsou navrhovány
v návaznosti
na zastavěné
I/58 - OSTRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ, NOVÁ
BĚLÁ, I/56 M
A VELÉ
území a ve své většině nezakládají předpoklad narušení krajinného rázu vytvářenímALÉnových
dominant nebo vnášením cizorodých prvků do území. Pro obec je pozitivní zachování
dominant sakrálních staveb, které by měly být i nadále chráněny. Určité obavy z tohoto
hlediska vzbuzuje vymezení ploch Z 3 a Z 2, spojené plochou veřejného prostranství Z 49,
a jako rizikové se jeví vymezení plochy Z 4. Využití této plochy bude limitováno ochranným
pásmem hřbitova, což povede k výstavbě rodinných domů na horizontu, který by měl být
ze zásady chráněn, a k prostorovému „utopení“ dominanty kaple sv. Kateřiny. Tato změna
bude viditelná především z vyšších patrií ulice Budišovské a ze severního úbočí a vrcholové
části kopce v jihovýchodní části k. ú. Dvorce. Tato plocha by mohla být nahrazena plochami
přestavby stávajících ploch, vymezených v ÚP jako současně zastavěné (viz Obr. 3.7).
Veškeré plochy zeleně budou mít naopak z hlediska vizuálního vnímání příznivý
účinek.
Obr. 3.8: Možné plochy k přestavbě v současně zastavěném území - výběr
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ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 4. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY AI/58
JEVY
ŽIVOTNÍHO
MALÉ A VELÉ
PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY,
ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
A PTAČÍ OBLASTI

4.1

Systém NATURA 2000

Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Z tohoto
důvodu není předmětem hodnocení vlivů Územního plánu Dvorce na životní prostředí
hodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality podle ustanovení § 45i
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které upravují tzv. hodnocení důsledků
koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Nejbližšími prvky soustavy Natura 2000 k obci Dvorce je ptačí oblast a evropsky
významná lokalita Libavá, které se nacházejí ve vzdálenosti cca 10 km jižně od řešeného
území.
4.2

Skladebné části ÚSES

Koncepce lokálního ÚSES je součástí návrhu územního plánu, který vymezuje
skladebné části ÚSES – plochy biocenter jako plochy přírodní P a trasy biokoridorů jako
plochy krajinné zeleně S.k.
ÚP Dvorce územně zpřesňuje vymezení regionálních a nadregionálních skladebných
částí ÚSES, tj. regionálního biocentra 112 Čabovské a nadregionálního biokoridoru K 103,
a nově navrhuje dvě plochy přírodní pro rozšíření a založení nových biocenter - LBC 2
Pod vodárnou (plocha N24) a LBC 11 Zadní pole (plocha N10). Ta doplní stávající síť
lokálních biocenter LBC 1 Na Černém potoce, LBC 3 Novina, LBC 4 Rubanisko, LBC 5
Pod Rubaniskem, LBC 6 Rejchartické nivy, LBC 7 Na Lobníku, LBC 8 Pod Žlebem, LBC 9
U Čabovského lesa, LBC 10 Pod Pekelným vrchem, LBC 12 Na vrchu, LBC 13 U hájenky,
LBC 14 Nad Dvorci, LBC 15 K Čabové, LBC 16 Na čtrnáctce, LBC 17 Zadní díly, LBC 18
Nad Rejcharticemi a LBC 19 Strážiště, propojených lokálními biokoridory.
ÚP Dvorce navrhuje doplnění chybějících skladebných částí ÚSES, biokoridorů,
především v rozlehlých blocích zemědělsky obdělávaných ploch. Nově navržené jsou LBK 2
(plochy N1, 20, 22), LBK 3 (plochy N2, 4), LBK 5 (plocha N23), LBK 6 (plochy N3, 21),
LBK 7 (plocha N5), LBK 14 (plocha N7), LBK 15 (plochy N8, 9), LBK 16 (plochy N11, 12,
13), LBK 18 (ploch N6), LBK 20 (plochy N18, 19), LBK 21 (plocha N17), LBK 23 (plocha
N16) a LBK 24 (plochy N14, 15).
Popis prvků ÚSES v území je obsahem Kapitoly 7.3. Odůvodnění Územního plánu
Dvorce.
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V řešeném území dochází ke střetu skladebných
ÚSES
plochami
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dopravní infrastruktury a koridory pro technickou infrastrukturu, z nichž nejvýznamnější
je
křížení budoucí trasy obchvatu obce, přeložky silnice I/46, s lokálním biokoridorem LBK 2.
Tento střet bude nutno řešit v konkrétní projektové dokumentaci budoucí přeložky silnice,
kdy bude nutno vybrat trasu s nejmenším vlivem na složky životního prostředí a zajistit
prostupnost krajiny. Naopak v případě realizace biokoridorů je třeba respektovat podmínky
v ochranných pásmech koridorů technické infrastruktury. Pro ostatní zastavitelné plochy
návrh územního plánu nepředpokládá zásah do prvků ÚSES.

4.3

VKP

Návrh ÚP Dvorce nezasahuje do významných krajinných prvků, ani neovlivní
památný strom, buk lesní na západním okraji zástavby.
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5. ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH,
MALÉ A VELÉ
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH,
POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH
VARIANT ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky
vyhodnocování vlivů liniových staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000). Přestože
metodika je vypracována pro konkrétní typ záměrů, je vhodná rovněž pro posouzení vlivu
návrhových ploch územního plánu, neboť umožňuje propojení všech kritérií do jedné, snadno
hodnotitelné a objektivně porovnatelné veličiny. V souladu s touto metodikou jsou jednotlivé
záměry ohodnoceny koeficientem významnosti, který v sobě zahrnuje velikost vlivu, jeho
časový rozsah, reverzibilitu vlivu a další parametry a nabývá následujících hodnot:

významný nepříznivý vliv:
- 8 až - 11

nepříznivý vliv:
- 4 až - 7

nevýznamný až nulový vliv:
0 až - 3

příznivý vliv:
1
Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí
vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kriteria mezi sebou vynásobena. Další
kriteria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 - 1
a vyjadřuje účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1).
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost
území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty
pro velikost vlivu  0 platí:
Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x ( 1 - možnost
ochrany)
při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0
při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1
Kritéria, podle kterých se hodnotí koeficient významnosti, nabývají následujících
hodnot:
Velikost vlivu:
 významný nepříznivý vliv
 nepříznivý vliv
 nevýznamný až nulový vliv
 příznivý vliv

-2
-1
0
1
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Časový rozsah:
 trvalý
 dlouhodobý
 krátkodobý

-3
-2
-1

Reverzibilita:
 nevratný
 kompenzovatelný
 vratný

-3
-2
-1

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů):
 ano
-1
 ne
0
Mezinárodní vlivy:
 ano
 ne

-1
0

Veřejnost:
 ano
 ne

-1
0

Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů):
 ano
-1
 ne
0
Možnost ochrany:
 úplná
 částečná
 nemožná

1
0,1 - 0,9
0

Míra vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí je doplněna o popis
nejvýznamnějších střetů. Hodnocení velikosti vlivu bylo provedeno pomocí Katalogu kriterií
pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí, který je součástí výše zmíněné
metodiky. Hodnocení záměru je zatíženo určitou mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze
o vymezení plochy, pro kterou není známa konkrétní podoba jednotlivých záměrů.
Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné kumulativní
a synergické vlivy.
V případě, že byl identifikován střet vlivu koncepce s některým z limitů, neznamená
to automaticky, že dojde k negativnímu ovlivnění. Je zde identifikováno riziko, které bude
v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí
podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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V Tabulce 5.1. je hodnocena velikost potenciálního
vlivu
jednotlivých
I/58 - OSTRAVA
ULICE vymezení
PLZEŇSKÁ, NOVÁ
BĚLÁ, I/56 M
ALÉ A VELÉ
návrhových ploch na životní prostředí. Míra vlivu každého záměru na složky životního
prostředí je vyjádřena v maticové tabulce, nejvýznamnější střety jsou popsány a ohodnoceny
v následujících kapitolách. Základem pro stanovení závažnosti vlivu jsou expertní odhady,
které identifikují počet a rozsah střetů rozvojových záměrů s územními a environmentálními
limity využití území. Pro záměry, u nichž je identifikován nepříznivý vliv, je dále zjištěn
koeficient významnosti.
Z hodnocení byly vyloučeny plochy Z 36 – 39 (VX) a plochy Z 41 - 44 (DU),
vymezené pro výstavbu větrných elektráren. Záměr byl hodnocen v procesu posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl
uzavřen vydáním kladného stanoviska KÚ MSK. Pro realizaci záměru bylo vydáno územní
rozhodnutí, které Zadání návrhu ÚP požaduje respektovat.
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I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Tab. 5.1: Hodnocení velikosti vlivu návrhových ploch
a koridorů na složky ŽP
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Plocha

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

0
0
0

0
0
0
+1

+1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
-2
0
0

Vliv na ovzduší a klima

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, jejichž využití bude mít určitý vliv
na kvalitu ovzduší. Pokud je imisní příspěvek zdroje menší jak 20 % referenční hodnoty
a není překročen imisní limit ve vztahu k průměrným ročním koncentracím, případně imisní
příspěvek zdroje představuje méně jak 20 % zákonného limitu, považujeme vliv zdroje
za nevýznamný až nulový. Takový vliv se dá očekávat prakticky u všech jednotlivých ploch,
určených pro občanské vybavení, bydlení, sport a rekreaci (OV, BI, SO, SO.3, RZ) a rovněž
u ploch VD, které jsou vymezeny jako plochy bez vlivu za hranice ploch..
Naopak kladným vlivem jsou hodnoceny plochy DS, určené pro přeložku silnice I/46.
Rovněž vymezení koridoru plynovodu přináší potenciální kladný vliv na kvalitu ovzduší,
neboť znečištění z lokálních topenišť je jedním z významných závad životního prostředí obce.
Kladně jsou také hodnoceny plochy sídelní, které plní izolační funkci, plochy přírodní
a plochy krajinné zeleně. Vliv ÚP Dvorce na klima není předpokládán.
5.2

Fyzikální vlivy – hluk

Analogicky k vlivu na ovzduší jsou kladně hodnoceny plochy DS. U ostatních
zastavitelných ploch není za podmínky dodržení podmínek využití ploch, které musí být
prověřeno v navazujících řízeních (plochy VD, plocha OS), vliv na akustickou zátěž
předpokládán.
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5.3

Vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické
vlivy
I/58 - OSTRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Vlivy záměru na obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:

vliv na veřejné zdraví

sociálně-ekonomický vliv

MALÉ A VELÉ

5.3.1 Vliv na veřejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s vymezením zastavitelných ploch územním
plánem je v přímé souvislosti s posouzením imisní a hlukové zátěže lokality.
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech
dostupných údajů a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti
představovaného určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu
mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně
charakterizace existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících.
V procesu hodnocení rizika je nutno identifikovat dvě základní veličiny:


Nebezpečnost (Hazard) - vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví
člověka či na životní prostředí.



Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž
za definovaných podmínek (za definované expozice) může dojít k poškození
zdraví .

Ve fázi hodnocení vlivu záměrů územního plánu nelze identifikovat imisní zátěž ani
akustickou expozici, kterým bude obyvatelstvo potenciálně vystaveno. Podklady hodnocené
v této fázi územně plánovací dokumentace pouze vymezují limitní rozsah ploch, přičemž
akustické a rozptylové studie budou podle potřeby provedeny až při posuzování konkrétních
záměrů výstavby, především v plochách výroby a skladování a v plochách určených
pro dopravu.
Po vyhodnocení koeficientu významnosti pro vlivy na ovzduší a akustickou situaci
lze plochy DS, plochy zeleně, koridory plynovodu, kanalizace a vodovodu hodnotit kladně,
neboť se dá očekávat jejich příznivý vliv na zdravotní stav obyvatelstva. Realizace
příslušných záměrů v těchto plochách přinese snížení hladiny polutantů v ovzduší a snížení
akustické zátěže obytné zástavby.
Plocha pro sportovní areál (OS) a plocha rekreace (RZ), určená pro zahrádky, jsou
rovněž hodnoceny kladně vzhledem ke svým kladným vlivům na pohodu obyvatelstva.
Konkrétní záměry budou v budoucnu ve fázi projektové dokumentace předmětem
dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí podle zákona 100/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě potřeby budou vlivy na ovzduší posouzeny
v rozptylových studiích, vlivy hluku pak v hlukových studiích.
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5.3.2 Sociálně-ekonomický vliv

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

ÚP Dvorce vytváří předpoklady pro zvýšení počtu pracovních míst v obci vymezením
ploch pro výrobu a skladování – plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby a zařazením
části nových ploch bydlení jako smíšené obytné s možným využitím pro drobné podnikání.
Posuzované záměry územního plánu mají potenciálně pozitivní vliv na sociálně-ekonomickou
situaci obyvatel obce.

5.4

Vliv na půdu
Zábor ZPF byl hodnocen podle následující škály významnosti:
Významný nepříznivý vliv (-2):
 záměr představuje zábor ZPF o rozloze větší než 10 ha
 z celkového záboru ZPF převažují pozemky s nejvyššími povolenými třídami
ochrany
Nepříznivý vliv (-1):
 záměr představuje zábor ZPF o rozloze od 0,3 do 10 ha
 z celkového záboru ZPF převažují pozemky s nejvyššími povolenými třídami
ochrany
Nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr představuje zábor ZPF o rozloze pod 0,3 ha
 záměr nepředstavuje zábor ZPF
Příznivý vliv (+1):
 záměr potenciálně vytváří předpoklad pro rozšíření rozlohy ZPF

U sedmi z 39 vymezených zastavitelných ploch, které jsou hodnoceny v Tab. 1, není
uplatňován požadavek na zábor ZPF. 15 lokalit představuje zábor do rozlohu do 0,3 ha. Tyto
plochy, pokud jsou vymezeny na ZPF II třídy ochrany, jsou hodnoceny velikostí vlivu -1
(plochy od 0,3 do 10 ha na zastavitelných BPEJ nebo plochy do 0,3 ha na ZPF v II. třídě
ochrany). Plochy o rozloze nad 0,3 ha, které jsou z větší části situovány na II. třídě ochrany,
byly hodnoceny velikostí vlivu -2. Jedná se o prakticky o plochy Z 4 a Z 47, neboť třetí
z těchto ploch - Z 28 je určena pro plochu sídelní zeleně a nemělo by v ní dojít
k znehodnocení půdního fondu. Hodnotou -2 jsou z důvodu předběžné opatrnosti hodnoceny
rovněž plochy dopravy DS. Koridor pro přeložku komunikace je vymezen v rozsahu
105,25 ha, reálný zábor ZPF je však odhadován na 7,6 ha, situovaný zčásti na bonitních
půdách ve II. třídě ochrany ZPF.
Pro identifikace vlivů na ZPF byl pro návrh územního plánu identifikován
kumulovaný vliv jednotlivých funkčních skupin vymezených ploch, jak je uveden v Tabulce
5.2.
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Tab. 5.2: Vliv ploch s rozdílným způsobem využití na
ZPF
I/58zábor
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Navržený způsob
využití lokalit

MALÉ A VELÉ

Navrhovaný zábor ZPF Z toho v I. nebo II.
(ha)
tř.o. (ha)

BI
RZ
OV
OS
P*
Z*
ZX
SO
SO.3
VD
DP
DS
P
S.k

13,27
0
0,24
0,88
1,47
1,14
0,27
5,88
9,43
3,61
0
7,6
4,22
21,64

Vliv na ZPF

3,7
0
0
0,88
0,53
0,66
0,15
0,03
0,41
0
0
3,09
0
2,99

-2
0
0
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
0
-2
-1
-2

Výpočet koeficientu významnosti pro jednotlivé plochy uvádí Tab. 5.3. a 5.4.
Tab. 5.3:Výpočet koeficientu významnosti pro plochy s velikostí vlivu na půdu -1
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - nevratný

-3

Nejistoty - ano

-1

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - částečná

0,5

Koeficient významnosti

-3,5

Nevýznamný vliv

Tab. 5.4: Výpočet koeficientu významnosti pro plochy s velikostí vlivu na půdu -2
Velikost vlivu

-2

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - nevratný

-3

Nejistoty - ano

-1

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - částečná

0,5

Koeficient významnosti

-5

Nepříznivý vliv

Při určení koeficientu významnosti bylo uvažováno pro všechny plochy s trvalým,
nevratným vlivem. Možnost ochrany je částečná a spočívá především v organizaci využívání
ploch, vymezených územním plánem, ve výběru variant konkrétního záměru s minimálním
vlivem na ZPF, v etapizaci využití ploch a ve způsobu nakládání se skrytou ornicí, pokud už
k záboru dojde.
Rovněž vymezení ploch přírodních a ploch krajinné zeleně si vyžádá změnu
zemědělského půdního fondu. Tyto plochy naopak zvýší ekologickou stabilitu území
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a přinesou i kladný vliv na snížení eroze půd. Plochy
protierozních
opatření
plocha
I/58 - OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁ BaĚLÁ
, I/56 M
ALÉ
A
VELÉ
eliminace účinků extravilánových vod X1 jsou hodnoceny kladně vzhledem ke svým
protierozním vlivům.
Lokality technické infrastruktury nejsou hodnoceny, neboť po realizaci stavby může
být půda nadále užívána nezměněným způsobem.

5.5

Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa

Ve střetu s PUPFL je plocha Z 25, vymezená pro pěší cestu, spojující navrhovanou
plochu smíšenou obytnou Z 11 se stávající zastavěnou částí obce. Tato plocha již v řešeném
prostoru reálně existuje a je využívána, jedná se o stabilizaci stávajícího stavu. Protože jejím
vymezením nedojde k negativnímu vlivu na lesní porosty, není zábor PUPFL hodnocen
negativně.
Druhou plochou, v které je předpokládán zábor PUPFL, je plocha dopravní
infrastruktury Z 45 (DS) s požadovanou výměrou záboru 0,15 ha hospodářského lesa. Tato
plocha je hodnocena velikostí vlivu -1 s koeficientem významnosti -3,5 (viz Tab. 5.5). Jedná
se o nevýznamný vliv, neboť v dané naddimenzované ploše může být eliminován výběrem
varianty obchvatu s minimálním vlivem na lesní půdní fond.
Tab. 5.5: Výpočet koeficientu významnosti plochy Z45 na PUPFL
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - nevratný

-3

Nejistoty - ano

-1

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - částečná

0,5

Koeficient významnosti

Nevýznamný vliv

-3,5

Plochy: Z1, Z2, Z3, Z11, Z12, Z19, Z25, Z32, Z35, Z39, Z44, Z45, Z46 zasahují
do pásma 50 m od okraje lesa. Tento vliv je zvolenou metodikou hodnocen jako nevýznamný
až nulový.

5.6

Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru

Z hlediska biologických vlivů mají plochy, stanovené ÚP, ve svém důsledku
nevýznamný až nulový vliv (0), neboť jejich využití

nepředstavuje možnost šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin do okolí

nepředstavuje možnost výskytu (zavlečení) obtížných živočichů do okolí

nepředstavuje riziko přenosu nákaz
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Vliv na faunu a flóru

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Záměr budování nových objektů má vždy dopad na flóru a faunu v sledované oblasti.
Z tohoto hlediska je nejvýznamnějším záměrem návrhu ÚP vymezení plochy pro přeložku
silnice I/46 a vymezení ploch Z34 a Z35 pro obnovení sídla Rejchartice, které jsou z důvodu
předběžné opatrnosti hodnoceny velikostí vlivu -1. Kritéria pro hodnocení vlivu na faunu
a flóru jsou následující:


















významný nepříznivý vliv (-2):
stavba znamená výrazné ohrožení populací kriticky ohrožených druhů rostlin
a živočichů (ohrožení nad 10 % populace /plochy/ výskytu) nebo populací silně
ohrožených druhů rostlin a živočichů (nad 20 % populace /plochy/ výskytu)
v přírodovědecky cenných lokalitách s doloženým trvalým výskytem těchto populací
důsledky výstavby znamenají podstatnou změnu trofických a hydrických poměrů
lokalit s výskytem zvláště chráněného genofondu
realizace záměru znamená znemožnění reprodukce zvláště chráněného druhu na
lokalitě (v objektech), případně vytváří nepropustnou bariéru pro šíření populací
rostlin a živočichů
nepříznivý vliv (-1):
stavba znamená okrajové ohrožení populací kriticky ohrožených druhů rostlin a
živočichů (ohrožení do 10 % populace /plochy/ výskytu) nebo populací silně
ohrožených druhů rostlin a živočichů (do 20 % populace /plochy/ výskytu) v
přírodovědecky cenných lokalitách s doloženým trvalým výskytem těchto populací
stavba ohrožuje přírodovědecky cenné lokality s doloženým výskytem
reprezentativních a unikátních populací ohrožených nebo územně vzácných druhů
rostlin a živočichů - ohrožení do 20 % populace (plochy výskytu)
stavba nezasahuje lokality reprodukce zvláště chráněného genofondu
důsledky stavby znamenají pouze nepodstatné změny trofických a hydrických poměrů
na lokalitě výskytu zvláště chráněného nebo územně vzácného genofondu
nevýznamný až nulový vliv (0):
lokalizace záměru nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště chráněného
genofondu
záměr znamená pouze omezení výskytu zvláště chráněných živočichů (snížení plochy
loviště, dotčení tahových cest a míst soustředění během migrací, snížení potravní
nabídky atp.).
záměr nezasahuje floristicky a faunisticky hodnotná stanoviště
realizace záměru kompenzuje ztrátu prostorů pro hnízdění (reprodukci zvláště
chráněných živočichů) vytvořením náhradních ploch a prostorů
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příznivý vliv (+1)
I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 ALÉ A VELÉ
záměr (stavba) vytváří nové prostorové podmínky (nové lokality) proMpřežívání
ohroženého genofondu v krajině bez zásahu do míst jejich stávajícího výskytu,
záměr (stavba) vytváří zcela nové prostorové podmínky pro realizaci záchranných
programů ohroženého genofondu
záměr znamená vytvoření nových ploch a prostorů pro hnízdění

Plochy vymezené pro skladebné části ÚSES jsou z tohoto hlediska hodnoceny kladně,
neboť tyto plochy a koridory umožňují šíření zvláště chráněných či místně vzácných druhů
živočichů a rostlin do území, vytvářejí nové prostory pro hnízdění, apod.
Vliv koridoru elektrického vedení TK E1 je hodnocen jako nevýznamný, jeho trasa je
v k.ú. Dvorce vedena v plochách orné půdy, její vliv na flóru a faunu bude minimální.
Tab. 5.6: Výpočet koeficientu významnosti pro plochy DS, Z24, Z35 – vliv na biotu
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - kompenzovatelný

-2

Nejistoty - ano

-1

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - částečná

0,5

Koeficient významnosti

-3

Nevýznamný vliv

Záměry v navrhovaných plochách budou mít trvalý charakter, ale reverzibilita vlivu
není nevratná. Vlivem staveb lze očekávat opuštění stávajících biotopů, v řešeném území je
však pro faunu dostatek úkrytových možností a lze očekávat, že po určité době
rekonstruovaná stanoviště opět obsadí. Možnosti ochrany a podmínky výstavby budou
stanoveny v navazujících řízeních, záměr obnovení Rejchartic bude posuzován územní studií
a oba záměry budou následně hodnoceny v procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
5.7

Vliv na vodu

Vliv návrhových ploch ÚP Dvorce na podzemní, povrchovou vodu a odtokové poměry
v území je podrobně řešen v Kap. 3.4. Souhrnně lze konstatovat, že

plochy řešené změnou ÚP nezakládají předpoklad pro riziko ohrožení kvality ani
kvantity podzemních vod

plochy řešené změnou ÚP nezakládají předpoklad pro negativní ovlivnění
kvality povrchových vod

záměry nenarušují bilanci povrchových vod v řešeném území

záměry nevyžadují likvidaci ani překládání vodoteče
Z tohoto důvodu je vliv návrhových ploch na vody hodnocen jako nulový
až nevýznamný. Budoucí plochy bydlení a výroby budou napojeny na kanalizaci obce,
případně budou mít vlastní předčištění odpadních vod. Koridor technické infrastruktury TKK1 pro vedení kanalizace je hodnocen kladně.
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Z hlediska vlivů na povrchový odtok jsou I/58
kladně
hodnoceny
plochy
plocha
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁY,
BĚLÁ
, I/56 M
ALÉ
A
VELÉ
eliminace účinků extravilánových vod X1 a plochy vymezené v zemědělské krajině
pro systém ekologické stability.
5.8

Vliv na ÚSES a VKP

Žádná z vymezených ploch nebude vyžadovat zásah do významných krajinných prvků
s výjimkou plochy DS 45, která je zčásti vymezena na PUPFL a byla z tohoto hlediska
hodnocena v Kap. 5.5.
Koncepce lokálního ÚSES je součástí návrhu územního plánu, který vymezuje
skladebné části ÚSES – plochy biocenter a trasy biokoridorů. Zásah do stávajících funkčních
prvků systému ekologické stability není předpokládán. V části návrhu dochází ke křížení
záměru přeložky silnice I/46 a LBK 2.
Tab. 5.6: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na ÚSES – plochy DS
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - kompenzovatelný

-2

Nejistoty - ano

-1

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - částečná

0,5

Koeficient významnosti

-3

Nevýznamný vliv

Minimalizovat střet dvou neslučitelných funkcí bude možné již ve fázi projektové
přípravy, neboť obě plochy jsou ve stadiu návrhu.
5.9

Vliv na hmotné statky a kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického

Plochy návrhu ÚP Dvorce nejsou ve střetu s nemovitými kulturními památkami obce.
Plochu přeložky silnice I/46 lze z tohoto hlediska kvalifikovat pozitivně, neboť snížení otřesů
a emisí v centru obce bude mít na kulturní památky i veškeré nemovitosti kladný vliv. Rovněž
realizace opatření v ploše eliminace účinků extravilánových vod X1 budou mít za následek
kladný vliv na majetek občanů obce Dvorce.
Celé území obce je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22,
odst. 2, zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při respektování
ustanovení § 21-24 citovaného zákona nebudou mít zastavitelné plochy na archeologické
dědictví negativní vliv.

5.10

Vliv na krajinu

Krajinný ráz této části Nízkého Jeseníku ve vztahu k řešeným záměrům návrhu
územního plánu je citlivý především na vytváření nových dominant, potlačujících současné
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dominanty obrazu místa a stavby vertikálního charakteru.
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hlediska bude jednoznačně výstavba větrných elektráren v k.ú. Rejchartice, které budou
zřetelné z dálkových pohledů, pohledy ze zastavěné části vlastního sídla Dvorce jimi nebudou
ovlivněny.
Rozbor vlivů a krajinný ráz a vzhled sídla z hlediska samotné obce byl podrobně
popsán v kapitole 3.7. Z hlediska velikosti vlivů jsou kladně hodnoceny plochy Z 34, 35.
Příznivý vliv (+1) je zvolenou metodikou charakterizován mj. následovně:

záměr vytváří nové estetické dominanty a pohledově významné prvky v krajině, které
vhodně doplňují přírodní estetické hodnoty, vhodně rozvíjejí kulturně historické
hodnoty nebo doplňují charakter osídlení a zástavby včetně měřítka, formy, materiálu
a barevnosti,

záměr znamená obnovu historické struktury krajiny a doplnění, vytvoření pohledově
určujících přírodních prvků krajiny (revitalizační efekty).
Naopak plocha Z 4 a koridor vedení VN je hodnocena velikostí vlivu -2, neboť záměr
potlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území (tzn. střet
s dominantou hřbitova a kaplí sv. Kateřiny) a způsobí dominantní změnu blízkého
pohledového horizontu.
Plochy Z2 a Z3 jsou hodnoceny velikostí vlivu -1, neboť její využití má potenciál
„nevýrazné změny stávajících parametrů krajiny a vizuálně vnímatelné siluety sídelních
útvarů“.
Tab. 5.7:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na krajinný ráz pro plochu Z4 a koridor
TK-E2
Velikost vlivu

-2

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - nevratný

-3

Nejistoty - ano

-1

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - malá

0,3

Koeficient významnosti

-7

Nepříznivý vliv

Využití plochy je návrhem ÚP podmíněno vypracováním územní studie, která zakládá
předpoklad určité ochrany řešeného prostoru.
Tab. 5.8:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na krajinný ráz pro plochy Z2, Z3
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - nevratný

-3

Nejistoty - ano

-1

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - značná

0,7

Koeficient významnosti

Nevýznamný vliv

-2,1
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Možností ochrany krajinného rázu v ploše Z3 spočívá
v prostém
respektování
hranice
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50 m pásma lesa, čímž nedojde k umísťování objektů způsobem narušujícím harmonické
vztahy sídla a okolní krajiny. V ploše Z2 by měly být umístěny objekty k bydlení v jedné řadě
podél ulice Budišovské, nepovolovat objekty výše ve svahu.
5.11 Významnost vlivů ÚP Dvorce na životní prostředí
Souhrnný přehled hodnot kumulovaných koeficientů
diskutovaných v kapitolách 5.1. až 5.10. je uveden v Tabulce 5.9.

významnosti

vlivu,

BI
RZ
OV
OS
P*
Z*
ZX
SO
SO.3

VD
DS
DP
P, S.k.
Y

Hmot.
statky
KR

Úses, vkp

Bio, flóra,
fauna
Voda

Horninové
prostředí

PUPFL

Půd.eroze

ZPF

soc.ek. vliv

Veř.zdraví

Hluk

Ovzduší

Funkční
využití

Tab. 5.9: Koeficient významnosti vlivu návrhových ploch ÚP Dvorce na složky ŽP –
kumulativní vliv

-3,5;-5
(Z4,5)

-7 (Z4), -2,1 (Z3),

-5
-3,5
-3,5
-3,5

+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1

+1

+1

X1
Koridory
TK-P1 +1
0
TK-E1
0
TK-E2
0
TKE3-5
0
TK-V1
0
TK-K1

+1

-3,5
-5

+1

-

-3
(Z34,
35)
-3
+1
+1
+1

+1
+1

-3

+1
(Z34,35)
-2,1 (Z2)
+1

+1
+1
+1

+1
0

+1

0

0
0
0

+1
0
0
0

0
0
0
0

-

0
0
0
0

?
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
-2

0
0

+1
+1

0
0

-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+1

0
0

0
0

0
0

Pozn. Kumulativní zábor plochy BI přesahuje 10 ha, je proto hodnocen jako nepříznivý
koeficientem vlivu -5, vliv jednotlivých ploch je však nevýznamný s výjimkou ploch Z4 a Z5
v rozsahu 5,78, resp. 2,37 ha a lokalizovaných zčásti na půdách ve II. třídě ochrany ZPF.
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6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH MALÉ A VELÉ
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH
VARIANT ŘEŠENÍ ÚP A JEJICH ZHODNOCENÍ.
SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve svém koordinovaném stanovisku k zadání
ÚP (MSK 111657/2010) nepožaduje zpracování konceptu územní plánu, proto je návrh
Územního plánu Dvorce předkládán v jedné variantě. Souhrnné vyhodnocení vlivů této
koncepce na životní prostředí je obsahem Tabulky 5.9 v Kapitole 5.
Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky
vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000), jejíž popis je uveden
v předchozí kapitole. Posuzování bylo prováděno na základě průzkumů v terénu, z pracovní
verze územně plánovací dokumentace a odborných podkladů. Predikce vlivu koncepce
na okolní prostředí byla zpracována na základě podrobné analýzy předpokládaných vlivů
a expertního odhadu zpracovatelů. Hodnocení záměru, jak již bylo zmíněno, je zatíženo mírou
neurčitosti, neboť se jedná pouze o vymezení ploch, pro které není známa konkrétní podoba
jednotlivých záměrů. V průběhu zpracování posouzení se však neobjevily skutečnosti, které
by spolehlivost závěrů omezovaly. Negativní vlivy byly hodnoceny z hlediska předběžné
opatrnosti, proto výsledné koeficienty významnosti dosahují svých maximálních hodnot.
V kapitole 5 nebyl hodnocen vliv ploch VX a DU, vymezených v k.ú. Rejchartice
pro záměr výstavby větrných elektráren. Tento vliv byl hodnocen v procesu EIA podle zákona
100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dokumentací záměru „Stavba větrných elektráren
v lokalitě Červený kopec, Rejchartice“, kód MSK 111, ke které KÚ Moravskoslezského kraje
vydal souhlasné stanovisko dne 28.4.2005, a oznámením stejnojmenného záměru pod kódem
MSK 1345, pro který nebylo požadováno další posuzování (MSK 206570/2009).
Územní plán bude pro obec přínosem, splňuje požadavky na rozvoj obce a její
zatraktivnění, vymezuje zastavitelné plochy pro záměry, jejichž realizace bude znamenat
jednoznačný přínos pro obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí. Návrh územního
plánu stanoví regulativy využití plochy, výškové parametry zástavby a intenzitu využití
pozemků v plochách. Plochy, které by mohly přinést případné negativní vlivy, podmiňuje
zpracováním územních studií. Jednoznačně příznivým vlivem bude pro obec vymezení
přeložky silnice I/46, nepříznivým vlivem zastavitelných ploch bude zábor zemědělského
půdního fondu, který se v několika plochách týká i půd v II. třídě ochrany ZPF. U plochy Z4
se k nepříznivému vlivu plochy na ZPF přidává nepříznivý vliv na krajinný ráz, ke kterému
přispěje i přeložka vedení vysokého napětí v koridoru TK-E2.
Na žádné z návrhových ploch nebyl vliv na životní prostředí hodnocen jako
významně nepříznivý.
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Příznivé pro životní prostředí jako celek jeI/58
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a sídelní a izolační zeleně, protierozních ploch, plochy eliminace účinků extravilánovýchVvod
a koridorů technické infrastruktury, umožňující plynofikaci obce, vedení vodovodu
a kanalizace. Pro obyvatele obce se jako příznivý předpokládá sociálně-ekonomický vliv.
Návrh územního plánu Dvorce je předkládán v jedné variantě. Nulová varianta
postrádá význam, neboť neřeší aktuální problémy obce. Nedošlo by k vymezení ploch, které
ve svých důsledcích povedou ke zlepšení kvality ovzduší a snížení hladin akustické zátěže,
nedošlo by k vymezení ploch, které umožní zvýšení ekologické stability území, nebyl by
umožněn další rozvoj obce, který podmiňují plochy pro výrobu, bydlení, občanské vybavení,
sport a rekreaci. Pozitivním vlivem nevymezení těchto ploch by byl zvýšený tlak na přestavby
v současně zastavěné části obce a regeneraci „brownfields“.
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7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ,
MALÉ A VELÉ
SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VYPLÝVAJÍCÍCH Z REALIZACE ZÁMĚRŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
předpokládaných a potenciálních negativních vlivů realizace záměrů územního plánu
na životní prostředí vyplývají z rozborů, provedených v předchozích kapitolách. Opatření jsou
uvedena rovněž pro kritéria, u kterých je předpokládán nevýznamný až nulový vliv.

7.1

Vliv na zemědělský půdní fond

Vliv na zemědělský půdní fond je jedním z nevyhnutelných vlivů dalšího rozvoje
obce. Vymezené plochy by měly být využívány v budoucnu postupně dle rozvojových potřeb.
Nezastavěné části zemědělské půdy by měly být využívány ve všech lokalitách stávajícím
způsobem. Nejvýznamnější záměr z hlediska záboru ZPF, přeložka silnice I/46, bude
v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu na životní prostředí v rámci
procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy bude třeba vybrat
variantu obchvatu s nejmenším vlivem na ZPF.
Využití ploch pro bydlení a smíšených obytných, které jsou většího rozsahu, je
podmíněno zpracováním územních studií, které by měly stanovit etapy postupného a účelného
využívání těchto ploch. Plocha Z 4, která je vymezena z více než 50 % na půdách II. třídy
ochrany a je kontroverzní i z hlediska ochrany krajinného rázu, by měla být z návrhu ÚP
vypuštěna včetně koridoru vedení vysokého napětí TK-E2.
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas, jímž má být dotčen zemědělský půdní fond
může vydat stavební úřad pouze na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu. Před zahájením výstavby přeložky silnice a objektů na řešených plochách bude
na základě provedeného pedologického průzkumu provedena odděleně skrývka ornice v plné
mocnosti orničního profilu, rozvezena a rozprostřena tak, aby bylo zajištěno její hospodárné
využití na jiných konkrétně vymezených pozemcích. Pokud bude ornice po nějakou dobu
deponována, nesmí dojít žádným způsobem k jejímu znehodnocení. Pedologický průzkum
může též stanovit návrh skrývky níže uložených, zúrodnění schopných zemin.
Při realizaci záměrů v lokalitách pro VE, v plochách DS, v ploše Z6 (SO.3)
a v koridorech technické infrastruktury TK E1 a TK P1je nutno respektovat stávající systémy
odvodnění pozemků.

7.2

Vliv na veřejné zdraví, ovzduší, hluk

Návrh ÚP Dvorce nevymezuje plochy s potenciálním negativním vlivem na ovzduší,
hluk a veřejné zdraví za předpokladu, že vlivy budoucích záměrů výroby a skladování
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nutno v navazujících řízeních posoudit z hlediska potenciálních vlivů především na rodinné
bydlení na ulici Partyzánské a případné střety řešit v projektové přípravě záměru.
V plochách Z11 a Z13 by měly být v souladu s podmínkami využití budovány objekty
pro bydlení až po předchozím ověření, zda hladiny hluku z dopravy nepřesahují limity
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7.3

Vliv na vodu

Výstavba na zastavitelných plochách bude ovlivňovat změnu odtokových poměrů.
Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem nebo stavbami, které zamezí vsakování
dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod a současně urychlí povrchový odtok.
Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zajistit cílenou redukcí zpevněných ploch
a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod ze střech.
U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného
zneškodnění dešťových, splaškových a průmyslových vod. Z hlediska ochrany podzemních
a povrchových vod je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu k odvádění a čištění odpadních
vod.
7.4

Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES

V procesu řešení konkrétních záměrů na rozvojových plochách většího rozsahu,
především ploch DS a SO.3 v k.ú. Rejchartice, bude ve fázi projektové dokumentace vliv
na biotu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí
v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude
shledána nezbytnost, budou v rámci hodnocení uvedeného vlivu pro tyto záměry zpracovány
botanické posudky a zoologická posouzení.
7.5





Vliv na krajinu
Doporučení, vyplývající z předchozích rozborů:
vypustit plochu Z 4 a koridor TK-E2 z návrhu ÚP (včetně plochy Z20),
v ploše Z3 respektovat ochranné pásmo lesa v šíři 50 m,
v ploše Z2 by měly být umístěny objekty k bydlení v jedné řadě podél ulice
Budišovské, nepovolovat objekty výše ve svahu,
územní studie, které budou pořízeny pro plochu Z11 a Z34, 35, by měla být využity
rovněž jako nástroj ke stanovení podmínek k ochraně krajinného rázu (stanovit
podmínky prostorového uspořádání, maximální intenzitu stavebního využití pozemků
v plochách a výškovou regulaci zástavby).
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8. CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ MALÉ A VELÉ
NA MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ
ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH K ÚP DVORCE, A ZPŮSOB, JAK
BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEHO PŘÍPRAVY
8.1

Ovzduší

Návrh Územního plánu Dvorce vytváří podmínky pro snížení emisí ze stacionárních
i mobilních zdrojů a tím vytváří podmínky pro dodržení limitních hodnot z Nařízení vlády
č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, kterým se stanoví imisní limity
a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, a přispívá
k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících
látek do ovzduší.

8.2

Voda

Státní politika životního prostředí ČR, schválená usnesením vlády č. 235 ze dne 17.3.
2004 řadí ochranu povrchových a podzemních vod do kapitoly Udržitelné využívání
přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady. Koncepce vychází z aktuální
problematiky a z požadavků vyplývajících z uplatňování Rámcové směrnice 64 2000/60/ES
o vodní politice.
Cíle a závěry státní politiky životního prostředí se v rámci Moravskoslezského kraje
promítají do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje jako základního
koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky, který byl zastupitelstvem kraje
schválen v září 2004. Vyhodnocení souladu Územního plánu Dvorce s tímto dokumentem je
obsahem kapitoly 1.2.7, návrh ÚP je s tímto materiálem v souladu.
8.3

Půda

Ochrana zemědělských půd je v rámci ÚP zajištěna prostřednictvím zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a jeho prováděcí
vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění a Metodického pokynu Odboru ochrany
lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF (č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996,
uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 4 dne 12.12.1996), která zařazuje bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ) do 5ti tříd ochrany a stanovuje podmínky pro jejich odnětí
ze ZPF.
Rozbor vlivu záměru a možnosti jeho minimalizace byly popsány v předchozích
kapitolách tohoto dokumentu. Jedná se o zábor zemědělské půdy zařazené do vyšších tříd
ochrany ZPF, což bylo v rámci řešení územního plánu vzato v úvahu a územní plán
předpokládá další organizaci využívání navrhovaných ploch. To se týká především
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rozvojových ploch pro bydlení, u kterých je jejich I/58
další
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územních studií. Nevyužité plochy by měly být využívány stávajícím způsobem.
8.4

Příroda a krajina

Návrh ÚP Dvorce respektuje Koncepci ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského
kraje, která vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny. Územní
plán Dvorce jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému ekologické stability
krajiny a je zcela v souladu s cíli nadřazených materiálů.

8.5

Kulturní a historické památky

Ochrana nemovitých kulturních památek a území vymezených jako památkové zóny
a rezervace se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Hodnocená dokumentace není v rozporu s uvedeným předpisem.

8.6

Obyvatelstvo

V roce 1989 byla ve Frankfurtu nad Mohanem přijata Evropská charta životního
prostředí a zdraví a v roce 1994 v Helsinkách Evropský akční plán pro životní prostředí
a zdraví. Na základě těchto dokumentů byl zpracován Akční plán zdraví a životního prostředí
ČR, který schválila vláda ČR usnesením č. 810 ze dne 9. prosince 1998. Z cílů,
formulovaných akčním plánem, se do úkolů územního plánování promítá Cíl 10 – Zdravé
a bezpečné životní prostředí. Vzhledem k zastavitelným plochám, vymezeným ÚP, se jedná
především o minimalizaci negativních účinků působení hluku a imisní zátěže. Z hlediska této
problematiky byl vyhodnocen vliv návrhu ÚP Dvorce jako jednoznačně pozitivní.
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9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ)
MALÉ A VELÉ
VLIVU ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
9.1

Stanovení monitorovacích indikátorů vlivu ÚP Dvorce na ŽP

Dle ustanovení §10h zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů., musí být v rámci implementace ÚP prováděno sledování
a rozbor vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že předkladatel zjistí
nepředvídané závažné negativní vlivy provádění koncepce na životní prostředí nebo veřejné
zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat
příslušný úřad (KÚ) a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně ÚP.
Pro stanovení monitorovacích indikátorů vlivu ÚP na ŽP byly vybrány cíle již dříve
uvedených strategických dokumentů, které mají potenciální vztah k vymezení zastavitelných
ploch, a byly navrženy indikátory vlivu na životní prostředí, které jsou shrnuty v Tabulce 9.1.
Tab. 9.1: Návrh monitorovacích indikátorů vlivu ÚP Dvorce na životní prostředí
Složka ŽP
Ovzduší

Hluk

Voda

Cíl ochrany ŽP
Snižovat znečištění ovzduší,
zejména množství
suspendovaných částic frakce
PM10 a BaP, dodržení limitní
hodnot imisní zátěže,
stanovených nařízením vlády
č. 597/2006 Sb.
Snižovat hlukovou zátěž
obyvatelstva, splnění
hlukových limitů pro vnější
hluk, stanovených nařízení
vlády č. 148/2006 Sb.
Posilovat retenční funkci
krajiny
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Monitorovací indikátor
 imisní koncentrace PM10 a BaP
v řešeném území
 počet obyvatel vystavených
nadlimitní imisní zátěži




hladiny akustické zátěže v řešeném
území
počet obyvatel vystavených
nadměrnému hluku

 podíl nových zpevněných ploch
 podíl dešťových vod z nově
zpevněných ploch zasáknutých
na pozemku a odvedených
do kanalizace nebo vodoteče
 počet protierozních opatření
v krajině a jejich účinnost
 protipovodňová opatření a jejich
účinnost
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Složka ŽP
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Monitorovací
indikátor
MALÉ A VELÉ
Zlepšovat stav a ekologické  kvalita odpadních vod vypouštěných
funkce vodních útvarů
do vodoteče a vodních útvarů
 podíl čištěných odpadních vod

Půda

Omezovat nové zábory ZPF

PUPFL

Omezovat zábory PUPFL

Ekosystémy,
prvky ÚSES

Zachování biodiverzity a
stabilizační funkce ÚSES v
krajině
Chránit krajinný ráz a
kulturní dědictví

Krajinný ráz,
kulturní dědictví
Obyvatelstvo

Zlepšení kvality života
obyvatel
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podíl zpevněných ploch
podíl ploch zeleně
rozloha nových záborů
rozloha nových záborů

 zásahy do prvků ÚSES
 nově vytvořené prvky ÚSES
 vliv na kulturní památky
 krajinný ráz – narušení historické
struktury sídla, potlačení dominant
 počet nově vytvořených pracovních
míst
 počet ploch pro sport, rekreaci
 zlepšení kvality ŽP v obci (imise,
hluk, zápach)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DVORCE

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ

Posuzovaný územní plán Dvorce – pracovní návrh (textová a grafická část
z 15.6.2011) byl vypracován kolektivem zhotovitelů URBANISTICKÉHO STŘEDISKA
BRNO, spol. s r.o., hlavním projektantem je Ing. arch. Ivana Golešová. Pořizovatelem je
v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Bruntál, Odbor výstavby
a územního plánování
Územní plán Dvorce je vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tj. s obsahem
a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání
území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území.
Územní plán Dvorce představuje svým obsahem a zaměřením koncepci z oblasti
územního plánování, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených příloze č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a naplňuje tak ustanovení § 10a, odst. 1, písm. a),
téhož zákona. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle
§ 10i, odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 27. července 2010 (č.j: MSK
111657/2010) přihlédl zejména ke skutečnosti, že předmětná ÚPD navrhuje prověřit
vymezení ploch výroby, ploch smíšených výrobních, ploch občanského vybavení a sportu,
ploch rekreace, ploch bydlení, ploch a koridorů dopravní infrastruktury, ploch technické
infrastruktury. Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno
ve smyslu §10i zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu územního
plánu s koncepčními a strategickými národními, krajskými a regionálními dokumenty
z oblasti životního prostředí, resp. cíli, zásadami a opatřeními stanovenými v těchto
dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů v oblastech:
 vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy,
 vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy, hluk,
 vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru,
 vliv na vodu,
 vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa;
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 vliv na územní systém ekologické stability,
 vliv na krajinu a krajinný ráz,
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 vliv na kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického.
Z procesu vyhodnocení vlivů předmětných záměrů územního plánu na jednotlivé
složky životního prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů:


Významný nepříznivý vliv – nebyl identifikován.



Nepříznivý vliv – nepříznivým vlivem zastavitelných ploch bude zábor zemědělského
půdního fondu, který se v několika plochách týká i půd v II. třídě ochrany ZPF.
U plochy Z 4 se k nepříznivému vlivu plochy na ZPF přidává nepříznivý vliv na
krajinný ráz, ke kterému přispěje i přeložka vedení vysokého napětí v koridoru TK-E2.



Příznivý vliv – jako příznivý se předpokládá vliv ploch DS, koridoru plynovodu, ploch
přírodních a ploch zeleně na kvalitu ovzduší, vliv ploch DS na hlukovou situaci, vliv
ploch DS, ploch zeleně spolu s plochami pro sport a rekreaci a ploch koridorů
pro vedení plynovodu, vodovodu a kanalizace na veřejné zdraví, sociálně ekonomický
vliv na obyvatelstvo, vliv ploch protierozních opatření a plochy eliminace účinků
extravilánových vod na erozi půd a povrchový odtok srážkových vod, pozitivní vliv
vymezení ÚSES, pozitivní vliv ploch smíšených obytných v k.ú. Rejchartice a ploch
zeleně na krajinný ráz.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové.

Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou
navržena ochranná opatření, která snižují významnost negativních vlivů.
Vliv ploch VX a DU, vymezených v k.ú. Rejchartice pro záměr výstavby větrných
elektráren, nebyl podrobně hodnocen, neboť na záměr bylo již vydáno územní rozhodnutí
na základě předchozího hodnocení v procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Na zámět byla zpracována dokumentace pod názvem „Stavba větrných
elektráren v lokalitě Červený kopec, Rejchartice“, kód MSK 111, ke které KÚ
Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko dne 28.4.2005, a oznámení
stejnojmenného, upraveného záměru pod kódem MSK 1345, pro který nebylo požadováno
další posuzování (MSK 206570/2009).
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11. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA
MALÉ A VELÉ
KE KONCEPCI
Předložené „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Dvorce na životní prostředí“
odpovídá požadavkům přílohy zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, a požadavkům § 10i zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

11.1

Závěry

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů územního plánu na jednotlivé složky
životního prostředí je možno konstatovat, že předmětná koncepce nemá z hlediska
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv na životní prostředí. Jako
nepříznivý vliv byl vyhodnocen zábor ZPF a vliv na krajinný ráz v jedné ploše včetně
doprovodné technické infrastruktury. Jako příznivý se předpokládá vliv ploch silniční
dopravy, koridoru plynovodu, ploch přírodních a ploch zeleně na kvalitu ovzduší, vliv ploch
silniční dopravy na akustickou zátěž, vliv ploch silniční dopravy, ploch zeleně, ploch
pro sport a rekreaci a koridorů technické infrastruktury na veřejné zdraví, sociálně
ekonomický vliv na obyvatelstvo, vliv ploch protierozních opatření a plochy eliminace účinků
extravilánových vod na erozi půd a povrchový odtok srážkových vod, pozitivní vliv vymezení
ÚSES a pozitivní vliv ploch smíšených obytných v k.ú. Rejchartice a ploch zeleně na krajinný
ráz.. Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové.
Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Z celkového pojetí koncepce dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivu Územního plánu
Dvorce na životní prostředí k závěru, že při respektování navržených podmínek
a doporučení pro realizaci koncepce územní plán nevyvolá žádné závažné střety
s ochranou přírody a krajiny.
11.2

Návrh stanoviska ke koncepci

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
vydává souhlasné stanovisko ke koncepci
„Územní plán Dvorce“
za dodržení následujících podmínek:


vypustit plochu Z4 a koridor TK-E2 z návrhu ÚP (včetně plochy Z20),



v ploše Z3 respektovat ochranné pásmo lesa v šíři 50 m,
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podél
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Budišovské, nepovolovat výstavbu výše ve svahu,



v podmínkách pro územní studie, jejichž pořízení stanoví ÚP Dvorce jako podmínku
pro rozhodování u ploch Z11 a Z34, 35, stanovit výškovou regulaci zástavby,
podmínky prostorového uspořádání a maximální intenzitu stavebního využití pozemků
v plochách.
Po schválení ÚP Dvorce:



V zastavitelných plochách vymezených územním plánem řešit nové záměry
s respektováním požadavku na co nejmenší zábor ZPF. Před zahájením výstavby
objektů na plochách ZPF provést na základě provedeného pedologického průzkumu
odděleně skrývku ornice v plné mocnosti orničního profilu, rozvézt a rozprostřít ji tak,
aby bylo zajištěno její hospodárné využití na jiných konkrétně vymezených
pozemcích.



Při realizaci záměrů v lokalitách pro VE, v plochách DS, v ploše Z6 (SO.3)
a v koridorech technické infrastruktury TK-E1 a TK-P1je nutno respektovat stávající
systémy odvodnění pozemků.



Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod zajistit bezpečné odvádění
srážkových vod ze zastavěných ploch.



U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného
zneškodnění dešťových, splaškových a průmyslových vod.



Pro vytápění nových objektů na zastavitelných plochách využívat paliva s nízkou
emisí škodlivin (např . plynové kotle, obnovitelné zdroje energie).



Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů . Ve smyslu
zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zajistit
podmínky jeho ochrany v rámci realizace staveb.



Výškové poměry a architektonická řešení objektů volit tak, aby nedocházelo
k vytváření nových dominant v krajině. Nové budovy nesmí vytvářet neúměrné hmoty
objektů a nesmí využívat materiálů, které by se nevhodně a rušivě uplatňovaly.



V rámci řízení následujících po vydání územního plánu posoudit jednotlivé záměry,
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto
záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.
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12. VYHODNOCENÍ DOPLNĚNÍ NÁVRHU ÚP DVORCE

Následující kapitola, která je členěna dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, v přiměřeném rozsahu hodnotí soulad
doplnění návrhu ÚP Dvorce (říjen 2015) s nadřazenými koncepčními dokumenty a doplňuje
údaje o stavu životního prostředí, pokud došlo mezi roky 2011 a 2016 ke změně, a především
se zabývá posouzením nově doplněných zastavitelných ploch z hlediska jejich vlivu
na životní prostředí.

12.1

Stručné shrnutí obsahu doplnění ÚP Dvorce (říjen 2015), vztah k jiným
koncepcím

Územní plán Dvorce – upravený návrh pro opakované veřejné projednání – přináší
následující změny proti verzi hodnocené v červnu 2011:
1/ Doplnění zastavitelné plochy dopravní infrastruktury pro dopravu v klidu Z53 (DP)
na západním okraji sídla Dvorce u Bruntálu. Jedná se o plochu pro řadové garáže.
2/ Doplnění zastavitelné plochy technické infrastruktury pro rozšíření řízené skládky Z54 (T*)
jižně od sídla Rejchartice.
3/ Doplnění požadavku migrační prostupnosti v ploše pro přeložku silnice I. třídy Z46 (DS).
4/ Doplnění Koncepce rekreačního využívání krajiny (kap. E)6): „V krajině je umožněna
výstavba rozhledny. Doplnění Podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu (kap. F)1) následovně:
„v sídlech jsou přípustné dominanty charakteru kostelů, kaplí, zvonic, rozhleden apod.,
v krajině jsou podmíněně přípustné stavby rozhleden, drobných staveb (např. kapličky, boží
muka, křížky, památníky) za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu“.
5/ Doplnění přípustného využití oplocení v plochách ZP (kap. F)1.10).
6/ Doplnění přípustného využití pro stavby a zařízení pro vodní hospodářství v plochách
zemědělských – Z (kap. F)1.23), v plochách lesních – L (kap. F)1.24), v plochách přírodních
– P (kap. F)1.25), v plochách smíšených nezastavěného území – S (kap. F)1.26) a v plochách
krajinné zeleně – S.k (kap. F)1.27).
7/ Z nepřípustného vyloučení ploch zemědělských – Z (kap. F)1.23) a ploch smíšených
nezastavěného území – S (kap. F)1.26) vyjmutí „nezbytných staveb pro zemědělskou
prvovýrobu definovaných jako přípustné“.
8/ Zapracování požadavků Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí (SEA)
na úpravu návrhu územního plánu a požadavky dotčených orgánů (viz kap. 8 Odůvodnění
územního plánu).

87

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DVORCE

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

12.1.1 Vztah k jiným koncepcím

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

PÚR ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1
Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla vládou schválena dne 15. dubna 2015. Touto
aktualizací jsou nejvíce dotčeny kapitoly týkající se rozvojových záměrů dopravní a technické
infrastruktury. Podrobné vyhodnocení souladu návrhu ÚP Dvorce s PÚR ČR ve znění
Aktualizace č. 1 a s republikovými prioritami územního plánování je obsahem kap. 2.1
Odůvodnění ÚP Dvorce. Návrh Územního plánu Dvorce respektuje Politiku územního
rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1, z hlediska doplnění návrhu lze kladně hodnotit
především požadavek na zajištění migrační prostupnosti území v ploše Z24 v souladu
s článkem 20a, doplněným Aktualizací č. 1: „Vytvářet územní podmínky pro zajištění
migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména
při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.“
Doplněním přípustného využití pro stavby a zařízení pro vodní hospodářství
v plochách zemědělských – Z (kap. F)1.23), v plochách lesních – L (kap. F)1.24), v plochách
přírodních – P (kap. F)1.25), v plochách smíšených nezastavěného území – S (kap. F)1.26)
a v plochách krajinné zeleně – S.k (kap. F)1.27) pak v souladu s úkoly pro územní plánování
ve specifické oblasti SOB3 Jeseníky–Králický Sněžník vytváří územní podmínky
pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření ke snížení povodňových rizik.
Vzhledem k ostatním koncepcím (viz Kap. 1.2) nedochází doplněním návrhu ÚP
Dvorce ke změnám.

12.2

Zhodnocení vztahu doplnění ÚP Dvorce k cílům ochrany životního prostředí
přijatým na vnitrostátní úrovni

Hodnocený návrh Územního plánu Dvorce (říjen 2015) je v souladu s cíli nadřazených
strategických dokumentů. Doplnění, která byla provedena ve vztahu k podmínkám využití
funkčních ploch, přispějí k naplnění cílů ochrany životního prostředí (migrační prostupnost,
protipovodňová opatření). Hodnocení vlivu vymezení nových zastavitelných ploch bude
provedeno následně.

12.3

Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho
pravděpodobný vývoj bez realizace záměrů územně plánovací dokumentace

Změny v charakteristikách životního prostředí mezi roky 2011 a 2015 se týkají pouze
kvality ovzduší. Zatímco v roce 2009 byl cílový imisní limit pro benzo(a)pyren překročen
na 1,9 % území obce s rozšířenou působností, v roce 2014 byl limit pro BaP překročen
na 4,6 % území ORP Bruntál. Cílový limit pro troposférický ozón byl v roce 2009 překročen
na 98,6% území obce s rozšířenou působností Bruntál, zatímco v roce 2014 byl imisí limit
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nejsou v ORP Bruntál překračovány.
Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu
k doplnění návrhu ÚP Dvorce
Bez doplnění návrhu ÚP Dvorce by nebyl explicitně vznesen požadavek na zachování
migrační prostupnosti území a nebyla by umožněna realizace staveb a zařízení pro vodní
hospodářství v nezastavitelných plochách, čímž by byly omezeny předpoklady pro realizaci
protipovodňových opatření.
Z hlediska ostatních složek ŽP by bez doplnění návrhu ÚP Dvorce nedošlo
ke změnám.
12.4

Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být doplněním ÚP Dvorce
významně ovlivněny

12.4.1 Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL
Doplněním ÚP Dvorce plochou Z53 (DP) je požadován nový zábor ZPF o rozloze
0,04 ha, z toho 0,03 ha na půdě v V. třídě ochrany ZPF (BPEJ 8.50.54) a 0,01 ha na půdě
ve II. třídě ochrany ZPF (BPEJ 8.58.00). Jedná se o využití proluky v zastavěném území, jejíž
většina je již v současné době vyňata ze ZPF a využívána jako manipulační plocha.
Vymezení zastavitelné plochy Z54 (T*) představuje nový zábor zemědělské půdy
původně využívané jako trvalý travní porost o rozloze 1,04 ha, zařazené dle bonity do IV.
a V. třídy ochrany ZPF (BPEJ 8.50.04, 8.37.46). V současné době je již větší podíl této
plochy využíván jako manipulační plocha.
12.4.2 Změna dopravní zátěže území
Nově vymezené zastavitelné plochy jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu.
Vymezení plocha Z53 nezakládá předpoklad zvýšení dopravní zátěže území. Rozšíření
skládky odpadů v lokalitě Z54 o provozně manipulační plochu zakládá předpoklad určitého
navýšení dopravní zátěže na silnici III/4406, spojené s přepravou odpadů, které budou
na rozšířenou skládku TKO ukládány.
Zjišťování dopravní zátěže silnice III/4406 není vzhledem k nízké intenzitě
předmětem celostátního sčítání ŘSD ČR, které je prováděno v pravidelných pětiletých
intervalech. Oznámení záměru „Skládka TKO – Dvorce, Rejchartice“ (Valíček, S., 2004)
udává předpokládaný maximální objem dopravy spojené s navážením TKO na skládku 31
nákladních automobilů za den.

89

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP DVORCE

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

12.4.3 Změna imisí a hlukové zátěže území

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Změna imisní a hlukové zátěže území spojená s využitím lokalit, které jsou
předmětem doplnění ÚP Dvorce (říjen 2015), může být spojována především s využitím
plochy Z54, s ním spojeným navýšením dopravy a současně zvýšením prašnosti z ukládaných
zemin.
Vzhledem k nízké dopravní zátěži silnice III/4406, vymezení ploch zeleně, které
budou obklopovat lokalitu Z54 a značné vzdálenosti od objektů bydlení (od nejbližších
rekreačních a trvalých sídel je skládka vzdálena min. 0,8 km) není překračování hygienických
limitů předpokládáno.

12.4.4 Vliv na vody
12.4.4.1 Vliv na podzemní a povrchové vody
Vliv na změnu kvality podzemních a povrchových vod spojený s využitím lokalit,
které jsou předmětem doplnění ÚP Dvorce (říjen 2015) může být spojován opět pouze
s využitím plochy Z54 pro rozšíření skládky TKO. V ní má být zpevněná plocha provedena
zhutněním drcené břidlice. Účelem stavby je skladování stavebních a demoličních
nezávadných odpadů včetně vytěžené zeminy a kameniva z výkopů staveb. Vzhledem k tomu,
že se bude jednat o přírodě blízké materiály bez kontaminace závadnými látkami, není
předpokládáno pronikání znečištění do povrchových nebo podzemních vod.
12.4.4.2 Změna odtokových poměrů a protipovodňová ochrana
Návrh ÚP Dvorce (říjen 2015) je doplněn o přípustné využití ploch zemědělských,
lesních, přírodních, ploch smíšených nezastavěného území a ploch krajinné zeleně pro stavby
a zařízení pro vodní hospodářství. Tím umožňuje podmínkami využití a zvýšení retenční
schopnosti krajiny a realizaci zařízení pro zachycení dešťových vod - revitalizaci vodních
toků, hráze, poldry, protipovodňová a protierozní opatření, opatření proti extravilánovým
vodám, atd.
12.4.5 Zvýšení produkce odpadů
Doplnění návrhu ÚP Dvorce (říjen 2015) nevytváří předpoklad zvýšení produkce
odpadů v řešeném území.
12.4.6 Změna vegetace, vliv na faunu
Obec Dvorce a její místní část Rejchartice jsou lokalizovány v migračně významném
území. Návrh ÚP Dvorce (říjen 2015) tuto skutečnost respektuje a doplňuje požadavek
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I/46, která bude představovat novou migrační bariéru v území.
Návrh ÚP Dvorce (říjen 2015) doplňuje přípustné využití ploch ZP o oplocení. Jedná
se o plochy sídelní zeleně – zahrady, záhumenky – které jsou vymezeny v intravilánu nebo
v těsné návaznosti na zastavěné území. Realizace oplocení těchto ploch tak nebude mít
nepříznivý vliv na migrační prostupnost území.
V migračně významném území dochází k rozšíření skládky TKO v ploše Z54.
Lokalita není v kolizi s dálkovými migračními koridory pro velké savce a vzhledem k rozsahu
migračně významného území v k. ú. Dvorce u Bruntálu a Rejchartice (viz Obr. 12.1),
se nejedná o významné omezení migrační prostupnosti.
Obr. 12.1: Migračně významné území (zdroj mapový server AOPK)

Legenda:
- migračně významné území
- dálkový migrační koridor pro velké savce
12.4.7 Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz
Změna vzhledu krajiny a krajinného rázu spojená s využitím lokalit, které jsou
předmětem doplnění ÚP Dvorce (říjen 2015) se týká využití plochy Z54 a umožnění realizace
drobných staveb v krajině doplněním Koncepce rekreačního využívání krajiny (kap. E)6
návrhu ÚP Dvorce).
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kapličky, boží muka, křížky, památníky, za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu,
čímž dojde k oživení krajiny a vytvoření nových, pozitivních dominant. Rovněž v sídlech
návrh ÚP Dvorce připouští dominanty charakteru kostelů, kaplí, zvonic, rozhleden, apod.
Rozšíření skládky TKO plochou Z54 je z hlediska ochrany krajinného rázu přijatelné.
Jedná se o dočasný zásah mimo vizuálně citlivý prostor. Po ukončení skládkování bude
skládka rekultivována a splyne s územním systémem ekologické stability, který plochu
návrhem územního plánu obklopuje.

12.5

Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být doplněním ÚP
Dvorce (říjen 2015) ovlivněny zejména s ohledem na zvláště chráněná území
a ptačí oblasti

12.5.1 Soustava Natura 2000
Nejbližšími územími soustavy Natura 2000 k obci Dvorce je ptačí oblast a evropsky
významná lokalita Libavá, které se nacházejí ve vzdálenosti cca 10 km jižně od řešeného
území. Návrh ÚP Dvorce proto nemá žádný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti.
12.5.2 ÚSES
Doplněním návrhu ÚP Dvorce o plochu Z 54 dochází k posunu navrženého lokálního
biokoridoru za hranici této rozvojové plochy. Posun nebude mít nepříznivý vliv na funkčnost
územního systému ekologické stability v řešeném území. Po naplnění kapacity plochy a její
rekultivaci dojde k splynutí plochy s lokálními skladebnými částmi ÚSES, které ji obklopují.
12.5.3 VKP
Doplnění návrhu ÚP Dvorce nemá vliv na významné krajinné prvky řešeného území.

12.6

Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů doplnění ÚP Dvorce, včetně
vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých
a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných včetně vztahů
mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení

V návaznosti na metodiku hodnocení, použitou v Kap. 5 tohoto dokumentu je doplnění
návrhu ÚP Dvorce vyhodnoceno obdobným postupem. Hodnoceny jsou změny a doplnění
vyjmenované v Kap. 12.1 pod body 1 až 6 a již popsané v Kap.12.4 a 12.5. Doplnění návrhu
ÚP Dvorce nebude mít zjevně vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa a na lesní porosty,
na horninové prostředí, hmotné statky, ani sociálně-ekonomický vliv – tyto vlivy jsou proto
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již z Tab. 12.1 vypuštěny. Vliv doplnění, označených I/58
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pozitivně. Následně jsou pro každou změnu návrhu ÚP Dvorce shrnuty její potenciální
na životní prostředí a hodnocena jejich významnost. Kumulativní, ani synergické vlivy
doplnění návrhu ÚP Dvorce nejsou předpokládány.

1
2
3
4
5

6

Vymezení Z53 (DP)
Vymezení Z54(T*)
Z46 (DS) požadavek
migrační prostupnost
Koncepce rekreačního
využívání krajiny
ZP - oplocení
stavby a zařízení pro vodní
hospodářství – plochy L, Z,
P, S, S.k.

KR

ÚSES, VKP

Voda

Bio, flóra,
fauna

ZPF

Veř.zdraví.

Hluk

Ovzduší

Stručný
popis

Změna

Tab. 12.1: Hodnocení velikosti vlivu doplnění ÚP Dvorce na složky ŽP

0
-1
0

0
-1
0

0
0
0

-1
-1
0

0
-1
+1

0
0
0

0
0
0

0
-1
0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+1

0
0

0
0

12.6.1 Vymezení plochy Z53 (DP)
Plocha je určena pro výstavbu řadových garáží. Jedná se o lokalitu situovanou v rámci
současně zastavěného území, využívající proluku v zástavbě. Celková rozloha zastavitelné
plochy je 0,11 ha, z toho je větší část o rozsahu 689 m2, situovaná na parc. č. 120, je vedena
v katastru nemovitostí jako manipulační plocha. Zbývající rozsah plochy leží na zemědělském
půdním fondu a vyžádá si proto zábor ZPF o rozsahu 0,04 ha, z toho 0,01 ha na fluvizemích
nivy Křišťanovického potoka.
Přestože zábor ZPF je v řešené lokalitě minimální, je hodnocen mírně nepříznivě
vzhledem k novelizaci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který
stanoví v § 4, odst. 3, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu (odst. 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou
obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti
nemá dojít ke změně jejich určení). Zábor ZPF však není v této lokalitě striktně zamítnut
s ohledem na přechodná ustanovení č. II zákona č. 41/2015, kde je dáno, že „Řízení zahájená
podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.“ To platí
i pro návrh ÚP Dvorce.
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Tab. 12.2: Výpočet koeficientu významnosti vlivu plochy
Z53 na
ZPF
I/58 - OSTRAVA
ULICE
PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - nevratný

-3

Nejistoty - ne

0

Citlivost – ano (I., II. tř. ZPF)

-1

Možnost ochrany

Koeficient významnosti

0

0,5

Nevýznamný až nepříznivý vliv

-3,5

Vzhledem k minimálního rozsahu plochy a její lokalizaci je možnost ochrany půdního
fondu omezena pouze na sejmutí ornice a její následné využití na jiném vhodném místě.
Jiné vlivy vymezení plochy Z53 (DP) na životní prostředí nebyly zjištěny.
12.6.2 Vymezení plochy Z54 (T*)
Plocha je určena pro rozšíření skládky TKO v k .ú. Rejchartice výstavbou deponie
stavebních a demoličních nezávadných odpadů včetně vytěžené zeminy a kameniva z výkopů
staveb. Rovněž v této lokalitě je požadován zábor ZPF, z něhož již byla většina uskutečněna.
Celkový zábor zemědělského půdního fondu v této lokalitě činí 1,04 ha půdy zařazené do IV.
a V. třídy ochrany ZPF. V souladu s hodnotící škálou uvedenou v Kap. 5.4 je vymezení
plochy hodnoceno mírně nepříznivě. Významnost vlivu je stanovena v Tab. 12.2. Možnost
ochrany ZPF je v této ploše snížená, neboť se jedná ve většině její rozlohy o již zpevněnou
plochu.
Tab. 12.3: Výpočet koeficientu významnosti vlivu plochy Z54 na ZPF
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - trvalý

-3

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - nevratný

-3

Nejistoty - ne

0

Citlivost - ne

0

Možnost ochrany - snížená

Koeficient významnosti

0,3

Nepříznivý vliv

-4,2

Ovzduší, hluk, veřejné zdraví
Jak již bylo řečeno v Kap. 12.4.3, jako doprovodné vlivy provozu skládky TKO a jeho
rozšíření lze jmenovat zvýšení imisní zátěže řešeného území vlivem dopravy odpadu,
určeného k uložení, a vlivem prašnosti při manipulaci s ním. Vlivem zvýšení dopravy může
dojít rovněž k určitému navýšení akustické zátěže. Tyto vlivy jsou hodnoceny mírně
nepříznivě, významnost vlivů je však nízká – viz Tab. 12.4. Vzhledem k nízké dopravní zátěži
silnice III/4406, vymezení ploch zeleně, obklopujících lokalitu Z54 a značné vzdálenosti
od objektů bydlení není překračování hygienických limitů a nepříznivý vliv na veřejné zdraví
předpokládáno.
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Tab. 12.4: V Výpočet koeficientu významnosti vlivu
Z54
naPLZEŇSKÁ
imisní, NaOVÁ
akustickou
I/58plochy
- OSTRAVA
ULICE
BĚLÁ, I/56 M
ALÉ A VELÉ
zátěž
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - dlouhodobý

-2

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - vratný

-1

Nejistoty - ne

0

Citlivost – ne

0

Možnost ochrany - částečná

Koeficient významnosti

-2

Nevýznamný až nulový vliv

0,5

Provozování záměru skládky TKO podléhá zákonu o integrované prevenci č. 76/2002
Sb., v aktuálním znění, dle přílohy č. 1 zákona v kategorii 5.4. „Skládky, které přijímají více
než 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun, s výjimkou skládek
inertního odpadu“. Hlavním cílem integrované prevence je ochrana životního prostředí jako
celku před znečištěním regulací provozu těchto zařízení a zvýšeným stupněm jejich kontroly.
Pro zařízení „Řízená skládka odpadů TKO Dvorce – Rejchartice“ je vydáno integrované
povolení pod č. j. ŽPZ/3588/04/K1/15 ze dne 25.10.2004. Skládka odpadů má zpracován
a schválen provozní řád, kde jsou popsány pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví osob
v areálu a opatření pro zamezení havárie. Provoz zařízení se tímto dokumentem řídí. Závazné
podmínky provozu stanovují emisí limity, které jsou v pravidelných intervalech kontrolovány.
Návrh rozšíření areálu skládky odpadů plochou Z54 se jeví z hlediska kvality ovzduší a hladin
hluku jako nekonfliktní.

Vliv na faunu – migrační prostupnost území a krajinný ráz
V obou případech se jedná o vratný vliv, který bude eliminován po ukončení
skládkování a rekultivaci řešeného území. Vliv na krajinný ráz bude zmírněn využitím ploch
S.k. pro skladebné části lokálního ÚSES, které současně zamezí nepříznivým vizuálním
vlivům – koeficient významnosti tak odpovídá hodnotě Tab. 12.4.
Migrační prostupnost území zůstane po dobu provozu skládky mírně snížena, neboť
lokalita bude oplocena a tedy neprůchozí. Významnost vlivu je předmětem Tab. 12.5.
Za ochranu průchodnosti se dá považovat nízký podíl zastavitelného území ve srovnání
s migračními možnosti v celém řešeném území.
Tab. 12.5: V Výpočet koeficientu významnosti vlivu plochy Z54 na migrační prostupnost
území
Velikost vlivu

-1

Mezinárodní vliv - ne

0

Časový rozsah - dlouhodobý

-2

Veřejnost - ne

0

Reverzibilita - vratný

-1

Nejistoty - ne

0

Citlivost – ne

0

Možnost ochrany - částečná

Koeficient významnosti

Nevýznamný až nepříznivý vliv

-3,2
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Jiné vlivy vymezení plochy Z54 (T*) na životníI/58
prostředí
nebyly
zjištěny.
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ
, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

12.7

Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů
doplnění návrhu ÚP Dvorce (říjen 2015)

Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů doplnění
návrhu ÚP Dvorce (říjen 2015) je provedeno tabulkovou formou, která prezentuje
předpokládanou významnost jednotlivých změn návrhu ÚP Dvorce – viz Tab. 12.6.

1
2
3
4
5

6

Vymezení Z53 (DP)
Vymezení Z54(T*)
Z 46 (DS) požadavek
migrační prostupnost
Koncepce rekreačního
využívání krajiny
ZP - oplocení
stavby a zařízení pro vodní
hospodářství – plochy L, Z,
P, S, S.k.

KR

ÚSES, VKP

Voda

Bio, flóra,
fauna

ZPF

Veř.zdraví.

Hluk

Ovzduší

Stručný
popis

Změna

Tab. 12.6: Hodnocení významnosti vlivu doplnění ÚP Dvorce na složky ŽP

0
-2
0

0
-2
0

0
0
0

-3,5
-4,2
0

0
-3,2
+1

0
0
0

0
0
0

0
-2
0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+1

0
0

0
0

Souhrnně lze konstatovat, že potenciální nepříznivý vliv vymezení nových lokalit Z53
(DP) a Z54 (T*) je nízký. Konflikty se zásadami ochrany životního prostředí a zdraví
obyvatelstva nejsou předpokládány. Návrh ÚP Dvorce (říjen 2015) naopak obsahuje několik
dílčích doplnění s potenciálním kladným vlivem na kvalitu životního prostředí. Jedná se
především o požadavek zajištění migrační prostupnosti v koridoru určeném pro přeložku
silnice I/46 (plocha Z45 (DS)), dále pak o vytvoření podmínek pro změny v krajině příznivé
pro vodní režim a kulturní oživení krajiny drobnými sakrálními stavbami, případně
zatraktivnění míst výhledu výstavbou rozhledny.

12.8

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů doplnění ÚP
Dvorce na životní prostředí

V průběhu posouzení upraveného návrhu ÚP Dvorce (2015) nebyly zjištěny žádné
potenciální závažné záporné vlivy na životní prostředí. Návrh opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných nepříznivých vlivů na životní
prostředí je předmětem Kap. 7 tohoto dokumentu. Vzhledem k novým lokalitám
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a doplňujícím podmínkám návrhu ÚP Dvorce není nutno
stanovovat
opatření,
ochranu
I/58 - O
STRAVA ULICEnová
PLZEŇSKÁ
, NOVÁ BĚLÁ
, I/56 M
ALÉ
A
VELÉ
životního prostředí je možno zajistit v navazujících řízeních.

12.9

Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí
a jejich zohlednění při výběru variant řešení

Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí
do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení na životní
prostředí je předmětem Kap. 8 tohoto dokumentu. Po doplnění návrhu ÚP Dvorce zůstávají
závěry Kap. 8 v platnosti.
12.10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní
prostředí.
Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní
prostředí je předmětem Kap. 9 tohoto dokumentu.
12.11 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech
z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí
12.11.1Návrh požadavků k zapracování do návrhu ÚP Dvorce
Vzhledem k novým lokalitám a doplňujícím podmínkám návrhu ÚP Dvorce není
nutno stanovovat nová opatření, ochranu životního prostředí je možno zajistit v navazujících
řízeních.
12.11.2Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech
po přijetí ÚP Dvorce
a)

Vzhledem k nově vymezeným plochám Z53 (DP) a Z54 (T*) je nutno zajistit ochranu
skryté ornice a její další využití.

b)

Plochu Z54 (T*) odclonit od okolního prostředí realizací zeleně v plochách S.k., které
jsou vymezeny jako lokální biokoridory.

c)

Po ukončení skládkování a rekultivaci plochy Z54 (T*) lokalitu neoplocovat, nebránit
migrační prostupnosti území.

12.12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Kapitole 12 obsahuje doplnění „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Dvorce na životní
prostředí zpracované dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
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řádu“. Podkladem k dopracování byl upravený návrh
Dvorce,
doplněný
I/58 -Územního
OSTRAVA ULICEplánu
PLZEŇSKÁ
, NOVÁ BĚLÁ
, I/56 M
ALÉ
A
pro opakované veřejné projednání. Doplnění a úpravy oproti verzi, hodnocené v červnuVELÉ
roku
2011, jsou následující:
1/ Doplněna zastavitelná plocha dopravní infrastruktury pro dopravu v klidu Z53 (DP)
na západním okraji sídla Dvorce u Bruntálu. Jedná se o plochu pro řadové garáže.
2/ Doplněna zastavitelná plocha technické infrastruktury pro rozšíření řízené skládky Z54 (T*)
jižně od sídla Rejchartice.
3/ Doplněn požadavek migrační prostupnosti v ploše pro přeložku silnice I. třídy Z 46 (DS).
4/ Doplněna Koncepce rekreačního využívání krajiny (kap. E)6): „V krajině je umožněna
výstavba rozhledny.“ Současně byly doplněny Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití, podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu (kap. F)1)
následovně: „v sídlech jsou přípustné dominanty charakteru kostelů, kaplí, zvonic, rozhleden
apod., v krajině jsou podmíněně přípustné stavby rozhleden, drobných staveb (např. kapličky,
boží muka, křížky, památníky) za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu“.
5/ Doplněno přípustné využití oplocení v plochách ZP (kap. F)1.10).
6/ Doplněno přípustné využití pro stavby a zařízení pro vodní hospodářství v plochách
zemědělských – Z (kap. F)1.23), v plochách lesních – L (kap. F)1.24), v plochách přírodních
– P (kap. F)1.25), v plochách smíšených nezastavěného území – S (kap. F)1.26) a v plochách
krajinné zeleně – S.k (kap. F)1.27).
7/ Z nepřípustného vyloučení ploch zemědělských – Z (kap. F)1.23) a ploch smíšených
nezastavěného území – S (kap. F)1.26) byly vyjmuty „nezbytné stavby pro zemědělskou
prvovýrobu definované jako přípustné“.
8/ Do návrhu ÚP Dvorce byly zapracovány zcela nebo částečně požadavky Vyhodnocení
vlivů návrhu ÚP na životní prostředí (SEA) na úpravu návrhu územního plánu a požadavky
dotčených orgánů (viz kap. 8 Odůvodnění územního plánu).
V průběhu posouzení upraveného návrhu ÚP Dvorce (2015) nebyly zjištěny žádné
potenciální závažné záporné vlivy na životní prostředí.
Mírně nepříznivý vliv na zemědělský půdní fond je spojen s rozšířením skládky TKO
v lokalitě Z54.
Na hranici nevýznamného a nepříznivého vlivu byl určen vliv rozšíření skládky
TKO v lokalitě Z54 na migračně významné území a vliv vymezení plochy Z53 částečně
na bonitní půdě ve II. třídě ochrany ZPF.
Konflikty se zásadami ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva nejsou
předpokládány. Návrh ÚP Dvorce (říjen 2015) naopak obsahuje několik dílčích doplnění
s potenciálním kladným vlivem na kvalitu životního prostředí. Jedná se především
o požadavek zajištění migrační prostupnosti v koridoru určeném pro přeložku silnice I/46
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(plocha Z45 (DS)), dále pak o vytvoření podmínek pro
krajině
příznivé
I/58 změny
- OSTRAVAvULICE
PLZEŇSKÁ
, NOVÁ pro
BĚLÁvodní
, I/56 M
ALÉ
A
ELÉ
režim a kulturní oživení krajiny drobnými sakrálními stavbami, případně zatraktivnění Vmíst
výhledu výstavbou rozhledny.
Vzhledem k novým lokalitám a doplňujícím podmínkám návrhu ÚP Dvorce není
nutno stanovovat nová opatření, ochranu životního prostředí je možno zajistit v navazujících
řízeních.
Návrh stanoviska ke koncepci - souhlasné
Doplnění a aktualizace návrhu ÚP Dvorce (2015) nezakládá důvod pro změnu
souhlasného stanoviska, které k návrhu ÚP Dvorce vydal Krajský úřad Moravskoslezského
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