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ÚVOD
Udržitelný rozvoj území (§18 Stavebního zákona . 183/2006 Sb., dále SZ) je rozvoj, který
uspokojuje poteby souasné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Spoívá ve vyváženém vztahu tí pilí - podmínek udržitelného rozvoje:
- enviromentální pilí - píznivé životní prostedí
- ekonomický pilí - hospodáský rozvoj
- sociální pilí - soudržnost spoleenství obyvatel území
Územní plán Hradec nad Moravicí - vzhledem k dob a postupu zpracování - nebyl hodnocen
z hlediska pedpokládaných vliv na udržitelný rozvoj území.
Ze schváleného zadání Zmny .1 ÚP Hradec n/M vyplývá požadavek na vyhodnocení
pedpokládaných vliv Zmny .1 na udržitelný rozvoj území v rozsahu dle pílohy .5 vyhl.
.500/2006 Sb., vetn vyhodnocení vlivu návrhu Zmny .1 na životní prostedí v rozsahu dle
pílohy zák. .183/2006 Sb. Jako podklady byly použity:
-územní plán Hradec nad Moravicí (rok 2011)
-návrh Zmny .1 ÚP Hradec nad Moravicí
-územn analytické podklady ORP Opava (úplná aktualizace 2012)
-zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

A) VYHODNOCENÍ VLIV ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA
Vyhodnocení vlivu návrhu Zmny .1 územního plánu Hradec nad Moravicí na životní
prostedí (dále vyhodnocení vlivu na ŽP) je zpracováno v souladu s §10i zák. . 100/2201 Sb. o
posuzování vliv na životní prostedí v platném znní a v rozsahu pílohy zák. . 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním ádu. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního
prostedí Krajského úadu Moravskoslezského kraje v Zadání Zmny .1. Elaborát „Vyhodnocení“
je zpracován jako samostatná píloha A. k tomuto textu. Ze závru vyhodnocení vlivu na ŽP
vyplývá:
Z hlediska vliv na složky ŽP a lidské zdraví, se jeví návrh Zmny .1 jako pijatelný za
dodržení následujících opatení:
1. Pro ochranu obytné zástavby realizovat protihluková opatení, izolaní prvky ochranné
zelen
2. Po realizaci zámr provést kontrolní monitoring dodržení ochrany venkovního prostoru
staveb ped nadlimitním hlukem
3. Pi realizaci stavebních objekt dodržet prostorové a charakterové regulativy staveb
4. Respektovat podmínky pro územní využití ochranného pásma kulturní památky
5. Respektovat podmínky využití území v aktivní záplavové zón vodního toku
6. Dodržet minimalizaní opatení vzhledem k pírodn cenným lokalitám – PP Moravice,
NPR Kaluža
7. Dbát na zachování odtokových pomr a stávajících melioraních opatení
8. V nejvyšší možné míe minimalizovat zábory ZPF (pedevším I. a II. tídy ochrany)
a zábory PUPFL
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9. Pro vybrané návrhové plochy zpracovat posouzení EIA, dle z. . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na ŽP, ve znní pozdjších pedpis
10. Plochy obanské vybavenosti a technické infrastruktury provozovat na základ provozních
ád
11. Pi výkopových pracích dbát na možný výskyt archeologických nález, v konkrétních
pípadech informovat píslušný úad
12. Dodržení stanovených ochranných pásem
Pro pedcházení negativních vliv Zmny .1 na ŽP se dále doporuuje obecn:
1. Konkrétní návrhy projekt hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatel.
2. Provést porovnání jednotlivých zámr s požadavky zákona . 100/2001 Sb. a dále provést
postup dle zákona . 100/2001 Sb.
3. V nezbytných pípadech stanovit varianty ešení.
4. Spolupracovat s veejností i v pípad podlimitních zámr nebo mimo rámec zákona
. 100/2001 Sb.
Pi projektování a realizaci zámr vždy postupovat v souladu s platnou legislativou.
Specifické vlivy bude možno reáln identifikovat až pi posuzování jednotlivých zámr
v rámci navazujících schvalovacích proces.
Konkrétní projektové zámry je nutno ešit v souladu se zákonem o pírod a krajin
. 114/1992 Sb. § 12 – ochrana krajinného rázu a §67 povinnosti investor, výsledné materiály
pedložit píslušným OOP jako podklad pro rozhodování.
Výbr projekt i jejich faktické provádní musí zajistit, aby byly podporovány projekty, které
mohou nejvíce pispt ke zlepšení stavu životního prostedí a veejného zdraví, pípadn aby
projekty splující environmentální kritéria byly pi výbru významn preferovány.
Dsledn dbát, aby funkní plochy vymezené územním plánem byly využívány v souladu
s limity pro hlavní a pípustné využití území.

B) VYHODNOCENÍ VLIV ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAÍ OBLASTI
Vyhodnocení vlivu návrhu Zmny .1 územního plánu Hradec nad Moravicí na lokality
soustavy NATURA 2000 nebylo zpracováno. Píslušný dotený orgán státní správy usoudil, že
požadované zámry na zmny v území nebudou mít významný vliv na území soustavy NATURA
2000.
V kapitole 5.2. ve vyhodnocení vliv na ŽP se konstatuje:
V ešeném území byla definována jedna lokalita soustavy Natura2000. Jedná se o evropsky
významnou lokalitu EVL Údolí Moravice. Toto území je ešením 1. zmny ÚP Hradec nad
Moravicí pln respektováno a nepedpokládá se pímá územní kolize s nkterou z návrhových
ploch ani významné nepímé ovlivnní EVL i jejích pedmt ochrany. Vzhledem k faktu, že
se negativní vliv nov navržené územn plánovací dokumentace na tuto lokalitu
nepedpokládá, nebylo požadováno zpracování Hodnocení vliv na lokality soustavy Natura
2000 dle §45i z. . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny v platném znní.
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C) VYHODNOCENÍ VLIV NA SKUTENOSTI ZJIŠTNÉ V ÚZEMN
ANALYTICKÝCH PODKLADECH
VLIV NA STAV A VÝVOJ EŠENÉHO ÚZEMÍ
Horninové prostedí a geologie
Jako slabé stránky jsou jmenovány:
-vyšší míra sesuvných a poddolovaných území jako omezení pro rozvoj obce
Jako problémy k ešení je jmenováno:
-dodržování zásad ochrany ložisek nerostných surovin
-minimalizace negativního vlivu pípadné další tžby nerostných surovin na složky ŽP (zábory
ZPF, doprava, ochrana pírody ...)
Navrhované rozšíení tžby je situováno mimo zastavná území nejbližších sídel Bohuovice a
Jakubovice, pro tžbu se využívá již stávající dopravní a technické infrastruktura (komunikace pro
odvoz materiálu, dlní stavby a zaízení, ap.). Zábor ZPF pro rozšíení tžby zahrnuje pouze pdy
IV. tídy ochrany. Zvýšená dopravní zátž pravdpodobn postihne zastavné území Jakubovic a
Bohuovic.
Zastavitelné plochy navržené ve Zmn .1 nezasahují do lokalit svahových deformací; pouze
záchytný píkop v Kajlovci poblíž zastavitelné plochy bydlení Z1/43 ásten zasahuje do aktivního
sesuvného území.
Problematická je pesná lokalizace sesuvných území (nap. v RURÚ zmiovaný sesuvný svah
u hbitova v Hradci n/M není prostorov vymezen). V rámci Zmny .1 je dle ÚAP doplnno území
potenciálního sesuvu v Domoradovicích).
Do poddolovaných území se nezasahuje.
Vodní režim
Jako slabé stránky a hrozby jsou jmenovány:
-zhoršení pirozeného vodního režimu v dsledku nevhodného hospodaení na sklonitých
pozemcích
-vyskytuje se záplavové území vetn aktivní zóny zasahující i do zastavného území
-vyskytují se vodní útvary povrchových vod rizikové, špatný stav útvar podzemních vod
-vyskytují se zranitelné oblasti
-rizika lokálních povodní, eroze pdy ve svažitých polohách (v ešeném území až 20% orné pdy)
Navrhovaným rozšíením splaškové kanalizace i do odlehlých sídel jako jsou Domoradovice
dojde k dalšímu zlepšení istoty vod v obci.
Záchytné píkopy a zatravování navržené Zmnou .1 v Hradci n/M a v Kajlovci pispjí ke
snížení rizika zrychleného odtoku vody pi pívalové srážce, snížení rizika splavení pdy ze svah.
Dsledkem navržených opatení je také zlepšení kvality povrchových vod.
Zastavitelné plochy navržené Zmnou .1 nezasahují do záplavového území, krom plochy
urené pro rozšíení stávajícího rekrean sportovního areálu v Žimrovicích Z1/33 (RS-2);
podmínky využití plochy jsou však stanoveny tak, aby respektovaly polohu v aktivní zón a
v záplavovém území (nap. pípustná pouze zatravnná plocha hiš a sportoviš s penosným
sezónním mobiliáem a vybavením, apod.).
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Hygiena životního prostedí
Jako slabé stránky a hrozby jsou jmenovány:
-vysoká intenzita silniní dopravy v zastavném (obytném) území
-v obci jsou pekraovány imisní limity zneiš ujících látek
-jsou evidována území ekologických rizik
-stále se oddalující termíny realizace obchvatu silnice I/57 negativn ovlivující obytné území
Plošn zhoršená kvalita ovzduší vlivem vysoké koncentrace prmyslových stacionárních
zdroj zneištní v kraji nemže být návrhem Zmny .1 nijak ovlivnna.
Negativní vliv na istotu ovzduší mže mít zvýšení podílu zastavitelných ploch a v dsledku
toho zvýšení automobilové dopravy. Intenzita provozu na stávajících silnicích se návrhem
neovlivní, stejn jako jejich negativní psobení na okolí - emise a hluk, atd., vtší vliv na intenzitu
silniní dopravy má obecný trend rstu automobilismu v celé republice.
Negativní vlivy dopravy se projeví v zastavitelných plochách lokality 1/36 v Hradci n/M
u silnice III. tídy Bohuovická, dále pak v plochách bydlení podél silnice I/57 v severní ásti k.ú.
Hradec n/M, kde jsou návrhem zrušeny územním plánem stanovené plochy pestavby P1-P9, jejichž
úelem byla postupná náhrada mstského bydlení (BM) plochou smíšenou obytnou mstskou (SM)
s vyšším podílem obanské vybavenosti a služeb.
Z hlediska obtžování hlukem a zápachem se návrhem nic podstatného nemní - nejsou
navrženy nové zdroje hluku ani zápachu. Rozšíení tžby nerost leží v dostaten velké vzdálenosti
od ploch bydlení. Mže se zvýšit dopravní zátž v silnicích procházejících blízkými sídly.
Ochrana pírody a krajiny
Jako silné stránky jsou jmenovány:
-pírodní park Moravice
-hustá sí prvk ÚSES
-relativn vysoká hodnota koeficientu ekologické stability
Jako problémy k ešení jsou uvedeny:
-zajistit realizaci nefunkních prvk ÚSES
-zajistit v ÚPD kompaktnost zástavby a ochranu volné krajiny
-vytváet podmínky pro zachování a rozšiování rozptýlené zeln v krajin, pro vytváení
protierozních opatení
Pírodní park (PP) Moravice zasahuje do zastavných území k.ú. Filipovice, Domoradovice,
Žimrovice, Hradec n/M, Kajlovec, Bohuovice, v rámci Zmny .1 jsou uvnit PP navrhována jen
malá rozšíení zastavitelných ploch pro bydlení v návaznosti na ZÚ sídel Jakubovice, Kajlovec,
Hradec n/m, Filipovice.
Plošn nejvtším zámrem v oraji PP je rozšíení povrchové tžby nerost v Bohuovicích a
rozšíení sportovn rekreaního areálu v Žimrovicích.
Evropsky významná lokalita (EVL) Natura 2000 – údolí Moravice byla dle územn
analytických podklad rozšíena a v návrhu zaazena do pírodních ploch (NP).
Je upesnno vymezení prvk lokálního ÚSES (biokoridory Hradená, Záviliší, biocentrum
Kajlovecký rybník) tak, aby mohly dobe plnit svou funkci v území a zárove umožnit rozvoj obce.
Ke zmnám dochází ve vymezení lokálního biokoridoru po íce Hradená, pesnjším
vymezením nezastavné ásti zahrady, která zde vlivem nedostatku jiné zelen, bude souástí ÚSES.
Minimální šíka LBK bude dodržena, nedojde k jeho dalšímu perušení.
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Je upesnno vymezení lokálního biokoridoru v údolí Záviliší, a to v kritickém prchodu
zastavným územím, kde je šíka LBK nedostatená v delším úseku. Zmnou se docílí alespo
minimální šíky LBK.
K další zmn dochází ve vymezení lokálního biocentra Kajlovecký rybník, kde je louka
nahrazena lesním spoleenstvem. Louka je souástí intravilánu, na jejím míst se navrhuje
zastavitelná plocha pro bydlení Z1/42.
Návrhem plochy obanského vybavení sportu a rekreace Z1/33 v Žimrovicích se zmenšuje
vymezený regionální biokoridor nivního typu .609. Již dnes poddimenzované prostorové
parametry pro RBK by mohly být Zmnou .1 dále zmenšeny natolik, že by to mohlo ohrozit funkci
RBK.
Ochrana nezastavné krajiny se zlepší v Bohuovicích, Domoradovicích, Filipovicích, kde je
navrženo zrušit nkteré zastavitelné plochy bydlení, obanského vybavení, drobné výroby.
Zemdlský pdní fond a pozemky urené k plnní funkce lesa
Konkrétn pro ešené území Hradce nad Moravicí nejsou uvedeny silné a slabé stránky,
píležitosti, hrozby.
Vtšina zábor zemdlské pdy navrhovaných ve Zmn . 1 patí do IV. tídy ochrany 69 %. Do nejkvalitnjších pd I. a II. tídy ochrany patí cca 17% zabíraných pozemk.
Nevýznamný zábor lesních pozemk je navrhován v ploše tžby v Bohuovicích, v úzkých
pruzích pro istírnu odpadních vod v Domoradovicích a pro cyklostezku v Hradci n/M.
Veejná dopravní a technická infrastruktura
Navrhované zmny zlepšují vybavenost sídel v ešeném území dopravní a technickou
infrastrukturou.
Doprava:
Nejsou navrženy zmny v silniní síti. Jsou navrženy stezky pro pší a cyklisty (pší lávka
v Žimrovicích, úsek cyklostezky v Hradci, chodník k rozhledn a ke hbitovu v Jakubovicích), které
zlepší možnosti a bezpenost cyklistické a pší dopravy. Plochy pro parkovišt zlepší možnosti
odstavování vozidel u hbitova v Hradci n/M.
Vodní hospodáství:
Je navrženo rozšíení kanalizaního systému s ištním odpadních vod v biologické OV
v Domoradovicích.
Energetika:
Rozvoj zaízení energetiky a spoj se návrhem zásadn nemní.
Nakládání s odpady:
Územní plán zachovává stávající ešení nakládání s odpady, kdy je veškerý odpad odvážen a
likvidován mimo území obce.
Sociodemografické podmínky
Aktualizovaná prognóza pedpokládaného vývoje potu obyvatel je pozitivní - vývoj do roku
2025-28 bude píznivý, reálný je mírný rst potu obyvatel. Ovlivní ho i rozvinutá rekreaní funkce
obce.
Návrh pestavbové plochy P1/27 zahrnující areál bývalých zámeckých koníren, který je urena
k pestavb na obanskou vybavenost - sociální bydlení s peovatelskou službou je v souladu
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s trendem stárnutí populace.
Bydlení
Ve SWOT analýze je uvedena jako silná stránka ešeného území:
-velké množství individuálního bydlení v RD a pomrn dynamický nárst domovního fondu
a jako slabá stránka ešeného území:
-nízké tempo výstavby dom, byt
Na základ aktualizovaných údaj (sítání lidu) a trendu vývoje posledního desetiletí se nadále
poítá s potebou cca 2,5 byt na 1 000 obyvatel ron a s "pevisem" nabídky ploch pro bydlení
v rozsahu cca 40%. Navržený nárst zastavitelných ploch pro bydlení v rámci Zmny .1 tomu
odpovídá.
Rekreace
Jako silné stránky jsou uvedeny:
-Hradec nad Moravicí jako atraktivní lokalita rekreace a cestovního ruchu, stdisko vyššího
významu
-vysoký podíl potenciálních rekreaních ploch
-nepekroená hranice udržitelnosti cestovního ruchu
Jako slabé stránky:
-málo cyklostezek v území
Jako píležitosti:
-zvýšení rekreaního vybavení obcí i sportovních kapacit
-vymezení ploch pro nová sportovišt, hišt
Jsou navrženy plochy pro rozvoj sportovn rekreaního areálu v Žimrovicích (travnatá hišt)
a Hradci n/M (fotbalová hišt), je navržen rozvoj cykloturistiky a pší turistiky (pší lávka pes
Moravici v Žimrovicích, cyklostezka z Hradce n/M do Branky u Opavy).
Hospodáské podmínky
Krom nedostatku pracovních píležitostí nejsou pro ešené území uvedeny další slabé ani silné
stránky.
Nejsou navrhovány nové rozvojové pochy pro výrobu a podnikání. Návrhem Zmny .1 se
vypouští nevelká plocha pro drobnou výrobu v Domoradovicích, pípadná poptávka po rozvojových
plochách je dostaten pokryta možnostmi optovného využití bývalého zemdlského areálu
(rekonverze objekt, využití brownfields).
Podnikatelské píležitosti jsou rozšíeny návrhem zastavitelné plochy obanské vybavenosti
komerního typu Z1/1b v Hradci nad Moravicí podél silnice I/57 pod areálem zámku - v návaznosti
na zámr záchytného parkovišt s doprovodnými službami vymezený v územním plánu.
K nabídce nových pracovních míst v ešeném území mže pispt návrh ploch obanského
vybavení veejné infrastruktury a ploch rekreace a sportu (poskytování doprovdných služeb).
Rovnž navržené rozšíení tžby v Bohuovicích alespo udrží pracovní místa v ešeném území.
VLIV NA EŠENÍ PROBLÉM UVEDENÝCH V ÚAP
Jako problémy k ešení v územn plánovací dokumentaci Hradec nad Moravicí jsou v územn
analytických podkladech oznaeny následující závady, ohrožení, stety a jiné problémy, které jsou
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již vtšinou ešeny v platném ÚP nebo nejsou ešitelné protedky územního plánu obce:
• prtah silnice I/57-ešeno v ÚP jako peložka - obchvat
• nevyhovující stav povrchových a podzemních vod - ásten vyeší ve Zmn .1
navrhovaná kanalizace a OV v Domoradovicích
• hluková a emisní zátž z dopravy - ásten vyeší peložka I/57 již v ÚP
• navrhovaná zástavba v záplavovém území, v aktivní zón - lokalita 1/33 rozšíení sportovn
rekreaního areálu v Žimrovicích ve Zmn .1 leží v záplavovém území i aktivní zón. Je
podmínno respektováním požadavk pro využití ploch v aktivní zón záplavového území
• orná pda ohrožená erozí - je ešeno v územním plánu (plochy NS-4 protierozní opatení,
zatravnní, záchytné píkopy), ve Zmn .1 je rozšíeno v lokalitách ohrožených erozí 1/46
v Kajlovci, 1/37 v Hradci n/M
• navrhovaná zástavba v pírodním parku Moravice - v PP Moravice leží ásti zastavných
území nebo celá ZÚ Filipovice, Domoradovice, Žimrovice, Hradec n/M, Kajlovec,
Bohuovice. V rámci Zmny .1 jsou uvnit PP navrhována jen malá rozšíení
zastavitelných ploch pro bydlení v návaznosti na ZÚ sídel Jakubovice, Kajlovec, Hradec n/
m, Filipovice, plošn nejvtším zámrem v PP je rozšíení povrchové tžby nerost v
Bohuovicích a rozšíení sportovn rekreaního areálu v Žimrovicích
• nízký poet dokonených byt v posledních letech, nedostatek pracovních píležitostí.
V rámci Zmny .1 jsou aktualizovány prognózy vývoje potu byt a obyvatel v ešeném
území v souvilosti se sítám lidu 2011, nedostatek pracovních píležitostí eší ÚP
vytvoením územních podmínek pro rozvoj výroby a podnikání

D) PÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIV NA JINÉ SKUTENOSTI OVLIVNNÉ
NAVRŽENÝM EŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMN ANALYTICKÝCH
PODKLADECH, NAPÍKLAD SKUTENOSTI ZJIŠTNÉ V DOPL UJÍCÍCH
PRZKUMECH A ROZBORECH
Nebyly zjištny jiné skutenosti, které by mohly být ovlivnny návrhem ešení Zmny .1, než
ty, které jsou podchycené v ÚAP.

E) VYHODNOCENÍ PÍNOSU ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNNÍ
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Priority územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území jsou stanoveny
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Respektují Politiku územního rozvoje R
2008 a vychází z Územn analytických podklad MSK a píslušných koncepních dokument.
ešeného území se njak dotýkají tyto priority (oznaení shodné se ZÚR MSK):
(6.) "Regulace extenzivního rozvoje sídel vetn vzniku nových suburbánních zón, efektivní
využívání zastavného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areál ped
výstavbou ve volné krajin."
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Ve Zmn .1 ÚP obce jsou zastavitelné plochy navrhovány vždy jako navazující na
zastavné území a v rozsahu, který odpovídá oekávané poteb nových ploch (podloženo
aktualizovanou prognózou vývoje potu obyvatel nebo konkrétními zámry). Vyhodnocení
úelného využití zastavného území a vyhodnocení poteby vymezení zastavitelných ploch je
popsáno v kap.h) odvodnní Zmny .1.
(7.) "Ochrana a zkvalitování obytné funkce sídel a jejich rekreaního zázemí; rozvoj obytné
funkce ešit souasn s odpovídající veejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systém
odvádní a ištní odpadních vod."
Je podporována ochrana a zkvalitování obytné funkce obce a jejího rekreaního zázemí
souasn s odpovídajícím rozvojem veejné infrastruktury v. odvádní a ištní odpadních
vod - navrženo je odkanalizování Domoradovic. Návrhem ešení je respektována ochrana
pírodních i kulturn historických hodnot území.
(8.) "Rozvoj rekreace a cestovního ruchu podporovat vytváením podmínek pro využívání
pírodních a kulturn historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu pi
respektování jejich nezbytné ochrany."
Rozvoj rekreace je podpoen návrhem rozšíení sportovn rekreaní plochy 1/33
v Žimrovicích, která navazuje na stávající plochy využívané zejména pro letní rekreaci
(vodácké sporty, koupání, sezónní využití), dále návrhem sportovn rekreaní plochy 1/38
v Hradci n/M (pro travnatá fotbalová hišt a sportovišt). Zaízení podporující rozvoj
cestovního ruchu mohou vznikat v navržených plochách obanské vybavenosti komerního
typu, nap. Z1/1b. Návrhem jsou zlepšny podmínky pro využívání pírodních (Pírodní park
Moravice, údolí Moravice, rezervace Kaluž) a kulturn historických (zámek, zámecký park,
kavárie, technická památka v žimrovických papírnách, ap.) hodnot daného území jako
atraktivit cestovního ruchu.
(9.) "Zamezit rozšiování stávajících a vznik nových lokalit urených pro stavby k rodinné
rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobnji specifikovaných
v ZÚR"
Nejsou navrhovány nové plochy rodinné (individuální) rekreace. Z tohoto dvodu nejsou
splnny požadavky Zadání na zaízení ploch rekerace (nap. požadavek .22 ve
Filipovicích).
(10.)"Vytváení územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy."
Návrh se nedotýká podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.
(11.)"Vytváení územních podmínek pro rozvoj udržitelných druh dopravy."
V rámci Zmny .1 je doplnn úsek cyklostezky M1 do Branky u Opavy vedený po pravém
behu Moravice v soubhu s ulicí Husova (pod hbitovem).
(13.)"Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostedí pedevším v centrální a
východní ásti kraje"
Navrhuje se kanalizace a istírna odpadních vod v Domoradovicích. Pevážná vtšina
navržených zastavitelných ploch je napojena na kanalizaci (krom dvou drobných ploch pro
bydlení ve Filipovicích) a jsou zásobeny plynem (ekologické vytápní a píprava TUV).
Navrhuje se rozšíení plochy tžby nerost v Bohuovicích (na hranici katastru
Jakubovice), což jsou provozy, které by potenciáln mohly zhoršovt stav životního prostedí
v území obce. Vzhledem k tomu, že je již veškeré težební zaízení stávající a v provozu,
nenavrhuje Zmna .1 nové zatížení životního prostedí, ale poskytuje podmínky pro
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pokraování využívání území k tžb. Výhledová plocha pro rekultivaci vytžené jámy na
rekreaní vodní plochu je navržena na celou, tj. rozšíenou, plochu tžby.
(14.)"Ochrana výjimených pírodních hodnot území (zejména CHKO Poodí ... ) vetn ochrany
pohledového obrazu významných krajinných horizont a významných krajinných, resp.
kulturn historických dominant. Pi vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení
prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO
Poodí a na pítocích Odry)."
Na prostupnost krajiny a režim povrchových vod mají vliv zastavné i zastavitelné plochy
bydlení na svazích ohrožených erozí. Jedná se zejména o svahy v návaznosti na stávající
zástavbu v Hradci n/M (lokalita 1/36) a v Kajlovci (lokalita 1/43). Pro zmírnní negativního
vlivu na režim povrchových vod jsou návrhem vytvoeny podmínky pro vybudování
protierozních opatení (záchytné píkopy zaústné do vodotee, zatravnní nad zástavbou).
Ochrana pohledového obrazu významných krajinných horizont a významných kulturn
historických dominant je v návrhu zlepšena úpravou podmínek pro využití ploch s rozdílným
zpsobem využití.
Zvlášt chránná území pírody – pírodní park Moravice, významné krajinné prvky - vodní
toky a lesy, EVL Údolí Moravice, jsou vyznaeny a jejich hranice jsou návrhem Zmny .1
v pípad poteby aktualizovány. Navrhovanými zmnami jsou nové plochy zaazeny do
ploch pírodních (NP) nebo ploch nezastavného území smíšeného (NS); v nich jsou
podmínky pro využití stanoveny tak, aby tyto pírodní hodnoty byly ped nežádoucími
zmnami chránny.
(15.)"Preventivní ochrana ped potenciálními riziky a pírodními katastrofami s cílem
minimalizovat rozsah pípadných škod na hodnotách území"
Navrženy jsou podmínky pro budování protierozních opatení a pro zmnu využití svažitých
zemdlských pozemk ohrožených vodní erozí (záchytné píkopy, zatravnní svah nad
zástavbou).
Zastavitelná plocha Z1/33 je navrhována do záplavového území, leží v aktivní zón, avšak
podmínky pro její využití dovolují jen takové využití, které je sluitelné s touto polohou.
(16.)"Respektování zájm obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku."
Zájmy obrany státu jsou respektovány. Požadavek na ešení konkrétních zájm CO nebyl
v Zadání Zmny . 1 ÚP obsažen.

F) VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ
VYHODNOCENÍ VLIV ZMNY .1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZLEPŠOVÁNÍ
ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, PRO
HOSPODÁSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEENSTVÍ OBYVATEL
ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD
Vyhodnocení vlivu návrhu Zmny .1 územního plánu na zlepšení územních podmínek pro
píznivé životní prostedí
- Návrhem jsou respektovány pírodní a krajináské hodnoty chránných ástí pírody – Pírodní
park Moravice, evropsky významná lokalita Údolí Moravice, ostatní významné krajinné prvky –
lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy – tedy pírodní prostedí. Ochrana je v návrhu zajištna
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-

stanovenými podmínkami využití ploch, ve kterých se vyskytují.
Upesnným vymezením lokálního územního systému ekologické stability je vytvoen
pedpoklad pro zachování ekologické rovnováhy v krajin.
Dá se oekávat ástené omezení pdní eroze, zvýšení schopnosti zadržování vody v krajin díky
navrženému rozšíení zatravnných ploch, záchytných píkop.
Je možno oekávat, že istota ovzduší se nezhorší díky preferenci ekologických zpsob vytápní
a možnosti pipojení navrhovaných ploch na rozvody plynu.
istota vod a pd se vlivem navrhovaného ešení zlepší - je navrhováno odkanalizování
Domoradovic.

Vyhodnocení vlivu návrhu Zmny .1 územního plánu na zlepšení územních podmínek pro
hospodáský rozvoj a soudržnost spoleenství obyvatel území
- Navržené plochy pro bydlení pomohou uspokojit zvýšenou poptávku po bydlení a prodlouží
dlouhodobý trend stabilizace osídlení v obci.
- Vymezení ploch pro bydlení ve vhodných lokalitách, které vzešly také z požadavk obyvatel
obce, pispje k udržení mladé generace obyvatel a ve svých dsledcích posílí soudržnost
spoleenství obyvatel obce.
- Navržené zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a nenarušují dochovanou
urbanistickou strukturu
- Navržené ešení respektuje podmínky pro ochranu píeodních a kulturních hodnot - tím vším je
udržována kvalita bydlení
- Umožnní rozvoje obanského vybavení komerního typu, sportu a rekreace pispje ke kvalit
bydlení a tím i stabilit osídlení a vytvoí územní pedpoklad pro posílení cestovního ruchu i pro
hospodáský rozvoj obce. Vytvoení pracovních míst v obci sníží závislost na vyjíž ce za prací a
tím i posílí soudržnost spoleenství obyvatel území.
- Navržené úpravy pších a cyklistických komunikací zvýší bezpenost dopravy, pispjí ke kvalit
bydlení.
- Rozšíení tras plynovod, vodovod a kanalizací do zastavitelných ploch ešených územními
studiemi zvýší atraktivitu pozemk urených k výstavb, tím nepímo pispje k podpoe
hospodáského rozvoje obce i posílení soudržnosti obyvatel území.
Negativní vlivy Zmny .1 územního plánu na udržitelný rozvoj území
- Realizací navrženého ešení dojde k záborm zemdlského pdního fondu – vtšina zabírané
pdy je však ve III., IV. a V. tíd ochrany.
- Rozvojem bydlení na erozivních svazích mže dojít ke zhoršení projev vodní eroze, zejména na
intenzivních zemdlských plochách. Pro snížení rizika erozí je nutno realizovat opatení
spoívající v zatravování pdy nad zástavbou a v budování záchytných píkop zaústných do
vodotee.
Hodnocení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje dotýkající se ešeného území
Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro správní obvod ORP Opava, (zpracovatel
Ekotoxa s.r.o., Opava v rámci Územn analytických podklad ORP Opava) vyhodnocuje pilíe
metodikou bodového hodnocení. Hodnocení jednotlivých pilí RURÚ v porovnání s hodnocením
Zmny .1 a územního plánu je uvedeno v následující tabulce:
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Tab. Hodnocení vyváženosti pilí udržitelného rozvoje dotýkající se ešeného území
hodnocení (hodnoty: +300 bod = nejlepší, -300 bod = nejhorší)
Pilí-podmínky
RURÚ SO ORP
výsledné hodnocení
Opava
Zmny .1 a
územního plánu
Životní prostedí
- 41,7
3 - nadprmrné
Hospodáské podmínky území
+ 25
2 – dobré
Soudržnost obyvatel území
+ 25
2 – dobré
CELKEM
8,3
ZAAZENÍ OBCE
2c
V celkovém hodnocení obcí v ORP Opava je v nejhorším pípad dosaženo záporného
hodnocení - 108,3 bod, v nejlepším pípad + 121,3 bod. Z celkových 41 obcí získalo 19 obcí
záporné celkové hodnocení, 22 obcí získalo kladné hodnocení.
Do 1. skupiny je zaazeno 8 obcí, které mají kladné hodnocení ve všech tech pilíích.
Do 2. skupiny je zaazeno 13 obcí, které mají kladné hodnocení ve dvou pilíích.
Do 3. skupiny je zaazeno 12 obcí, které mají kladné hodnocení v jednom pilíi.
Do 4. skupiny je zaazeno 8 obcí, které mají záporné hodnocení ve všech tech pilíích.
V hodnocení hospodáského pilíe území je výsledné hodnocení dobré, v úvahu jsou vzaty
zejména silné vazby obce na hospodásky problematické okolí – zejména Vítkovsko, ale je vzato
v úvahu i „písnjší“ celorepublikové mítko. Nezamstnanost v širším regionu je hodnocena stále
jako problém.
Píznivjší hodnocení životního prostedí ve Zmn .1 územního plánu se opírá zejména o
tradiní rekreaní funkce ešeného území, rozsah lesních ploch v okolí. Výsledné hodnocení
podmínek životního prostedí – nadprmrné, je nutno vnímat naopak i s ohledem na nepíznivé
podmínky širšího regionu.
Pi hodnocení podmínek soudržnosti obyvatel území – které byly hodnoceny jako dobré je brán
v úvahu znaný podíl rekreaního bydlení v obci a rst obce (znaná atraktivita bydlení), který
pináší i uritá rizika.
Obecn je nutno považovat za základní problémy ešeného území mírn nerovnovážný stav
hospodáského pilíe ve vazb na širší region a problémy v oblasti životního prostedí (kvalita
ovzduší, chybjící kanalizace). Tyto problémy mírn snižují vyváženost podmínek území,
spoluvytváejí vysoký rozvojový potenciál obce plynoucí zejména z píznivé polohy sídel v severní
ásti ešeného území, rekreaní a obytné atraktivity vtšiny území (rekreaní potenciál širšího
okolí). V obci se projevuje velký zájem o bydlení, který mže být i zdrojem rizik, nap.
nadmrného a nekoordinovaného rozvoje bydlení (zejména Žimrovice a Hradec nad Moravicí).
Pro posílení hospodáského pilíe - územních podmínek pro hospodáský rozvoj - jsou
vymezeny zastavitelné plochy pro obanskou vybavenost sportu a rekreace, komerního typu,
v místech dobe dopravn dostupných, v návaznosti na stávající plochy.
Stabilizace osídlení a soudržnost spoleenství obyvatel území je podporována vytvoením
kvalitních územních podmínek pro rozvoj bydlení, obanského vybavení, každodenní rekreaci
v návaznosti na veejnou infrastrukturu.
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