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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM.
1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace
Důvodem pro pořízení nového Územního plánu Krhová je především osamostatnění obce na
základě referenda ke dni 1. 1. 2013, čímž vznikla nutnost vytvoření samostatné urbanistické
koncepce rozvoje území obce – vlastního Územního plánu Krhová.
Územní plán je pořízen na základě schváleného zadání, které obsahuje následující požadavky:
-

-

-
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Územní plán bude pořízen pro celé správní území obce Krhová, které zahrnuje jedno katastrální území Krhová.
Základní koncepce rozvoje území obce Krhová bude vycházet ze stávající územně plánovací dokumentace - ÚP Valašské Meziříčí pro obec Krhová s prověřením vhodnosti
této koncepce vzhledem k osamotnění obce ke dni 1. 1. 2013.
Zastavěné území bude aktualizováno v celém řešeném území v souladu se stavebním
zákonem a souvisejícími právními předpisy.
V rámci ÚP navrhnout vhodné harmonické uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití tak, aby bylo možné optimální využití těchto ploch bez kolize s využitím ploch okolních.
Pro jednotlivé druhy ploch stanovit podmínky využití specifikací hlavních, přípustných a
nepřípustných činností, případně podmíněně přípustných činností se stanovením konkrétní podmínky.
Prověřit uspořádání stávajících ploch na základě doplňujících průzkumů a rozborů. U kolizních ploch navrhnout nové využití.
Při umisťování nových zastavitelných ploch případně změnách využití stávajících zastavěných ploch je nutno vycházet z charakteru okolní zástavby.
Při návrhu ÚP vytvářet kompaktní strukturu obce s možností racionálního využití stávajících ploch a sítí technické a dopravní infrastruktury.
Upřednostnit přiměřené využití volných ploch uvnitř zastavěného území před extenzivním rozšiřováním do volné krajiny.
Návrhem plošného uspořádání území vytvořit pestrou smíšenou sídelní strukturu vzájemně nekolizních ploch, která umožní přiblížit pracovní příležitosti k bydlení a omezí nároky na přepravu.
Při tvorbě návrhu ÚP respektovat požadavky vyplývajících pro dané území z Politiky ČR
v platném znění a krajských rozvojových koncepcí, zejména Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje a dalších dokumentů z oblasti dopravy, ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství, energetiky, odpadového hospodářství aj.
Řešit okruhy problémů a slabých míst vyplývající z aktualizovaných ÚAP ORP Valašské
Meziříčí, především respektovat a zohlednit záměry, limity a hodnoty území, zajistit
ochranu půd vysoké bonity, zachováním podílu zahrad a trvalých travních porostů, zamezením vzniku nových rezidenčních areálů a rekreačních center mimo zastavitelné
území obce.
ÚP navrhnout v souladu s požadavkem na vyváženost všech tří pilířů rozvoje – sociálního, environmentálního a hospodářského.
Vymezit skladebné částí ÚSES s ohledem na potřebu návaznosti na okolní správní
území dalších obcí, s respektováním přírodních zákonitosti a souvislostí, skutečný stav
prostředí a reálné možnosti dosažení cílového stavu a s respektováním Koncepce a
strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje.
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V rámci ÚP Krhová jsou navrhovány zastavitelné plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 1 –
23, plochy občanského vybavení O č. 30 - 32, plochy technické infrastruktury T*č. 49, 50, plochy veřejných prostranství P* č. 33, 34, plochy smíšené výrobní SP č. 35, 36, plocha pro nakládání s odpady TO č. 37 a plochy pro silniční dopravu DS č. 39 – 48.
Nově navrhovanými plochami jsou plochy č. 7, 13, 22, 23, 32, 33, 34, 39, 47, 48, ostatní plochy
byly pro shodnou nebo obdobnou funkci vymezeny v předchozím ÚP jako součást sídelního
útvaru Valašské Meziříčí. Z důvodu zajištění právní jistoty stavebníků a s ohledem na skutečnost, že od vydání Územního plánu Valašské Meziříčí neuplynula ještě doba 5 let, nebyly vypouštěny a výrazně měněny plochy z něj převzaté, a to mimo jiné i s ohledem na možné riziko
náhrad za změny v území.
a) Vztah k jiným koncepcím
Navrhovaný ÚP má vztah zejména k následujícím koncepčním materiálům:
 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje v aktuálním znění
 Národní plán povodí Dunaje (schvál. usnesením Vlády České republiky č. 1083 z 21. 12.
2015), Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, schválený zastupitelstvem Zlínského
kraje dne 20.4.2016 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje (schvál.
usnesením Vlády České republiky č. 1082 z 21. 12. 2015)
 „Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje“ (HydroprojektCZ a.s. Praha,
srpen 2007), která byla aktualizována (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha,
září 2013). Uvedená studie nepředpokládá v řešeném území žádná opatření s územními
nároky.
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje včetně následných aktualizací
(PRVKZK, schválen usnesením č.770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva ZK dne 20.
10. 2004) – slouží pro koordinaci odvádění a čištění odpadních vod a zásobování území
pitnou vodou.
 Koncepce rozvoje cyklodopravy na území ZK – dokument sloužící pro vymezení ploch a
koridorů významných regionálních tras,
 Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje – obecný dokument bez konkrétních požadavků pro územní plánování v řešeném území.
 Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje - dokument bez konkrétních požadavků pro územní plánování v řešeném území.
 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2008 – 2020 – obecný strategický dokument bez konkrétních požadavků pro územní plánování v řešeném území.
 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 (SRZK 2009-2020) a aktuální verze Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) - obecné strategické dokumenty bez konkrétních požadavků na řešené území.
 Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje.
 Územní energetická koncepce ZK - dokument bez konkrétních požadavků na řešené
území.
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 Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce – dokument bez konkrétních požadavků na řešené území.

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI.
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadavcích promítá do platných obecně závazných předpisů a krajských dokumentů a odráží se
v cílech, které jsou v těchto dokumentech uvedeny. Soulad návrhu ÚP Krhová byl posuzován
zejména ve vztahu k následujícím hlavním koncepčním materiálům přijatým na celostátní a
krajské úrovni:
A. Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07, z května 2016;
B. Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025, vydán OZV ze dne
24.2.2016;
C. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, (schválen usnesením č.
770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva ZZK dne 20.10.2004) včetně aktualizací;
D. Studie o lesním hospodářství na území Zlínského kraje, 2002
E. Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji, 2002
F. Generel dopravy Zlínského kraje, 2004 (aktualizace z let 2009 – 2011 schválena
dne 14. 12. 2011, číslo usnesení 0625/Z18/11)
G. Národní plán povodí Dunaje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, Studie ochrany před povodněmi na
území Zlínského kraje
H. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, v platném znění
Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech mají vztah zejména:
ad A) Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava CZ07
Základním cílem Konceptu je dále 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.
Základní vertikální souvislostí Konceptu je vazba na Národní program snižování emisí České
republiky a na Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a
oxidů dusíku ze stávajících vyjmenovaný (dříve „zvláště velkých“) spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Kromě toho jsou zde uvedeny významné vazby zejména na koncepční materiály
připravené na národní úrovni a evropské úrovni, jako je Státní politika životního prostředí ČR,
Státní energetická politika a Státní energetická koncepce, Národní program ke zmírnění dopadů
změny klimatu aj.
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Jsou zde rovněž uvedena opatření pro snižování emisí, z nichž relevantní pro územní plánování
jsou např. omezení parkování v centrech obcí, výstavba záchytných parkovišť, odstraňování
bodových problémů na silniční síti, selektivní nebo úplné zákazy vjezdu, podpora pěší a cyklistické dopravy, zvýšení podílu zeleně, podpora opatření proti větrné erozi, podpora nízkoemisních nebo bezemisních zdrojů energie, aj. Z velké části se jedná o opatření mimo působnost
územního plánování.
 Relevantní požadavky uvedeného koncepčního materiálu jsou návrhem ÚP obecně
respektovány, hodnocený ÚP koncepce je s krajskou koncepcí v souladu.
ad B) Plán odpadového hopodářství Zlínského kraje
Na uvedený koncepční dokument nemá předkládaný ÚP přímou vazbu. Obecné požadavky
této koncepce jsou v regulativech ÚP respektovány, ÚP je s krajskou koncepcí v souladu.
ad C) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje stanovuje základní koncepci optimálního
rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s časovým
upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení,
možnosti financování nebo spolufinancování a ekonomickou průchodnost navržených technických řešení v tomto kraji včetně případného řešení vlastnických vztahů. Slouží jako základní
podkladový materiál oboru vodovodů a kanalizací orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.
Odkanalizování obce je řešeno s využitím jednotného systému kanalizace s odvedením odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod na území města Valašské Meziříčí. Zásobování
pitnou vodou je řešeno napojením na obecní rozvody vody s napojením na SV Stanovnice.
 Navrhovaný územní plán je s danou koncepcí v souladu. Kanalizační systém obce a
vodovodní síť budou upraveny tak, aby bylo zajištěno nakládání s vodami u všech nově navrhovaných zastavitelných ploch.
ad D) Studie o lesním hospodářství na území Zlínského kraje
Cílem Studie je analýza hospodaření na lesních pozemcích Zlínského kraje a zjištění míry zachování ekologické funkce lesních porostů, včetně jejich produkční a mimoprodukční funkce.
 ÚP není s uvedeným dokumentem ve střetu.
ad E) Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji
Předmětná studie se zabývá především způsobem hospodaření na zemědělské půdě, jejími
výnosy, zajištěním lidských zdrojů a jejich kvality, požadavkem na stabilizaci krajiny zalesňováním a zatravňováním některých méně produkčních ploch, zrovnoměrněním odběrů zemědělských plodin, realizací agro-environmentálních opatření, hospodařením v méně příznivých oblastech apod.
 Ve Studii je mimo jiné vysloven požadavek na zachování procenta zornění v produktivních
oblastech. Z tohoto pohledu má návrh ÚP nežádoucí vliv, neboť v jeho rámci dochází
k novému záboru zemědělského půdního fondu, a půdy bonitně cenné jsou zabírány ve
značném rozsahu, protože v území převažují.
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ad F) Generel dopravy Zlínského kraje
Z uvedené koncepce se předmětného ÚP dotýká část týkající se silniční a železniční dopravy.
V hranici správního území procházejí významné a vysoce zatížené silnice I/57 a I/35, na nichž
intenzity dopravy přesahují 20 tis. vozidel za 24 hod. Řešeným územím prochází navrhovaná
silnice I. třídy (ostatní) Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva – (Slovensko) I/35) která je vedena v nové stopě. Cílovým stavem je dvoupruhová homogenizovaná komunikace kategorie S11,5/80 s dopravní funkcí v území, což je řešeno návrhem plochy DS č.
40 (dle zpracované tech. studie v kat. S24,5/80). Plocha je součástí severovýchodního obchvatu města Valašské Meziříčí a navrženým řešením je zajištěna návaznost na plochy na území
města Valašské Meziříčí. Jedná se o záměr popsaný v Zásadách územního rozvoje Zlínského
kraje v platném znění jako veřejně prospěšná stavba.
Silniční tahem krajského významu je silnice (Nový Jičín) – Valašské Meziříčí (stávající I/57, výhledově silnice II. třídy). Cílovým stavem je dvoupruhová homogenizovaná komunikace kategorie S 7,5/60 se smíšenou dopravně - obslužnou funkcí v území (dle zpracované technické studie v kat. S9,5/80). Navrženým řešení je zajištěna návaznost na navrhovanou silnici I/35 v nové
stopě, a to plochami DS č. 41 – 44.
ad G) Národní plán povodí Dunaje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, Studie ochrany před povodněmi na území
Zlínského kraje
Ve správním území obce nejsou navrhována žádná protipovodňová opatření vyplývající z uvedených koncepcí. Pro vodní toky na území obce není stanoveno záplavové území, do jižní části
řešeného území částečně zasahuje záplavové území Rožnovské Bečvy, které není v zásadní kolizi se stávající zástavbou Krhové.
 Navrhovaný ÚP je s danými koncepcemi v souladu.
ad H) Politika územního rozvoje ČR ve znění změny č. 1, Zásady územního rozvoje Zlínského
kraje ve znění aktualizace č. 1
Politika územního rozvoje ČR:
Obsah PÚR ČR byl zapracován do Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Zlínského kraje,
které jsou základním krajským koncepčním dokumentem.
Co se týká PÚR ČR, řešené území obce Krhová (součást ORP Valašské Meziříčí) není součástí
žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy.
Z hlediska územního plánování jsou v ÚP akceptovány obecné požadavky:
-

-
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jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit,
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské
krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
V regulativech ÚP jsou stanoveny dostatečné nástroje pro ochranu a rozvoj hodnot
území.
-

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci
s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Plochy a koridory obsažené v ÚP směřují k vyváženosti všech tří pilířů trvale udržitelného rozvoje.
-

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace
pro udržitelný rozvoj území.

V rámci ÚP Krhová je tento požadavek splněn návrhem přestavbových ploch, přednostním využitím proluk ve stávající zástavbě a vymezením systému sídelní zeleně.
-

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

V ÚP Krhová jsou vytvářeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podmínky využívání přírodních zdrojů.
-

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo).
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ÚP Krhová navrhuje koridory a plochy pro rozvoj cykloturistiky a pěší turistiky a respektuje stávající sítě těchto komunikací.
-

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Plochy pro bydlení i podnikání jsou v ÚP navrženy včetně veřejné dopravní infrastrukturu a potřebných inženýrských sítí.
-

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod.

-

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

ÚP Krhová navrhuje v regulativech podmínky využití pro omezení eroze a retence vody v území, respektuje vymezené záplavové území Rožnovské Bečvy a nenavrhuje zde
nové plochy a koridory, které by bránily průtoku povodňových vod.
-

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. V zastavěných
územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

V ÚP Krhová jsou stanoveny podmínky pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod.
-

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

ÚP Krhová je z hlediska zajištění kvality života obyvatel řešen ve všech potřebných
souvislostech.
-

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.

ÚP Krhová respektuje stávající způsob odkanalizování stabilizovaných i rozvojových
ploch a navazuje na něj z hlediska řešení této otázky u nových ploch.
ÚP Krhová je s PÚR ČR v platném znění v souladu.
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PÚR ČR je dále rozpracována v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), které byly vydány dne 18.9.2008 usnesením č. 0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy,
s nabytím účinnosti od 23.10.2008. Aktualizace ZÚR ZK byla vydána zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 12.09.2012 usnesením č. 0749/Z21/12 s účinností od 05.10.2012.
Předmětem koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený k podpoře regionálního
rozvoje na úrovni kraje, který specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Zlínského
kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje obsahují kromě rozpracování výše uvedených požadavků PÚR ČR prioritní
oblasti týkající se povodňové ochrany, požadavky na zajištění průchodnosti ÚSES řešeným
územím a zajištění potřebné infrastruktury.
Konkrétní požadavky na územně plánovací dokumentaci nejsou pro řešené území vymezeny.
Jsou stanoveny obecné zásady a priority, jimiž se zpracovatelé návrhu řídili.
ÚP zejména respektuje následující požadavky na územní plánování:
 Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského
kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého
vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského
rozvoje a kvalitní sociální soudružnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje
území kraje při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti
obcí.
V souladu s požadavky udržitelného rozvoje jsou navrženy nové plochy pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu i veřejnou infrastrukturu i plochy zeleně.
 Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a
koridorů podchycených v ZÚR ZK a těch, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů
jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského
kraje (dále PRÚOZK).
Pro ÚP Krhová nerelevantní.
 Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje,
s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
 Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných
staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné
dopravní obsluhy kraje podle nadřazené územně plánovací dokumentace a koncepcí kraje.
Považovat přitom současně na:
rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění
do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací
s omezeným podílem motorové dopravy:
Územní plán navrhuje nové cyklostezky a respektuje stávající cyklistické trasy, zachovává vazby mezi obcí Krhová a městem Valašské Meziříčí.
-

 Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které
vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah
obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvlášť na:
zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a kvalitě životního prostředí s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou
k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území,
umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny do co
nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření,
-
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zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území
a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny:
zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní
charakteristiky.
Návrh řešení ÚP výše uvedené požadavky splňuje.
 Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na:
-

upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území,
významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny,
využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území s cílem podpořit
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů a na výběr ploch
vhodných k podnikání v zastavěném území s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla,
hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany zastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace,
vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenaná lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání
zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace,
výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky,
lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu
s podmínkami v konkrétní části území,
rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem
zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života
jeho obyvatel současných i budoucích,
zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu
před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodí,
vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování,
vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní.
ÚP Krhová dbá při rovnoměrném rozvíjení všech pilířů udržitelného rozvoje na zlepšení
pobytové pohody obyvatelstva, rozšíření ploch zeleně a občanského vybavení, vhodné
propojení navrhovaných ploch místními komunikacemi, využitím nevyužívaných ploch k
novému účelu užívání, umisťuje plochy pro potenciálně rušivé činnosti mimo plochy pro
bydlení, podporuje nepobytovou rekreaci v území, navrhované plochy řeší komplexně.
 Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových,
léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání
v současnosti a neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy
na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
 Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství
území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při
rozhodování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací
-
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dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah
k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před
vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek a eliminují rizika
kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd
zařazených do I. a II. tř. ochrany:
ÚP vytváří podmínky pro přiměřené využívání přírodních zdrojů včetně zemědělské a
lesní půdy, u níž na nejnižší možnou míru minimalizuje zábory kvalitních půd.
Z konkrétních požadavků se v aktualizovaných ZÚR ZK na řešené území vztahuje:
Z aktualizovaných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „ZUR ZK“) vyplývají pro
řešené území konkrétní požadavky na respektování a upřesnění:
1. ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
2. krajinného celku Valašskomeziříčsko, krajinného prostoru Valašské Meziříčí 4.1. - krajina
zemědělská harmonická
3. priorit územního plánování
4. protipovodňové ochrany území (ZUR ZK čl. 54)
5. komplexního řešení zásobování pitnou vodou dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje (ZUR ZK čl. 56b)
6. požadavky stanovené s ohledem na příslušnost k rozvojové oblasti nadmístního významu
N-OB1 Podbeskydsko
Ze ZUR ZK vyplývá i požadavek na respektování koridorů veřejně prospěšných staveb a opatření:
7. silničního tahu nadmístního významu pro koridor silnice Valašské Meziříčí (PK06)
Přírodní hodnoty jsou dané především situováním části obce Chráněné krajinné oblasti Beskydy a současně v území EVL.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou nastaveny nejen pro území CHKO Beskydy, také pro
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu a ve vztahu k pohledovým horizontům. Jsou
zachovány významné pohledové osy a zohledněny významné krajinné prvky a vzrostlá solitérní
zeleň. V území se zvýšenou ochranou krajinného rázu nejsou navrhovány nové zastavitelné
plochy s výjimkou cyklostezek. K zachování i rozvoji hodnot přírody a krajiny přispívá koncepce
posílení ploch zeleně a stabilizace vodních ploch a toků, ploch přírodních a krajinné zeleně,
ploch zemědělských a lesních. Jsou respektovány veškeré limity území.
Kulturní hodnoty jsou dány zohledněním památek místního významu. V řešeném území se nevyskytují evidované nemovité kulturní památky. Celé území je považováno za území s archeologickými nálezy, podmínky pro jeho ochranu jsou v ÚP stanoveny.
Na území obce se také nachází válečný hrob – pomník s odkazem na činnost „zpravodajské
skupiny Javor“ v roce 1945, který se nachází na lesních pozemcích a z hlediska územního plánu nebyla ve vztahu k tomuto pietnímu místu přijímána žádná opatření.
Civilizační hodnota je daná především typickým krajinným rázem a turistickou atraktivitou území
byla jedním z ukazatelů při zpracování návrhu územního plánu a je v řešení zohledněna navrženou urbanistickou koncepcí, která respektuje charakter stávající zástavby, stabilizací sítě pozemních komunikací a návrhem ploch nových cyklotras a pěší turistické trasy a stabilizací a
rozvojem ploch občanského vybavení. Návrh ÚP respektuje polohu řešeného území
v CHOPAV.
Návrhem územního plánu byla respektována charakteristika krajinného prostoru - krajina zemědělská harmonická. Vzhledem k charakteru krajiny byl minimalizován návrh zastavitelných
ploch ve volné krajině. Za účelem zachování typického rázu sídel byla stanovena maximální
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výšková hladina. Nejsou navrhovány plochy pro rodinnou ani hromadnou rekreaci, ani nejsou
nově vymezovány plochy pro zavádění intenzivních forem rekreace a cestovního ruchu. Stávající plochy individuální rekreace jsou stabilizovány a nepředpokládá se jejich rozvoj. Nově navrhované zastavitelné plochy jsou ve většině případů v přímé návaznosti na zastavěné území.
Přednostně jsou využívány plochy v zastavěném území. Je doplněn systém krajinné zeleně.
Limitem při navrhovaném rozvoji byly také krajinné horizonty a území se zvýšeným krajinným
rázem.
Obecně jsou respektovány a naplňovány priority územního plánování dané ZUR ZK.
Návrh ÚP Krhová přispívá k vyváženosti všech pilířů udržitelného rozvoje území. Posilovány
jsou všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, a to nastavením celkové urbanistické koncepce,
která předpokládá minimální zásah do přírodního prostředí. Z tohoto důvodu je také hlavní rozvoj obytné zástavby směřován v návaznosti na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu. Pilíř
životního prostředí je dále posilován návrhem ploch pro ÚSES. Sociální soudržnost je podpořena návrhem ploch občanského vybavení. Z hlediska rozvoje hospodářského pilíře je kladen
důraz zejména na využití stávajících areálů a návrh ploch nových rozvojových ploch a vytvořením nových pracovních příležitostí ve službách (přípustné činnosti). Obec Krhová má zajištěnu
dobrou dopravní dostupnost do města Valašské Meziříčí, které představuje zdroj pracovních
příležitostí i centrum vyšší občanské vybavenosti.
Dotčené území neleží v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR.
Řešením ÚP Krhová jsou dány podmínky pro zvýšení atraktivity obce a tím její větší konkurenceschopnost. Je posilován polycentrický rozvoj sídla, což v daných podmínkách představuje
především posílení významu obce jako střediska místního významu např. stabilizací ploch
obytných, ploch občanského vybavení i ploch smíšených výrobních.
Ochrana území a obyvatelstva před povodněmi, je zajištěna stabilizací ploch zastavěného a
hlavně nezastavěného území. Pro vodní toky na území obce není stanoveno záplavové území.
Do jižní části částečně zasahuje záplavové území Rožnovské Bečvy. V blízkosti vodních toků
jsou navrženy plochy pro stavby a záměry bez rizika přímého ovlivnění průchodu povodně.
Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jsou dány organizací krajiny
a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací.
Je zajištěno vhodné nakládání s dešťovými vodami vymezením opatření pro zadržování, vsakování a využívání srážkových vod. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod
v území jsou dány organizací krajiny a návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jejich regulací.
V řešeném území se nenachází areály typu „brownfields“.
Obec Krhová neleží ve specifické oblasti.
Návrhem jsou minimalizována potenciální rizika vznikající v důsledku přírodních katastrof, což
v daném území představují zejména eroze, sesuvy, a bleskové záplavy. Možné riziko znamenají plochy potenciálních svahových deformací. V případě jejich využití je nastavena podmínka
jejich využití, a to zpracování geotechnického posouzení pro stanovení dalších podmínek pro
umístění staveb. Pro eliminaci negativních účinků sucha jsou nastaveny podmínky využití ploch,
zejména nezastavěného území, které umožňuje realizaci staveb vodohospodářských i staveb
k zmírnění účinků živelných pohrom a opatření k jejich předcházení.
Návrh ÚP je se ZÚR ZK v souladu.
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE.
3.1 Základní charakteristika řešeného území
3.1.1 Základní charakteristika území obce
Obec Krhová se nachází ve Zlínském kraji, její jižní a západní hranice sousedí se
správním územím města Valašské Meziříčí. Východní hranice tvoří správní území obce Zašová,
severní správní území obce Hostašovice, která je již součástí Moravskoslezského kraje.
Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím – k.ú. Krhová.
Celková výměra řešeného území činí 805,35 ha. K 31.12.2015 zde žilo 1976 obyvatel.
Situační mapa polohy řešeného území Krhová (podkladová data: www.mapy.cz).

3.1.2 Geomorfologické poměry
Po stránce geomorfologické spadá řešené území do provincie Západní Karpaty, subprovincie
Vnější Západní Karpaty. Západní část území spadá do oblasti Západobeskydské podhůří, celku
Podbeskydská pahorkatina, podcelku Příborská pahorkatina a okrsku Helštýnská vrchovina, ve
středové části do oblasti Západní Beskydy, celku Rožnovská brázda a okrsku Zašovská pahorkatina, v severní části do podcelku Radhošťská hornatina, okrsku Hodslavický Javorník.
Poddolovaná území
Poddolovaná území se zde nevyskytují.
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Sesuvy
V řešeném území jsou registrována poměrně rozsáhlá sesuvná území a svahové nestability, a
to i v kolizi se zástavbou obce.
Příkladem jsou např. rozsáhlé aktivní sesuvné území P 104804 - řada drobných aktivních i potenciálních sesuvů v rokli Rybníčkového potoka, výrazně zatržené břehy vodních toků a erozních rýh, P 104804 - četné drobné sesuvy v rokli potoka, aktivní bodové sesuvy v jižní části katastru, P104804 - svah v nárazovém břehu porušen sesuvy různého stáří (u hranice s k.ú. Hrachovec) aj.
Sesuvná území a bodové sesuvy, nestability v území

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Nerostné suroviny, vodní zdroje
V řešeném území jsou evidovány a vymezeny tyto zdroje nerostných surovin:
-
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do severovýchodní části zasahuje Čs. část Hornoslezské pánve (ložisko uhlí a zemního
plynu),
ve východní části je vymezeno chráněné ložiskové území a dobývací prostor pro těžbu
cihlářské hlíny,
pod jižní hranicí řešeného území je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Hrachovec.
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Ochranná pásma vodních zdrojů
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=O
rthoimagery&keywordList=inspire

Celé správní území Krhové spadá do CHOPAV Beskydy:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=O
rthoimagery&keywordList=inspire

3.1.4 Klimatické a hydrologické poměry
Klima
Většina zájmové území se nachází v klimatické oblast mírně teplé MT2, severní část v oblasti
chladné CH7.
Kvalita ovzduší
V řešeném území jsou překračovány denní imisní limity PM10 (hodnoty se pohybují od 52 do
54,8 µg/m3) a pro benzo(a)pyren (hodnoty se pohybují mezi 1,23 a 1,27 µg/m3). U ostatních
škodlivin nejsou imisní limity překračovány.
Zdroj: ČHMÚ – pětileté průměry 2010-2014
17
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Hydrologie
Hlavní vodotečí protékající řešeným územím je Krhovský (Srní) potok, do něhož se kromě Rybníčkového potoka vlévá řada drobných vodotečí. Řídícím tokem pro celé území je ale Rožnovská Bečva a dále Bečva (vzniklá soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy), která má vyhlášeno
záplavové území zasahující ve velmi malé míře do řešeného území:
Záplavové území Bečvy a Rožnovské Bečvy
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Ort
hoimagery&keywordList=inspire

3.1.5 Pedologické poměry
Půdy spadají do klimatického regionu 6, velmi malá enkláva na severozápadě katastrálního
území do klimatického regionu 7.

Charakteristika půd
V řešeném území se vyskytují půdy s hlavní půdní jednotkou:
HPJ
24
41
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Charakteristika
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na usazeninách karpatského flyše, středně těžké
až těžké, většinou štěrkovité, středně zásobené vláhou
Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách, středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
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47

49
58
67

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se
sklonem k dočasnému zamokření
Hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené na břidlicích a usazeninách karpatského
flyše, těžké až velmi těžké, bez štěrku až slabě štěrkovité, sklon k dočasnému zamokření
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně
příznivé, po odvodnění příznivé
Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až
velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

Investice do půdy
Investice do půdy (meliorace) dle informací Zemědělské vodohospodářské správy jsou v daném
území dokladovány, meliorace jsou vyznačeny ve výkresu záborů. Do pozemků s realizovanými
investicemi do půdy ÚP v některých plochách rovněž zasahuje.
3.1.6 Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace
Z hlediska fytogeografického členění spadá řešené území do okrsku Moravská brána vlastní.
Potenciální přirozenou vegetací je na většině území obce karpatská ostřicová dubohabřina
(Carici pilosae-Carpinetum). Jsou pro ni typické dvoupatrové až třípatrové porosty
s převládajícím habrem (Carpinus betulus) ve vlhčích polohách a v sušších s dubem zimním
(Quercus petraea). Častá je i příměs lípy (Tilia cordata) a buku (Fagus sylvatica) ve stromovém
a řidčeji i keřovém patru. Charakter bylinného patra určují lesní mezofyty. Z nich vysoké dominance dosahuje především ostřice chlupatá (Carex pilosa), na jaře též kyčelnice cibulkonosná
(Dentaria bulbifera) aj.
V nejvyšších polohách v severní části katastru převládají bučiny s kyčelnicí devítilistou, v jihozápadní části střemchová jasenina.
Potenciální přirozená vegetace

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=
Orthoimagery&keywordList=inspire
3.1.7 Velkoplošná zvláště chráněná území
Do severní části správního území obce zasahuje CHKO Beskydy (III. zóna ochrany), která je
rovněž evropsky významnou lokalitou a mimo řešené území i ptačí oblastí.
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CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Důvodem vyhlášení byly výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných
karpatských živočichů a rostlin, druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní
pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. Význam chráněné krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 7 národních přírodních rezervací, 28
přírodních rezervací a 24 přírodních památek. V rámci budování evropské soustavy chráněných
území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005
zde byly zřízeny 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko (obě mimo řešené území).
Zákres CHKO (EVL) Beskydy včetně detailu a polohy chráněného stromu Dub na Jehličné

www.nature.cz
I
II

III

Do správního území Krhové zasahuje III. zóna ochrany CHKO Beskydy. Ve III. zóně se dle Plánu péče mají pěstovat porosty produkčně významných geograficky původních druhů s příměsí
stanovištně původních druhů zajišťujících jejich ekologickou stabilitu (min. 25–30 %). Porostní
20
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skladba i struktura bude na malých plochách zjednodušená. V závislosti na ekologických nárocích dřevin a stanovištních podmínkách se bude uplatňovat přirozená i umělá obnova. Je zde
přípustné zřizování lesních cest. Dále je zde přípustné:
 běžné lesnické hospodaření respektující zajištění všech funkcí lesa v souladu se základními ochrannými podmínkami CHKO a v souladu se schválenými lesními hospodářskými plány,
 rybářské a rybníkářské hospodaření v krajině prováděné v souladu se základními
ochrannými podmínkami CHKO a správou odsouhlasenými manipulačními a provozněhospodářskými řády rybníků a vodních nádrží,
 zemědělské hospodaření vycházející z principů ekologického zemědělství, vhodné formy
agroturistiky, podpora přeměny kulturních luk na louky druhově bohaté umisťování nových staveb v souladu s územním plánem při uplatňování architektonických znaků typických pro zdejší krajinu,
 úpravy stávajících staveb pro rekreační účely včetně dobudování rekreační infrastruktury
za podmínky vyloučení negativního vlivu na přírodu a krajinu, přednostní využívání stávajících objektů.
Vysoký koeficient ekologické stability a přírodní charakteristiky území napomáhají zajistit průchodnost krajiny pro velké savce – na následujícím obrázku je znázorněna průchodnost krajiny
pro velké savce.
Průchodnost krajiny pro velké savce

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=
Orthoimagery&keywordList=inspire
3.1.9 Maloplošná zvláště chráněná území
Mimo řešené území a dosah vlivů posuzované koncepce se u jeho severní hranice rozkládá PP
Domorazské louky.
3.1.10 Území soustavy Natura 2000
Do správního území obce zasahuje jihozápadní část evropsky významné lokality Beskydy.

21

Územní plán Krhová – SEA
srpen 2016
____________________________________________________________________________________
_

Charakteristika EVL Beskydy (zdroj: www.nature.cz)
Geologie: Podloží lokality tvoří flyšové pásmo Západních Karpat, z paleogénu, případně z křídy,
složení - převážně pískovce a jílovce, méně slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. Typické
znaky - rytmické střídání vrstev (gradační zvrstvení) a sesuvy (turbiditní proudy). Typický fenomén - štěrkonosné vodní toky, pseudokrasové jeskyně (beskydský pseudokras).
Geomorfologie: Vnější Západní Karpaty - geomorfologické jednotky: Moravskoslezské Beskydy,
Javorníky, Rožnovská brázda (část).
Reliéf: Členitá hornatina s hlavním hřebenem a řadou postranních údolí, CHKO se rozkládá v
nadmořské výšce 350 - 1324 m n. m., rozloha 1160 km2.
Pedologie: V území převažují hnědé půdy kyselé a podzolové.
Krajinná charakteristika: Převážně hornatá a lesnatá krajina. Jde o zachovalý přírodní a krajinný
celek v nejvyšších karpatských pohořích na území ČR. Specifický krajinný ráz utváří členitý terén, vodní toky, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno
s pasteveckým horským typem hospodaření.
Území EVL Beskydy je převážně zalesněno (více než 70 % území zaujímá les). Lesní vegetaci
tvoří především květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli–Fagetum a Dentario glandulosaeFagetum (L5.1) v rozmezí výšky od 400–500 m n. m. a acidofilní bučiny sv. Luzulo-Fagion
(L5.4), pokrývající zpravidla hřebenové polohy od 700–1 000 m n. m., ale rovněž inverzní údolní
polohy. Převládající dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), doprovázený nejvíce jedlí bělokorou (Abies alba), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a smrkem (Picea abies).
Na nejvyšší vrcholy (Lysá hora, Smrk, Travný, Kněhyně, Velký Polom aj.) jsou vázány horské
klimaxové smrčiny (L9.1, L9.3), zhruba od výšky 95O m n. m. Horské smrčiny vznikají také jako
náhradní společenstvo ve vytěžených imisních smrčinách. Dominantní dřevinou je zde přirozeně smrk ztepilý doprovázený jeřábem ptačím, v nižších polohách a v příhodnějším klimatu ještě
i klenem a bukem. Na prudkých svazích se maloplošně nachází suťové lesy (L4). Objevují se
na lesních půdách často sycených svahovou vodou, i na jemně skeletnatých půdách na hranách svahů. Suťové lesy přechází ve vyšších polohách v horské klenové bučiny (L5.2) se zastoupením druhů vysokobylinných niv.
V nižších polohách se rozkládají společenstva dubohabřin as. Carici pilosae-Carpinetum
(L3.3B). V dnešní krajině se zachovaly jen ve zbytcích, převážná část zmizela v důsledku zkulturňování krajiny a vlivem zemědělské činnosti člověka. Dubohabrové háje zaujímají jen malou
část území EVL Beskydy především na jeho jihozápadním okraji.
Úzké pruhy kolem řek a potoků jsou dodnes zčásti osídleny společenstvy údolních jasanovoolšových luhů (L2.2A, B). Nejčastějšími zástupci stromového patra jsou přirozeně olše lepkavá
a šedá. Různé druhy vrb, které v minulosti tvořily velmi charakteristickou součást těchto společenstev, byly velmi silně zredukovány úpravami toků, při nichž byly nejčastěji nahrazovány hlubokokořennými listnáči, nejčastěji jasanem. Na březích bystřin a na lesních prameništích v horských polohách jsou ojediněle zachovány horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) (L2.1).
Náhradní vegetaci podmáčených stanovišť tvoří údolní vlhké louky a rašelinné a prameništní
louky (R2.2, R2.3), v minulosti z velké části odvodněné. Na vlhkých stanovištích se vyskytují
pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6), v menší míře vegetace vlhkých narušovaných
půd (T1.10). Přirozeně vzácné jsou petrifikující prameny (R1.1, R1.3), naopak běžná jsou lesní
prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4). Nalezneme zde i vápnitá slatiniště (R2.1). Podél potoků
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zůstávají ve zbytcích zachována vlhkomilná vysokobylinná společenstva. V nižších polohách
zejména devětsilové lemy (M5) s devětsilem lékařským (Petasites hybridus), ve vyšších polohách nastupuje devětsil bílý (P. albus), v horských polohách se ojediněle objevují subalpínské
porosty vysokobylinných niv (A4.2) a kapradinových niv s papratkou horskou (Athyrium distentifolium) (A4.3).
V pestrém zastoupení travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky sv. Arrhenatherion (T1.1) a poháňkové pastviny sv. Cynosurion (T1.3). Jako pozůstatky rozsáhlé pastvy ovcí v
minulosti jsou na svazích vyvinuty podhorské smilkové trávníky (T2.3A, B), často s roztroušenými keři jalovců. Vznikají tak pro území Beskyd charakteristické „jalovcové pasínky“. Pouze na
bezlesích hřebenech v montánních polohách se vyvíjí společenstva horských smilkových trávníků s alpínskými druhy sv. Nardo-Agrostion tenuis (T2.2). Maloplošně se na lokalitě vyskytují
širokolisté suché trávníky, a to i s výskytem jalovce a orchidejí (T3.4A-C). Na mezích, okrajích
cest a lesů jsou často zachovalé mezofilní křoviny (K3) s hlohem (Crataegus sp.), růží (Rosa
sp.) a trnkou (Prunus spinosa).
Roztroušeně a zpravidla maloplošně se objevují pískovcové skalní výchozy (S1.2), častým jevem je tzv. pseudokras. Největším skalním útvarem jsou Pulčínské skály v Javorníkách, jeskyně
(S3) se vyskytují např. v oblasti Radhoště, Kněhyně, Čertova mlýna a Lysé hory.
V území se vyskytuje celá řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Ukázkou
zachovalého podhorského a horského lesa karpatského typu je např. komplex masívu Kněhyně
a Radhoště. Lokalita zahrnuje širokou škálu biotopů od mezofilních bučin v submontánním vegetačním stupni až po klimaxové smrčiny v nejvyšších supramontánních polohách. Území je
cenné svou velkou rozlohou a zároveň spojitostí přirozených biotopů. Stromové patro je ve
starších porostech

věkově diferencované, alespoň do jisté míry je zachován přirozený biologický cyklus živin. V
území je dochována populace původního horského ekotypu smrku ztepilého. V bučinách je významné přirozené zastoupení jedle bělokoré, která však na většině plochy nemá přirozeně zajištěnou obnovu následné generace.
Zachovalé podhorské a horské lesní biotopy jsou dále soustředěny také v masívu Smrku, Travného, Lysé hory, vrchu Javorový, Ostrý, pod Kozubovou, v oblasti Mionší, Velkého Polomu, v
podvrcholové části javornického hřebene, na jižních svazích Vsetínských vrchů, na severních
svazích Veřovických vrchů apod.
Předmětem ochrany na území EVL Beskydy jsou kromě celé řady naturových biotopů rostlinné
druhy oměj tuhý moravský a šikoušek zelený a živočišné druhy čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, lesák rumělkový, medvěd hnědý, netopýr velký, rýhovec pralesní, rys ostrovid, střevlík hrbolatý, velevrub tupý, vlk obecný, vydra říční.
3.1.11 Památné stromy
V zájmovém území se nachází památný strom Dub na Jehličné.
3.1.12 Významné krajinné prvky:
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny
zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona.
Na území obce Krhová se nachází pouze VKP ze zákona, a to lesy, vodní toky a jejich nivy.
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3.1.13 Přírodní parky:
Do řešeného území nezasahují přírodní parky.
3.2 Krajinný ráz
Podle projektu „Typologie české krajiny“, řešitele Doc. Ing. arch. Löwa jsou v zájmovém území
zastoupeny následující typy krajin:
I. rámcové sídelní krajinné typy:
- krajiny vrcholně středověké kolonizace Carpatica
II. rámcové typy využití krajin:
L – lesní krajiny (severní část správního území)
U – urbanizované krajiny (cca po hranici CHKO Beskydy)
III. rámcové typy reliéfu krajin:
krajiny bez vymezeného reliéfu
krajiny vrchovin Carpatica
Typologie krajiny ve studovaném území (zdroj: www.geoportal.cenia.cz).
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=
Orthoimagery&keywordList=inspire

Krajina podle využití

Z hlediska územního plánování se zde předpokládá aplikace závěrů Preventivního hodnocení
krajinného rázu CHKO Beskydy (Arvita, 2007). Severní část řešeného území (spadající do
CHKO Beskydy) náleží do oblasti krajinného rázu Valašsko, podoblasti Rožnovsko.
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Zákres cílových charakteristik krajiny
http://beskydy.ochranaprirody.cz/ochrana-krajiny/krajinny-raz-a-vystavba/

Kulturně – historická charakteristika:
Podoblast se nachází v centrální části Valašskobystřické vrchoviny a Soláňského hřbetu.
V území jsou dosud výrazně zachovány znaky pasekářské a valašské krajiny s četnými zbytky
pasek se solitérními stromy, mezemi, fragmenty plužiny, charakteristicky umisťovanými stavbami a chovem horského dobytka (ovce a kozy). Výrazně nižší podíl lesa (mimo prostor Soláně)
v prospěch trvalých travních porostů a orné půdy. V současnosti charakteristické a výrazné rekreační využití území.
V území dominovala úseková plužina, okrajově valašské záhumenice s úseky (dělené záhumenice). V západní části území převládá valašská řadová ves s uzavřenými dvory, ve východní
spíše dvorcová ves.
Percepční charakteristika:
Území je v západní části relativně otevřené, s významnými výhledy do prostoru údolí Rožnovské nebo Vsetínské Bečvy.
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Viditelnost - většina území se vizuálně projevuje především v pohledech lokálního charakteru
(v rámci podoblasti, v rámci údolí), dáno charakterem mezoreliéfu, nejvíce pohledově exponované jsou severní svahy
Vizuální citlivost krajiny - území minimálně pokryto vizuálně citlivými plochami mimo souvislý
hřeben tvořící severní a jižní hranici podoblasti
Doporučení:
- zabezpečit ochranu území před rozsáhlejší změnou jeho využití (zejména přeměna pasek na les nebo zastavěné území).
- zabezpečit zvýšenou ochranu solitérních lip u starých stodol
- ve zvýšené míře chránit typické znaky valašské krajiny (typ plužiny, kamenice, trvalé
zemědělské kultury, architektonické a urbanistické znaky sídla)
Dle ZÚR ZK leží řešené území v krajinném celku Valašskomeziříčsko, krajinném prostoru Valašské Meziříčí 4.1 (krajina zemědělská harmonická).
Obec se nachází v krajinném celku Valašskomeziříčsko, krajinném prostoru Valašské Meziříčí
4.1 (krajina zemědělská harmonická), kde se předpokládá vyrovnaný podíl orné půdy sadů,
zahrad a trvalých travních porostů, která je atraktivní pro bydlení. Z hlediska reliéfu krajiny se
jedná převážně o rovinaté až ploché pahorkatiny. Mezi výrazné znaky území patří dochované
urbanistické a architektonické znaky sídel. Ve východní části území lze identifikovat zachovanou rozptýlenou zástavbu, která je územním plánem stabilizována a připouští rozvoj jen
v ojedinělých případech. V severovýchodní části území se nacházejí rozsáhlé lesní komplexy
bez možnosti další urbanizace. Zemědělsky velkovýrobně využívaná půda se nachází především v návaznosti na kompaktní zástavbu obce a v její jižní části.
Archeologická naleziště, historické památky
Celé katastrální území Krhová je klasifikováno jako území archeologického zájmu s doloženými
i předpokládanými archeologickými lokalitami. Při zemních pracích v prostoru zástavby je třeba
dodržet povinnost ohlášení zahájení prací oprávněné instituci, která zajistí prohlídku zemních
prací a případnou záchranu narušených nálezů. Investor se v tomto případě řídí § 22 zák. č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (§ 176).
V řešeném území se nenachází evidované nemovité kulturní památky, pouze kulturní památky
místního významu - kaple a památník obětem válek v centrální části obce a drobné sakrální
památky – kříže, boží muka.
3.3. Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace.
Mít zpracovánu novou územně plánovací dokumentaci v souladu se zněním zákona č.
183/2006 Sb. je povinností všech obcí nejpozději do roku 2020. V případě obce Krhová je nutnost zpracovat územní plán zejména odtržením obce Krhová od Valašského Meziříčí, k němuž
došlo na základě referenda.
V případě neuplatnění nového územního plánu by nedošlo k naplnění této povinnosti, a navíc
by nebylo zajištěno splnění požadavků krajských koncepcí.
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Neuplatnění územně plánovací dokumentace by mělo za následek zejména:
nezajištění realizace protierozních a protipovodňových opatření, což by bylo v rozporu
s krajskými koncepcemi,
nezpřesnění a neprovázanost prvků ÚSES,
nezajištění ochrany zemědělské a lesní půdy,
riziko nezajištění vyrovnanosti pilířů trvale udržitelného rozvoje,
nedostatečnou ochranu limitů území, zejména ochranných pásem vodních zdrojů pro hromadné zásobování, mezinárodně chráněných částí přírody, zvláště chráněných území, kulturních a historických hodnot území aj.,
neprověření stávajících nevyužitých ploch převzatých pro předmětné území z ÚP Valašské
Meziříčí,
necitlivé umisťování staveb s ohledem na pohledové horizonty a krajinný ráz území a jejich
nevodný vzhled,
nedostatečné řešení nakládání s dešťovými vodami.
Na druhé straně by ale také současně nedocházelo k záboru ZPF, k fragmentaci zemědělských
pozemků a krajiny, která je vždy nepominutelným doprovodným jevem územního rozvoje, a
nedošlo by k lokální změně krajinného rázu vlivem nové výstavby.

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY.
Významné ovlivnění složek životního prostředí se předpokládá zejména v oblasti záboru ZPF,
krajiny a ekologické stability.
Složkami, které by mohly být uplatněním navrhované změny významně ovlivněny, jsou zejména:
Půda
Zemědělská půda tvoří téměř polovinu výměry správního území Krhové (401,3 ha, z toho 211,3
ha představuje orná půda, 109,3 ha trvalé travní porosty a 80,7 ha zahrady a sady). 37% výměry území tvoří lesy.
Převážnou část zemědělské půdy tvoří půdy III. třídy ochrany, okrajově se zde vyskytují také
půdy II., IV. a V. třídy. Nejkvalitnější půdy se zde nevyskytují vůbec, půd II. třídy ochrany je velmi málo.
Odtokové poměry v území
Území je odvodňováno řadou drobných vodotečí, které se v posledních letech stávají svodnicí
bleskových záplav a podléhají vodní erozi, místy doprovázené sesuvy povrchových vrstev půdy.
Hluková a imisní zátěž
Hluková zátěž se v současné době projevuje ve zvýšené míře pouze podél silnice I/57 a I/35,
které ale vedou mimo souvislou zástavbu obce podél její západní a jižní hranice.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně
propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech
úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES.
V řešeném území se vyskytují pouze lokální prvky ÚSES, nadregionální a regionální ÚSES do
řešeného území nezasahuje.
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Lokální ÚSES:
Lokální ÚSES je tvořen stávajícími i navrhovanými biocentry a biokoridory. Trasy ÚSES jsou
vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a skutečným stavem krajiny. Jednotlivé části lokálního ÚSES jsou vymezeny na existující funkční, případně částečně
funkčních společenstvech a na nově navržených plochách krajinné zeleně pro funkci biokoridoru a plochách přírodních pro funkci biocentra v odpovídajících prostorových parametrech.
Základní kostru lokálního biokoridoru tvoří biokoridory LBK1, LBK2, LBK3, LBK4, LBK5 a biocentra LBC1, LBC2, LBC3. Koncepce je převzata s předchozí ÚPD a pouze upravena tak, aby
odpovídala stanoveným prostorovým parametrům. V případě vedení LBK po stávajících funkčních společenstvech, jsou tyto plochy vymezeny jako stav. Návrhové plochy jsou pouze
v místech, kde je nutno vytvořit vhodné podmínky pro zajištění funkčnosti ÚSES.
Návaznost prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena.

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY
BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ
OBLASTI.
Významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je předmětem samostatného hodnocení.
Hlavními jevy a problémy řešeného území, které by mohly být ovlivněny uplatněním ÚP, jsou:
-

-

riziko negativního ovlivňování CHKO a EVL Beskydy, zejména nevhodným umisťováním
staveb pro bydlení a rekreaci,
zastavěným územím prochází železniční trať a silnice I. třídy,
zalesnění značné části správního území s doprovodným omezením rozvoje bydlení a
podnikání na straně jedné, což je ovšem na druhou stranu vyváženo kvalitním životním
prostředí,
fragmentace krajiny novou výhledovou trasou silnice I/35,
umisťování oplocených ploch a dalších bariér v krajině s následkem narušení migračních
koridorů a migračně významných území,
roztříštěnost sídla a s tím spojené zvýšené náklady na obsluhu území infrastrukturou,
jevy bleskových povodní a splachu půdy z pozemků do zahrad a s tím spojená eroze
půdy,
v území jsou překračovány imisní limity pro PM10 – denní a benzo(a)pyren (roční).

Celé území spadá do CHOPAV.
Území má díky značným přírodním hodnotám a zachovalosti historických tradic vysoký rekreační potenciál (především v oblasti Beskyd).
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH
VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných (vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví
architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi
vyhodnocení).

6.1 Úvod do hodnocení
ÚP Krhová je předkládán jako koncepce v jedné variantě. Zpracovatelka SEA hodnotila zjištěné
nebo předpokládané kladné a záporné vlivy posuzovaného ÚP na obyvatelstvo, lidské zdraví,
biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné
statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu
včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi.
Návrh ÚP je hodnocen na základě poznatků z orientačního terénního průzkumu zájmového
území a podkladových informací MŽP zveřejněných na Geoportalu Cenia, případně AOPK
(www.nature.cz).
Není-li dále v textu výslovně uvedeno jinak, jsou vlivy jednotlivých ploch na ovzduší, vodu a
půdu považovány za nevýznamné. Tyto vlivy mají ale kumulativní charakter a jako takové jsou
za hodnocením jednotlivých ploch hodnoceny souborně za celou koncepci. Jedná se zejména o
vlivy na:
- ovzduší (zejména z důvodu vytápění jednotlivých staveb a také předpokládaného postupného navýšení obslužné dopravy),
- půdu (z důvodu potřeby záboru půdy pro realizaci staveb v navrhovaných zastavitelných plochách),
- hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, přestože se
bude jednat převážně o dopravu osobní),
- malou změnu odtokových poměrů srážkových vod (z důvodu zastavění nebo zpevnění
nové výměry dosud volných pozemků, z nichž budou dešťové vody odváděny přes retenci nebo do zásaku),
- zvýšené nároky na odběry pitné vody a produkci splaškových vod,
- nároky na odběry el. energie, zemního plynu nebo jiných paliv.
U naprosto převažujícího počtu navrhovaných ploch jsou vlivy ve fázi jejich realizace (výstavby
staveb nebo provedených změn využití) hodnoceny jako krátkodobé a svým rozsahem a mírou
vlivů za zanedbatelné. Z tohoto důvodu nejsou jednotlivě hodnoceny plochy a koridory pro podzemní inženýrské sítě. Tyto plochy mají pouze přechodné krátkodobé negativní vlivy a jsou dále
hodnoceny jako součást celé koncepce za hodnocení jednotlivých ploch.
Vlivy na kulturní dědictví a hmotné statky jsou u předloženého ÚP považovány za zanedbatelné, neboť v návrhu nejsou navrhovány žádné demolice zástavby a je zachováván architektonický a urbanistický ráz sídla.
Vlivy ploch pro krajinnou zeleň jsou obecně považovány výhradně za pozitivní a jsou tedy rovněž hodnoceny pouze jako součást koncepce.
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6.2. Hodnocení vlivů jednotlivých ploch
Ve středu obce jsou vymezeny největší plochy SO.3 č. 1 (3,52 ha) a 2 (4,13 ha).

Znázornění ploch č. 1 a 2 v koordinačním výkresu a ve fotomapě
(www.mapy.cz)
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Vlivy obou uvedených ploch jsou obdobné. Jedná se o rozsáhlé plochy převzaté z předchozího
územního plánu. Plochy předpokládají zábor zemědělské půdy III. třídy ochrany v celém rozsahu, tj. v součtu 7,5 ha. Výhodou je dostupnost technické a dopravní infrastruktury.
Kromě tohoto negativního vlivu bude realizace uvedených ploch znamenat postupné navyšování dopravní zátěže a s tím související mírné zvýšení hlukové a imisní zátěže území. Dále
s ohledem na předpokládané navýšení počtu obyvatel dojde také ke zvýšení odběru vody a
produkce splaškových vod. Vzhledem k podmínkám využití navrženým v ÚP bude změna odtokových poměrů jen zanedbatelná, protože se předpokládá zasakování dešťových vod na pozemcích vlastníků.
Přes rozsáhlou výměru budou mít plochy jen lokální a významem malý vliv na krajinný ráz, protože budou tvořit pokračování stávajícího typu zástavby. V tomto směru jsou podmínky využití a
regulace výšky staveb v pozemcích dostatečné (maximální výšková hladina 1 nadzemní podlaží
a podkroví, což odpovídá charakteru okolní zástavby a obecně požadované výškové hladině
zástavby v území).
Obě plochy jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu. V současné době tvoří volné enklávy, které ale vzhledem k situování mezi silnicemi a již realizovanou zástavbou nemají žádný
nebo jen minimální potenciál z hlediska migrace zvěře.
Plochy č. 1 a 2 jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Plocha SO.3 č. 3 (5,03 ha)

Znázornění plochy č. 3 v koordinačním výkresu a ve fotomapě
(www.mapy.cz)
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Plocha č. 3 je převzatá z platného územního plánu a její realizace je podmíněna zpracováním
územní studie. Plocha doplňuje stávající urbanistickou strukturu a je zde možnost navázat na
okolní technickou a dopravní infrastrukturu. Plocha bude vyžadovat odnětí půdy III. třídy ochrany v rozsahu 5,02 ha. Po její realizaci se předpokládá mírné zhoršení kvality ovzduší a hlukové
situace v území vlivem související postupně narůstající obslužné dopravy. Na kvalitu ovzduší
bude mít stejně jako u ostatních ploch tohoto využití také vytápění.
Vlivy realizace plochy na krajinný ráz budou přes její rozsáhlost jen lokální, s tím, že budou respektovány navržené regulativní podmínky pro omezení výšky staveb v ploše.
Plocha č. 3 je doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Plocha SO.3 č. 4 (1,04 ha)

Znázornění plochy č. 4 v koordinačním výkresu a ve fotomapě
(www.mapy.cz)

Realizace plochy č. 4 vyžaduje zábor ZPF v rozsahu 1,0 ha, vše v III. třídě ochrany. Plocha byla
převzata po úpravě (zmenšení) z platného ÚP a navazuje na stabilizované plochy stejného
způsobu využití. Plocha se nachází v blízkosti koridoru pro přeložku silnice I/57 a je omezena
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možností výskytu svahových deformací, které vyžadují předběžné geotechnické posouzení před
umístěním staveb v ploše. Plocha je také podmíněna posouzením hlukové zátěže vzhledem na
blízkost nového dopravního koridoru.
Z hlediska migrace zvěře je plocha nevýznamná, její realizace neovlivní negativně ani krajinný
ráz území. Vlivy realizace plochy na kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž budou malé, jejich původ
je jednak v obslužné dopravě, jednak ve vytápění objektů. Ostatní vlivy (na odběr pitné vody a
produkci splaškových vod, na zrychlení odtoku vody v území) budou také malé. U této plochy
pravděpodobně nebude možno s ohledem na možnost vzniku sesuvů realizovat zásak, ale
předpokládaná plocha objektů umisťovaných v ploše nebude velká, takže odvádění dešťových
vod kanalizačním systémem nebude znamenat výraznou zátěž ČOV ani výraznou změnu odtokových poměrů.
Plocha č. 4 je doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Plochy SO.3 č. 5 (1,61 ha), č. 6 (1,79 ha) a č. 8 (0,5 ha)

Znázornění ploch č. 5,6,8 v koordinačním výkresu a ve fotomapě (www.mapy.cz)
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Jedná se o plochy převzaté ze stávajícího územního plánu, které leží v severní části území v
CHKO Beskydy, ve III. zóně ochrany (současně EVL Beskydy). Pro plochy je navržena maximální výšková hladina 1 nadzemní podlaží, protože se jedná o plochy v území s postupným
přechodem do volné krajiny, kde není žádoucí umisťovat vyšší zástavbu. Do plochy č. 6 v téměř
celém rozsahu zasahuje pásmo 50m od lesa, které limituje její využití.
Plochy navazují na stávající stabilizované plochy stejného způsobu využití. S ohledem na blízkost zástavby a existenci dopravních cest se zde nepředpokládá ani výskyt předmětů ochrany
CHKO, ani jiných zvláště chráněných druhů. Území nemá významný migrační potenciál, realizace ploch je v tomto směru akceptovatelná.
Plochy významně nepozmění krajinný ráz. Hlavní negativním vlivem je zábor půdy III. třídy
ochrany v celkovém rozsahu 3,87 ha a 0,03 ha v V. třídě ochrany.
Další negativní vlivy realizace ploch z hlediska mírného zvýšení znečištění ovzduší vlivem vytápění a související dopravy a hlukových vlivů z dopravy jsou zanedbatelné.
Plochy č. 5, 6 a 8 jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
Plocha SO.3 č. 7 (0,66 ha)

Znázornění plochy č. 7 v koordinačním výkresu a ve fotomapě
(www.mapy.cz)
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Nově navrženou plochu s cílem doplnění urbanistické struktury nad stávajícím areálem v ploše
smíšené výrobní, která navazuje na stávající plochy se stejným způsobem využití a leží v území
s dostupnou veřejnou infrastrukturou. V blízkosti západní hranice plochy protéká potok Srní,
který sice nemá vyhlášeno záplavové území, ale nelze u něj vyloučit zvýšené vodní stavy po
déletrvajících nebo krátkodobých silných deštích. Podél potoka Srní je veden jeden z lokálních
biokoridorů, jehož funkčnost nebude při vhodném umístění stavby v ploše omezena. Realizace
plochy vyžaduje zábor půdy III. třídy ochrany v rozsahu 0,65 ha.
Ostatní vlivy realizace této plochy jsou zanedbatelné.
Plocha se nachází v sousedství stabilizované plochy pro smíšenou výrobu, u níž nelze vyloučit
působení hluku nebo jiných rušivých vlivů.
Plocha je pro realizaci doporučena s podmínkou prověření hlukové zátěže a zohlednění
blízkosti vodoteče Srní potok v navazujících správních řízeních.
Plochy SO.3 č. 9 (0,25 ha), 10 (0,13 ha), 11 (0,21 ha), 12 (0,25 ha) + plocha veřejného prostranství - P* č. 33 (0,04 ha)
Plochy, kromě ploch č. 33 převzaté z platného ÚP a určené pro zajištění přístupu k uvedeným
plochám, jsou situovány v návaznosti na zastavěné území se stejnou funkcí v západní části
zastavěného území. Problémem těchto ploch je hluk z železnice a z výhledové přeložky silnice
I. třídy, který je nutno zohlednit v navazujícím správním řízení předložením dokladu o splnění
hlukových limitů vnitřních chráněných prostor.
Plochy č. 9, 10, 11 jsou částečně situovány v ochranném pásmu dráhy.

Znázornění ploch č. 9, 10, 11, 12 a 33 v koordinačním výkresu
a ve fotomapě (www.mapy.cz)
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Realizace uvedených ploch bude mít nulové nebo jen zanedbatelné vlivy na kvalitu ovzduší,
odběry a vypouštění vod, potenciál pro migraci zvířat a krajinný ráz. Vlivy na půdu jsou akceptovatelné, předpokládá se zábor půd ve III. a IV. třídě ochrany celkem 0,93 ha.
Plochy jsou doporučeny pro realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
Plocha SO.3 č. 13 (0,41 ha) a plocha veřejných prostranství č. 34 (0,18 ha) pro dopravní
napojení
V obou případech se jedná o nově navržené plochy v proluce zástavby, potenciálně ovlivnitelné
hlukem z provozu na železnici i v areálu smíšené výroby severně od předmětných ploch. Také
u plochy č. 13 platí požadavek na prověření splnění hygienických limitů z hlediska hlukové zátěže. Plochy vyžadují zábor 0,5 ha půdy ve III. třídě ochrany. Ostatní vlivy realizace uvedených
ploch jsou zanedbatelné.
Znázornění plochy č. 13 v koordinačním výkresu a ve fotomapě (www.mapy.cz)

Plochy jsou doporučeny pro realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
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Plocha SO.3 č. 14 (0,31 ha)
Plocha č. 14 je převzatá z platného ÚP. Vyžaduje zábor ZPF v rozsahu 0,31 ha půdy III. třídy
ochrany, ostatní vlivy realizace této plochy jsou zanedbatelné.
Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výroku ÚP.

Znázornění plochy č. 14 v koordinačním výkresu a ve fotomapě (www.mapy.cz)
Plochy SO.3 č. 15 (0,6 ha), 16 (0,73 ha), 17 (0,26 ha)

Znázornění ploch č. 15, 16, 17 v koordinačním výkresu a ve
fotomapě (www.mapy.cz)
Plochy č. 15, 16, 17 leží ve východní části obce v lokalitě Hrádky a jsou převzaty z původní
ÚPD. Jsou situovány v návaznosti na zastavěné území se stejnou funkcí, přičemž plochy 15 a
16 logicky doplňují a scelují zástavbu, plocha č. 17 vybíhá za okraj zástavby, ale je s ní v kontaktu. Plochy byly navrženy především z důvodu dostupnosti veřejné infrastruktury (dopravní i
technické).
Vlivy těchto ploch kromě záboru půdy celkem 1,59 ha jsou zanedbatelné a projeví se zejména
v rámci kumulativních vlivů na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci jako následek mírně zvýšené
dopravní zátěže území a zvýšení počtu malých zdrojů znečišťování ovzduší – vytápění objektů.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výroku ÚP.
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Plochy SO.3 č. 18 (0,46 ha), 19 (0,69 ha) a 20 (0,74 ha) + plocha krajinné zeleně K č. 57
(6,24 ha) a plocha č. 37 (1,23 ha) pro nakládání s odpady (zpracování stavebních odpadů)
Plochy jsou situovány v návaznosti na zastavěné území se stejnou funkcí podél komunikace ve
východní části zastavěného území a byly převzaty z původní ÚPD. Od plochy pro nakládání
odpady TO č. 37 je plocha č. 18 oddělena rozsáhlou plochou krajinné zeleně č. 57, což je sanované území po předchozí těžbě.

Znázornění ploch č. 18, 19, 20, 57, 37 v koordinačním výkresu
a ve fotomapě (www.mapy.cz)
Plochy bydlení SO.3 jsou navrženy na východní straně řešeného území jako doplnění stávající
zástavby. Vlivy jednotlivých ploch pro bydlení jsou kromě záboru půdy III. třídy ochrany
v celkovém rozsahu 1,84 ha zanedbatelné, a jsou obdobné, jako byly uvedeny u ploch předchozích.
Výjimkou je plocha TO č. 37 (bez nároku na zábor půdy) pro nakládání s odpady, která je určena především pro zpracování stavebního odpadu.
Všechny plochy jsou převzaty z platného ÚP. Plocha č. 37 navazuje na plochu se stejným využitím na území města Valašské Meziříčí, odkud je zajištěn i příjezd. Území navazuje na plochy
dnes již sanované skládky a plochy po těžbě cihlářských hlín, určené jako plocha krajinné zeleně. Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se může projevit zejména hlukovým
a emisními vlivy (jak z dopravy, tak uvolňováním emisí tuhých znečišťujících látek), jejich dosah
k navrhovaným a stabilizovaným plochám pro bydlení je ale nepravděpodobný.
Uvedené plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové
části ÚP.
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Plocha SO.3 č. 21 (0,08 ha)
Plocha je situována v návaznosti na zastavěné území se stejnou funkcí ve východní části zastavěného území. Plocha je převzata z předchozí ÚPD. Plocha je urbanisticky umístěna tak, že
vytváří jeden shluk se stávající plochou, a tvoří tak charakteristickou rozptýlenou zástavbu.
Vlivy na všechny složky životního prostředí jsou zanedbatelné, včetně záboru půdy III. třídy
ochrany v rozsahu 0,08 ha.

Znázornění plochy č. 24 v koordinačním výkresu a ve fotomapě (www.mapy.cz)

Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Plochy SO.3 č. 22 (0,28 ha) a 23 (0,19 ha) + DS č. 39 (0,26 ha)

Znázornění ploch č. 22, 23, 39 v koordinačním výkresu a ve
fotomapě (www.mapy.cz)

Znázornění ploch č. 23, 39 v koordinačním výkresu a ve fotomapě (www.mapy.cz)
Jedná se o dvě nové navržené malé plochy pro bydlení a obslužnou komunikaci k ploše č. 23.
Plocha č. 22 má svou lokalizací doplňovat mozaiku ploch rozptýlené zástavby. Plocha je situována v návaznosti na stávající plochy krajinné zeleně bez významného rušivého vlivu na krajinný ráz. Zpracovatelka SEA s tímto záměrem souhlasí, stejně jako s odůvodněním, že se jedná
o citlivé umístění plochy v krajině.
Plocha č. 23 je nově navržena v návaznosti na zastavěné území se stejnou funkcí ve východní
části zastavěného území. Plocha navržena v dané poloze tak, aby došlo k co nejmenšímu
ovlivnění krajinného rázu. Navrhovaná plocha společně se stávající zástavbou tvoří obytný
shluk rozptýlené zástavby, který je typický pro dané území. Pro přístup k ploše SO. 3 č. 23 je
navržena plocha pro silniční dopravu DS č. 39, která je vedena citlivě podél stávajícího lesa tak,
aby nebyla rušivým prvkem v zemědělské krajině a nezpůsobovala fragmentaci krajiny. Plocha
č. 39 bude mít mírně negativní vliv na migrační potenciál území, ale s ohledem na intenzivní
hospodaření na zemědělské půdě, po jejímž okraji vede, a na předpokládanou nízkou četnost
dopravy lze toto narušení akceptovat.
Zábory půdy spojené s realizací ploch jsou malé - 0,47 ha ve III. třídě ochrany. Ostatní vlivy
jsou zanedbatelné.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Plochy občanského vybavení O č. 30 (0,17 ha) a 31 (0,47 ha)
Jedná se o nově navržené přestavbové plochy pro nový obecní úřad a technické zázemí
v severní části zastavěného území s cílem vytvořit odpovídající správní středisko obce.
K návrhu nových ploch pro veřejnou správu bylo nutno přistoupit na základě požadavku obce,
protože současný způsob fungování obecního úřadu je přechodným a provizorním řešením, po
oddělení obce od Valašského Meziříčí. Plochy leží v území CHKO Beskydy, ale v zastaveném
území. Jejich umístění nemá vliv na migrační potenciál území ani na krajinný ráz. Vliv těchto
ploch na jednotlivé složky životního prostředí je zanedbatelný.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.

Plochy č. 30, 31, 35, 36 v koordinačním výkresu a fotomapě (www.mapy.cz)
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Plochy smíšené výrobní - SP č. 35 (0,82 ha), 36 (0,7 ha)
Plochy jsou převzaty z předchozího ÚP jako plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit. Tyto plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající plochy se stejnou nebo obdobnou funkcí. Protože
se jedná o plochy v blízkosti železnice a navrhované přeložky silnice I/57, není zde vhodné navrhovat např. bydlení ani zemědělské využití. Navržené plochy budou mít pozitivní vliv na ekonomický pilíř – slouží k tvorbě nových pracovních míst a podpoře zaměstnanosti.
Vlivy těchto ploch nelze přesně specifikovat. Lze předpokládat, že zde s ohledem na výrobní
funkci budou umístěny činnosti, které mohou mít na okolí rušivý vliv a budou zde produkovány
jednak emise technologického charakteru a emise z vytápění, jednak zde bude vyšší potřeba
pitné i užitkové vody a produkce technologických i splaškových vod. Realizace ploch bude vyžadovat zábor půdy III. třídy ochrany v celém jejich rozsahu. S ohledem na předpokládaný průmyslový vzhled ploch a rozsáhlejší zástavbu se zde rovněž očekává zrychlení odtoku vody
z území, což bude nutno kompenzovat zásakem nebo retencí. Vzhledem k jejich situování na
okraji zástavby se neočekává vliv na krajinný ráz nebo na migrační potenciál území.
Plochy jsou doporučeny k realizaci s podmínkou prověřit při umísťování staveb jejich
možný hlukový vliv včetně hluku ze související dopravy na sousední plochy bydlení.
Plocha O č. 32 (0,05 ha)

Znázornění plochy č. 32 v koordinačním výkresu

Plocha je určena pro zvoničku se zázemím (zeleň, mobiliář) a bude sloužit k posílení kulturních
tradic. Jedná se o využití plochy, které je v řešeném území historicky dané.
Plocha má zanedbatelný vliv na životní prostředí.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Plochy technické infrastruktury - T*č. 50 (0,86 ha)
Plocha pro elektrické vedení VN ukončené trafostanicí, s cílem posílení zásobování el. energií v
jižní části obce. Jedná se o veřejně prospěšné stavbu s právem vyvlastnění, aby byla zajištěna
realizace záměru. Navržené řešení navazuje na předchozí ÚPD.
Plocha může mít lokální vliv na krajinný ráz, ostatní vlivy jsou zanedbatelné.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Plocha pro silniční dopravu - DS č. 40
Koridor pro přeložku silnice I/35 v nové stopě je převzat ze ZÚR ZK s potřebným zpřesněním do
podrobnosti územního plánu. Je zajištěna návaznost na území města Valašské Meziříčí.
V místech průchodu zastavěným územím je koridor zúžený na minimální parametry (125 m),
které umožní realizaci záměru. Rozsah záboru půdy je vyčíslen na 22,95 ha, z toho 0,85 ha
jsou půdy II. třídy ochrany, 0,54 ha IV. třídy ochrany a zbytek III. třídy ochrany. Tento zábor je
vyčíslen pro celý koridor, skutečný zábor bude výrazně menší. Významný negativní vliv bude
mít realizace plochy z hlediska záboru PUPFL a fragmentace lesa, která může mít za následek
zvýšený úhyn zvěře pod koly vozidel.
Účelem plochy je realizace přeložky významné krajské komunikace s vysokým zatížením mimo
území Valašského Meziříčí, z čehož vyplývá, že její realizace bude mít z pohledu snížení hlukové a emisní zátěže zastavěného území města a následně z pohledu ochrany veřejného zdraví
pozitivní vliv. Současně zde ale dojde k přenosu části hlukové zátěže do území podél nové stopy, což znamená, že se hlukové a také imisní zátěž zejména jižní části zástavby obce zvýší.
Vzhledem k tomu, že se jedná o novou komunikaci, zde ale budou platit přísnější hlukové limity
a bude zde existovat možnost odclonění liniového zdroje hluku protihlukovými stěnami nebo
jiným vhodným opatřením.
Dále bude negativním vlivem uvedené plochy fragmentace území a snížení jeho migračního
potenciálu, i když jen v malé míře s ohledem na blízkost zastavěného území. Negativně se také
může projevit v závislosti na konečném technickém řešení také vliv na krajinný ráz.
Zrychlení odtoku dešťových vod z území je zanedbatelné s ohledem na malou šířku vozovky a
předpoklad stékání vody na terén.
Zákres části plochy DS č. 40 v hlavním
výkresu

Potenciálně hlukově kolizní místa
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Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici budovanou ve veřejném zájmu za účelem snížení negativních vlivů dopravy, a také o již projednaný záměr ze ZÚR ZK, který je návrh ÚP povinen akceptovat, je možno uvedené negativní vlivy považovat za přijatelné.
Plocha je doporučena k realizaci s podmínkou zajistit průchodnost případných migračních cest zvěře a je-li to technické možné, a z hlediska bezpečnosti vhodné, minimalizovat vedení komunikace po náspu nebo mimoúrovňové křížení.
Plochy pro silniční dopravu DS č. 41 (0,44 ha), 42 (0,13 ha), 43 (13,35 ha), 44 0,09 ha), plocha technické infrastruktury T* č. 49
Pro navrhované plochy určené pro přeložku silnice I/57 v nové stopě vymezené v návaznosti na
přeložku I/35 v nové stopě a prověřené v předchozím ÚP platí totéž, co pro předchozí plochu č.
40. Navíc trasa přeložky I/57 kříží lokální biokoridor územního systému ekologické stability,
a proto je pro plochu č. 44 stanoveno přípustné využití pro biokoridory ÚSES. Zajištění funkčnosti biokoridoru je možno řešit v navazujících řízeních. Navržené řešení vyvolává přeložku
elektrického vedení VN, pro kterou je určena plocha T* č. 49 a DS č. 42. Ve všech případech se
jedná se o veřejně prospěšné stavby, u nichž jsou vyvolané negativní vlivy akceptovatelné. Jejich důsledkem jsou nejen negativní vlivy z hlediska přenosu hlukové a emisní zátěže, fragmentace krajiny a zhoršení průchodu migračních cest územím, ale také potenciální vliv na krajinný
ráz. Zrychlení odtoku dešťových vod z území je zanedbatelné s ohledem na malou šířku vozovky a předpoklad stékání vody na terén. Plochy vyžadují zábor zemědělské půdy celkem 10,936
ha, z toho 0,35 ha tvoří půdy II. třídy ochrany, 6,51 ha půdy III. třídy ochrany, zbytek půdy IV.
třídy ochrany.
Plochy č. 41-44 jsou doporučeny k realizaci s podmínkou zajistit průchodnost případných migračních cest zvěře a je-li to technické možné, a z hlediska bezpečnosti vhodné,
minimalizovat vedení komunikace po náspu nebo mimoúrovňové křížení. Plochy DS č. 52
a T* č. 49 jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
DS č. 45
Plocha je navržena pro směrovou úpravu stávajícího křížení silnice I/35 a silnice III/5720 v jižní
části obce. Byla převzata z předchozího ÚP ve shodném rozsahu a má sloužit k vytvoření bezkolizního křížení ve formě průsečné křižovatky, čímž dojde ke k odstranění dopravní závady, a
tedy ke zvýšené bezpečnosti silničního provozu a pozitivnímu vlivu na veřejné zdraví. Plocha
leží v záplavovém území Rožnovské Bečvy, ale nebude mít negativní dopad na průchod povodně, ani nebude samotnou záplavou ohrožena. Zábor ZPF II. třídy ochrany v rozsahu 0,05 ha
je zanedbatelný, stejně jako vlivy na ostatní složky životního prostředí.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Zákres plochy č. 45 v koordinačním výkresu
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DS č. 46 (0,08 ha)
Zákres plochy č. 46 v koordinačním výkresu

Plocha je převzata z předchozí ÚPD a je určena pro záměr vybudování parkoviště u hřbitova.
V návaznosti na nově navrženou plochu je vymezena ploch krajinné zeleně s izolační a krajinotvornou funkcí, která odcloňuje plochu parkoviště od okolní krajiny. Plocha vyžaduje zábor půdy
III. třídy ochrany v rozsahu 0,08 ha, ostatní vlivy plochy (hluk, doprava, vlivy na krajinný ráz,
vlivy na migrační potenciál území) jsou nulové nebo zanedbatelné s ohledem na umístění plochy mimo zástavbu a u plochy hřbitova.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
DS č. 47, 48

Zákres ploch č. 47 a 48 v koordinačním výkresu a ve fotomapě (www.mapy.cz)
Plochy jsou nově navrženy pro vedení cyklostezky v severní části území s cílem oddělit cyklistickou a silniční dopravu a zvýšit tak bezpečnost cyklistů. Účelem je propojit ve směru sever- jih
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cyklistickou dopravu vedenou po cyklostezce podél Rožnovské Bečvy s cyklistickou trasou Hostašovice - Nový Jičín. Plochy leží v území CHKO Beskydy ve III. zóně ochrany. Nelze zde vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z hlediska vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí je zde předpoklad mírně negativního působení na migrační potenciál území
a na fragmentaci území. Zábor půdy se předpokládá v rozsahu 0,09 ha ve II. třídě ochrany a
0,54 ha ve III. třídě ochrany. Ostatní vlivy jsou zanedbatelné.
Plochy jsou doporučeny k realizaci s podmínkou zajištění biologického průzkumu před
realizací plochy a akceptování doporučení, které z průzkumu bude vyplývat.
Vymezení ploch přestavby
Je navrženo pět ploch přestavby, z toho 3 v souvislosti s návrhem ploch pro přeložku silnice
I/35 a I/57 (P1 – P3) v ploše DS č. 40 (P1, P2) a 43 (P3. Jedná se o průchod koridoru pro
přeložku silnice I/35 a I/57 přes část zastavěného území. Silnice je navržena v nové stopě,
kdy v podstatě kopíruje trasu železnice. S ohledem na charakter a hustotu zástavby se jeví
navržené řešení jako optimální, protože situuje zdroje hluku z dopravy do jednoho koridoru a
umožňuje realizovat účinné protihlukové opatření. Plochy přestavby jsou v místech křížení se
stávající zástavbou. Plochy přestavby P4, P5 jsou vymezeny v souvislosti s novým funkčním
využitím pro občanské vybavení O č. 30 a 31 pro veřejnou správu, konkrétně pro nový obecní
úřad a technické zázemí.
Vlivy ploch přestavby a podmínky jejich realizace odpovídají vlivům ploch č. 40, 43, 30 a 31 a
nejsou zde znovu uváděny.
Nezastavitelné plochy přírodního charakteru
V hodnoceném návrhu ÚP je navržena řada nezastavitelných ploch přírodního charakteru, které
zde nejsou jednotlivě hodnoceny. Tyto nezastavitelné plochy jsou v návrhu ÚP vhodně umístěny a mají požadované parametry.
Vlivy těchto ploch jsou ve všech směrech pozitivní. Projeví se zejména pozitivními vlivy
-

na retenční schopnost krajiny,
na krajinný ráz,
pro snížení rizika eroze,
jako interakční prvky,
pro zvýšení průchodnosti krajiny pro migrující živočichy,
pro doplnění ÚSES,
pro zlepšení klimatu a záchyt prachových částic,
pro zlepšení pobytové pohody obyvatel,
pro biodiverzifikaci území.

Všechny nezastavitelné plochy jsou z hlediska životního prostředí doporučeny k realizaci bez
podmínek.
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6.3 Hodnocení územního plánu jako celkové koncepce
Návrh územního plánu Krhová je řešen invariantně.
Hodnocení je provedeno na základě terénního průzkumu (srpen 2016), zhodnocení případného
výskytu významných přírodních biotopů, lokalit výskytu ochranářsky významných druhů rostlin
či živočichů nebo možného negativního ovlivnění dochovaného krajinného rázu v prostoru stávajících či nově navržených rozvojových záměrů (změn využití území) v prostoru obce Krhová.
Byly hodnoceny jak plochy nově navrhované, neobsažené v platném ÚP, tak plochy převzaté z
platného ÚP.
Vlivy na ovzduší, vodu, půdu, hlukovou situaci a další složky životního prostředí jsou hodnoceny
slovně bez použití modelů a výpočtů.
6.3.1 Vlivy na půdu
Z hlediska navrhovaného návrhu ÚP se jedná o významný vliv, přes situování téměř všech
ploch mimo půdy I. a II. třídy ochrany. Zábory ZPF jsou ale v některých případech nadhodnoceny (u dopravních koridorů), a skutečný zábor ZPF bude podstatně nižší.
Kromě vlastního úbytku půdy je třeba připomenout i negativní vlivy jejich záboru na funkci vododržnou, krajinotvornou, funkci nutného podkladu pro rozšíření flóry a fauny atd. Podstatným
aspektem je i fragmentace pozemků a možnost narušení sítě dopravních cest a funkčnosti investic do půdy (meliorací), které je ale možno v průběhu realizace minimalizovat, eliminovat
nebo nahradit.
Celková plocha navržených záborů ZPF přesahuje 63,97 ha, přičemž celkově přibližně 3 ha
představují plochy krajinné a přírodní zeleně. Plochy s II. třídou přednosti v ochraně ZPF tvoří
celkově 1,34 ha.
Vyhodnocení záborů ZPF z hlediska funkčního využití
Kód
plochy

Označení plochy

ZPF
(ha)

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany
(ha)
(ha)
(ha)

V. tř.
ochrany
(ha)

23,12

0,03

Plochy smíšené obytné
vesnické

23,61

O

Plochy občanského vybavení

0,05

0,05

SP

Plochy smíšené výrobní

1,49

1,49

P*

Plochy veřejných prostranství

0,11

0,09

T*

Plochy technické
infrastruktury

0,9

TO

Plochy pro nakládání s odpady

DS

Plochy pro silniční dopravu

34,9

P

Plochy přírodní

0,13

0,13

K

Plochy krajinné zeleně

2,78

2,78

SO.3

CELKEM

0,86

0,46

0,02
0,04

0

63,97

1,34

1,34

28,95

57,47

4,61

5,13

0,03

Všechny plochy kromě ploch č. 7, 13, 22, 23, 32, 33, 34, 39, 47, 48 byly již odsouhlaseny pro
stejnou příp. obdobnou funkci v předchozím ÚP.
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Dále je nutno přihlédnout k tomu, že zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na
zastavěné území obce do ploch s možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
pouze v ojedinělých případech, v souvislosti s péčí o krajinu, jsou umisťovány ve volné krajině.
Konečný zábor ZPF však bude ještě dále podstatně minimalizován, zejména při konkrétním
umisťování dopravních staveb, kde lze očekávat snížení záboru půdy na cca 30%. U staveb pro
bydlení zůstává nezastavěná plocha stavebních pozemků součástí ZPF, převážně v kultuře
zahrada.
Vlivy na zábor PUPFL
Navrženým řešením dojde k záboru PUPFL pouze u plochy DS č. 40 (pro přeložku silnice I/35,
což je koridor převzatý a upřesněný ze ZÚR ZK.
Vyhodnocení záborů PUPFL z hlediska funkčního využití
Kód funkce
Číslo
40
DS
CELKEM

výměra celkem (ha)

v ZÚ (ha)

v PUPFL (ha)

Charakter
lesa

28,84
28,84

4,12
4,12

2,45
2,45

hospodářský

6.3.2 Dopravní zátěž území
Z hlediska dopravní obslužnosti dojde v obci k postupnému malému navýšení dopravy způsobenému obslužnou dopravou k nově navrhovaným a realizovaným plochám, a to jak plochám
pro bydlení, tak plochám pro podnikání.
Nové rozvojové plochy, byť s převahou ploch pro bydlení, budou mít kumulativní mírně negativní dopad z důvodu postupného navyšování intenzit osobní obslužné dopravy. Při realizaci ploch
pro výrobu také dojde k nárůstu dopravy nákladní. Tento primární vliv bude trvalý s mírně vzestupným negativním trendem, jeho sekundárním dopadem bude mírné zvýšení hlukové a imisní
zátěže území. Celkově je ale třeba konstatovat, že s ohledem na primární zaměření obce na
obytnou funkci se významné dopady na dopravní a následně imisní a hlukovou zátěž nepředpokládají.
Pro další období by bylo vhodné, umožní-li to prostorové dispozice, vymezit podél významných
dopravních tahů I/35 a I/57 minimálně stromořadí, v nových úsecích také instalovat protihluková
opatření.
6.3.3. Hluková a imisní zátěž, veřejné zdraví
Hluková a imisní zátěž, jak již bylo konstatováno, je v území problémem v obytné zástavbě situované podél silnic I/35, I/57 a podél železnice.
Zvýšení hlukového a imisního zatížení území vlivem realizace rozšíření ploch pro výrobu pravděpodobně nebude s ohledem na jejich malou výměru významného rozsahu. S jistotou ale nelze tuto skutečnost bez znalosti konkrétního naplnění daných ploch v této chvíli stanovit a je
nutno odkázat na posouzení hlukové zátěže do realizačního stadia staveb především
v plochách pro podnikání. Pozitivně se projeví vymezení zvýšení výměry ploch pro parkování u
hřbitova, přeložka významných komunikací a odstranění závadných míst při křížení silnic.
6.3.4. Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií
Všechny podnikatelské aktivity včetně rozvoje obytné zástavby přinášejí obvykle zvýšenou produkci odpadů.
V daném území tento problém není zásadního významu. Svoz odpadů je v souladu s platnými
předpisy v území zajištěn, produkce odpadů je ustálená a soustředí se převážně na komunální
odpady (směsný komunální odpad, plasty, papír, biologicky rozložitelné odpady – zbytky potravin a odpady ze zahrad). Tento vliv bude po realizaci rozvojových ploch velmi mírně negativní,
trvalý s mírně vzestupnou tendencí závislou na počtu obyvatel a návštěvníků.
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U odpadních vod z nově navrhovaných ploch pro bydlení je navrženo napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV.
Vliv realizace nově navrhovaných zastavitelných ploch na produkci odpadních vod bude trvalý,
velmi mírně negativní, závislý na počtu obyvatel, podnikatelských subjektů a návštěvníků, bude
mít kumulativní charakter s již existujícími plochami. Z pohledu vlivu na povrchové a podzemní
vody ale dojde k mírnému zlepšení díky odkanalizování větší výměry zastavěného území a tedy
díky snížení vnosu znečištění do životního prostředí.
6.3.5 Změny odtokových poměrů
Při postupné zástavbě stávajících nezpevněných ploch, a to jak ploch pro podnikání, tak ploch
pro bydlení, nové komunikace a občanské vybavení dojde k částečnému zrychlení odtoku srážkových vod z území.
V současné době již obecně není stav osobních ani nákladních vozidel natolik špatný, aby docházelo k masivním úkapům ropných látek, a s drobným znečištěním si jsou schopny půdní
bakterie poradit. Vody z předmětných přeložek silnic lze tedy vsakovat po stranách komunikací,
u zpevněných podnikatelských ploch je možno instalovat odlučovače ropných látek.
ÚP navrhuje řadu ploch určené pro zlepšení pro zlepšení retenčních schopností území a snížení rizika eroze půdy. Jsou rovněž v menší míře navrženy nové výměry ploch přírodní a krajinné
zeleně, které rovněž působí protierozně. Protipovodňovou ochranu lze v souladu s podmínkami
využití jednotlivých ploch realizovat v rozsahu celého řešeného území. Kromě ploch v blízkosti
sesuvných území je možno zajistit vsakování dešťových vod na pozemcích vlastníků.
Celkově tedy lze konstatovat, že uplatnění ÚP bude mít na odtokové poměry spíše pozitivní,
nebo minimálně neutrální vliv. Z hlediska zastavěných ploch je minimalizace zrychlení odtoku
dešťových vod ošetřena podmínkou upřednostnění zasakování nebo retence, na kterou návrh
ÚP klade důraz.
6.3.6. Vlivy na čerpání vod
Předpokládaná nová zástavba a rozvoj podnikatelské činnosti přinese zvýšení odběru vody pro
zásobování území obce. Území obce je napojeno na dostatečné zdroje vod. ÚP rovněž řeší
napojení stávajících stabilizovaných ploch na veřejnou vodovodní síť.
Vlivy na čerpání vod budou trvalé, mírně negativní, vlivy na zásobování obyvatelstva obce nezávadnou pitnou vodou se předpokládají neutrální.
6.3.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Návrh ÚP zohledňuje stávající architektonickou tvářnost a strukturu obce a respektuje místní
pamětihodnosti a kulturní tradice. Regulativy ÚP stanovují obecně pro zastavitelné plochy plošné a výškové regulativy v dostatečné míře. Vliv návrhu ÚP na tyto složky je neutrální.
6.3.8 Vliv na krajinný ráz, na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, zvláště chráněná
území, ÚSES a ekosystémy
Konkrétní vlivy jednotlivých ploch na ovlivnění vzhledu území jsou hodnoceny u jednotlivých
pohledově exponovaných ploch. Obecně lze konstatovat, že nejsou navrhovány plochy, které
by přinášely vznik výškových nebo plošných dominant území nebo významně zasahovaly do
krajinného rázu. Při situování nově navrhovaných ploch jsou zohledněny pohledové horizonty a
plochy jsou navrhovány dostatečně citlivě tak, aby zůstaly zachovány bez podstatných změn
kulturní a přírodní dominanty území.
Vlivy na flóru a faunu a biologickou rozmanitost jsou spojeny zejména se záborem ZPF pro výstavbu a jsou mírně negativní u ploch zastavitelných a pozitivní u ploch zeleně.
Vlivy na biologickou rozmanitost ve významné míře s vysokou jistotou nenastanou.
Pro potenciálně střetové plochy (cyklostezky vedené přes CHKO Beskydy) byly stanoveny
podmínky provedení a zohlednění biologických průzkumů a respektování požadavků, které tyto
průzkumy přinesou.
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Rovněž bylo v průběhu hodnocení posuzováno případné možné negativní ovlivnění ÚSES a
CHKO Beskydy, v jejíž III. zóně ochrany jsou navrženy některé plochy. Vzhledem k jejich situování se nepředpokládají významné negativní vlivy kromě koridorů liniových staveb, které mohou
způsobit fragmentaci krajiny a rozdělení lesních porostů. V případě, že nebudou v době přípravy realizace těchto staveb dobře zmapovány migrační cesty zvěře, bude docházet ke zvýšenému počtu srážek vozidel se zvěří.
Celkově je dopad realizace ÚP považován v této oblasti hodnocení částečně za pozitivní především díky doplnění a upřesnění ÚSES, částečně za negativní s ohledem na nové liniové
stavby a zastavěné plochy.
Vlivy na VKP
Na území obce Krhová se nachází pouze VKP ze zákona. Provedeným screeningem bylo zjištěno riziko negativního ovlivnění významného krajinného prvku – lesa - realizací ÚP Krhová, a
to přeložkou silnice I/35 (plocha č. 40). U této plochy bude do budoucna potřeba řešit činnost
v těchto plochách a koridorech tak, tak aby nedošlo k negativním zásahům do funkčnosti tohoto
VKP.
Natura 2000
Stanoviskem Správy CHKO v souladu s § 45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění bylo
konstatováno, že uvedená koncepce ani jednotlivé navrhované plochy nebudou mít významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Beskydy a
ptačí oblasti Beskydy. Pokud jsou na území EVL Beskydy navrhovány plochy, jedná se o plochy již odsouhlasené v rámci předchozího ÚP. Nově je navrhována trasa cyklostezky, jejíž realizace je podmíněna biologickým průzkumem a akceptováním požadavků, které z něj budou
vyplývat. Ani zde se ale nepředpokládá významný negativní vliv.
Z hlediska hodnocení jednotlivých ploch lze tedy konstatovat, že žádná z navrhovaných ploch a
koridorů nebude mít významný negativní vliv na prvky soustavy Natura 2000. U ploch č. 47 a 48
je nutno tento závěr dále potvrdit biologickým průzkumem.
Ekologická stabilita území
Realizace ÚP přináší změny některých krajinných složek spočívající především v záboru ZPF a
PUPFL a navýšení výměry zastavěných ploch a komunikací. Orná půda sama o sobě z pohledu
ekologicky stability představuje složku ekologicky nestabilní. Do lesních pozemků je zasahováno pouze pro účely přeložky silnice I/35, což je záměr vyplývající ze ZÚR ZK. ÚP navrhuje cca
6,5 ha ploch zeleně, což je z hlediska ekologické stability a biodiverzity území naopak pozitivní.
V celkovém pohledu konstatuje zpracovatelka SEA, že vlivem realizace ÚP dojde pravděpodobně ke snížení koeficientu ekologické stability území, ale pouze v zanedbatelné míře.
6.3.9. Závěr
Vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných ploch pro dopravu, podnikání, občanskou vybavenost a bydlení se neočekávají významné negativní vlivy předkládaného návrhu na
hodnocené oblasti. Podmínky využití uvedené v návrhu ÚP pro jednotlivé druhy ploch jsou považovány za dostatečné.
Přesnější zhodnocení především v oblasti hlukové a imisní zátěže bude vyžadováno vždy ve
fázi územního rozhodování, kdy zejména u podnikatelských aktivit a dopravních záměrů bude
známo konkrétní technické řešení.
Vlivy hluku a znečištění ovzduší pocházející ze stabilizovaných i nově navrhovaných ploch je
nutno považovat za vlivy kumulativní a do značné míry synergické. V tomto směru bude řešení
vedoucí potenciálně ke zvýšení počtu obyvatel a podnikajících subjektů znamenat negativní
vliv, který ale pravděpodobně bude malého rozsahu i významu.
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V současné době nebyly při hodnocení shledány takové negativní vlivy, které by realizaci koncepce jako celku bránily nebo ji výrazně omezovaly. Potenciálně významné plochy byly hodnoceny jednotlivě v předchozím slovním hodnocení a byly pro ně stanoveny podmínky, za kterých
je možné jejich realizaci akceptovat.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ.
Návrh územního plánu Krhová je řešen invariantně.
Hodnocení je provedeno na základě terénního průzkumu (srpen 2016), podkladů získaných z
rešerší a webových stránek státní správy. Zhodnocení možného negativního ovlivnění dochovaného krajinného rázu a zvláště chráněných území v prostoru stávajících či nově navržených
rozvojových záměrů (změn využití území) v prostoru obce Krhová bylo provedeno slovně bez
použití zvláštních výpočetních modelů.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na
životní prostředí je koncepcí navrženo:
8.1 Vlivy na půdu



Nejsou stanovena opatření nad rámec výrokové části ÚP

8.2 Dopravní zátěž v území
 Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.3. Hluková a imisní zátěž
 Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.4. Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií
 Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.5 Změny odtokových poměrů a ochrana vod
 Odvádění potenciálně znečištěných srážkových vod z ploch pro parkoviště a pojezdové plochy v plochách pro podnikání řešit přes odlučovač ropných látek.
8.6. Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod
 Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.7 Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz včetně vlivů na zvláště chráněná území
 Veškeré zásahy do porostů a svrchních vrstev pozemků v navrhovaných plochách realizovat
mimo reprodukční období (mimo březen až září).
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8.8 Vlivy na veřejné zdraví
 Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.
8.9 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů
 Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Při zpracování návrhu ÚP Krhová byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na
vnitrostátní a komunitární úrovni. Cíle a priority v dostupných koncepcích byly zpracovatelem
vyhodnoceny a promítly se do konečného řešení předkládané koncepce.
Tyto cíle (viz následující tabulka) byly zohledněny zejména v řešení odůvodnění nároků na
hlukovou a imisní ochranu území, zvýšení ploch s protierozní funkcí, ploch pro zvýšení retenční
schopnosti území, posílení průchodnosti krajiny, ochranu krajinného rázu a zachování
funkčního zemědělského potenciálu krajiny.
Koncepce/Cíl

Vztah ÚP k danému cíli

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020
Ochrana a udržitelné využívání zdrojů
 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu;
A
 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního
vlivu na životní prostředí;
 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového
prostředí
Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší
 Snižování emisí skleníkových plynů,
N
 Snížení úrovně znečištění ovzduší;
 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů
energie)
Ochrana přírody a krajiny
 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny;
A
 Zachování přírodních a krajinných hodnot;
 Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Komentář:
Realizace ÚP povede k záboru zemědělské a lesní půdy. Při návrhu bylo dbáno, aby docházelo pouze k nejmenšímu možnému záboru, a zábor je navrhován pouze pro stavby potřebné
pro základní rozvoj obce, pro nutné přeložky silnic I. třídy a pro zajištění rozšíření ploch zeleně.
Upřesnění a doplnění ÚSES a ploch zeleně má pozitivní vliv na posílení ekologických funkcí
krajiny (průchodnost pro faunu, zvýšení biodiverzity, zachování či zvýšení retenčních schopností krajiny).
Na využívání obnovitelných zdrojů a produkci odpadů nemá realizace ÚP vliv.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010
Společnost, člověk a zdraví
 Zlepšování podmínek pro zdravý život
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Koncepce/Cíl
Vztah ÚP k danému cíli
 Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace
Krajina, ekosystémy a biodiverzita
 Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity
A
 Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví
 Adaptace na změny klimatu
Komentář:
Realizace ÚP může uvedené složky životního prostředí a zdraví populace ovlivnit především
v oblasti snížení dopravní a následně hlukové a imisní zátěže vlivem přeložky silnice I/35,
úpravou kritických míst křížení silnic a realizací ploch zeleně.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
N
Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech
Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownA
fields a území po bývalé těžbě nerostných surovin
Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálN
ního využití
Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie
N
ve vazbě na místní podmínky
Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvaA
telstvo a krajinu
N
Udržitelné využívání vodních zdrojů
A
Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život
Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných
A
hodnot
A
Posílení preventivních opatření proti vzniku živelných pohrom
Komentář:
Návrh ÚP obsahuje mimo jiné přestavbové plochy vedoucí ke zlepšení využití stávajících
zastavitelných ploch, a díky nové výměře ploch zeleně také zlepšení pobytové pohody v obci
a snížení rizika záplav (zvýšení sorpčních schopností krajiny).
Plán hlavních povodí České republiky
Ochrana vod jako složky životního prostředí - chránit povrchové a
podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních
A
zdrojů, udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti
původních druhů
A
Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.
Komentář:
Obsahem ÚP jsou i plochy zeleně sloužící jako také jako protipovodňová a protierozní opatření.
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR
-

-

udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny s mozaikou
vzájemně propojených biologicky funkčních prvků a částí,
schopných odolávat vnějším negativním vlivům;
udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny;
zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především
omezením zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti
a omezením další fragmentace s přednostním využitím
ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně;

A
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zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu
ZCHÚ a vymezený ÚSES
- obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit
schopnosti krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám,
A
- zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku,
- zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a
mokřadních ekosystémů obnovením volné prostupnosti
vodního prostředí a omezit jeho další fragmentaci;
- zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobA
novitelného přírodního zdroje;
Komentář:
Obsahem ÚP je mimo jiné upřesnění a doplnění ÚSES, deklarování podmínek pro ochranu
zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000, krajinného rázu a kulturních hodnot.
Ochrana ZPF a lesních pozemků zůstává v ÚP deklarována, při realizaci navrhovaných ploch
a koridorů dojde k jejímu negativnímu dotčení, které u PUPFL bude středně významného
rozsahu. U ZPF se jedná o zábor významného rozsahu, který byl ovšem z velké části vyvolán
převzetím již odsouhlasených záborů z platného ÚP a návrhem velké výměry dopravních
ploch převzatých ze ZÚR ZK.
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
-



Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku
2020 a současně udržování a zlepšování kvality ovzduší
A
tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek
pod hodnotami imisních limitů.
 Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanoN
vených scénářem NPSEWaM.
 Postupné vytváření podmínek pro splnění národních záN
vazků snížení emisí k roku 2025 a 2030.
 Dobudování kapacit systému posuzování kvality ovzduší
N
(technická a znalostní základna, lidské zdroje).
Komentář:
ÚP obecně akceptuje požadavky na zlepšení ochrany ovzduší a nepřináší významný rozsah
potenciálně rizikových ploch. Odstraňuje potenciálně problematická místa v dopravě a vzdaluje liniový zdroj emisí dále od zástavby (přeložka I/35, přeložka části I/57).
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
Pro efektivní ochranu před povodněmi vycházet z kombinace
opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci
A
vody v území a technických opatření k ovlivnění povodňových
průtoků
Komentář:
Obsahem ÚP jsou plochy zeleně sloužící také jako opatření protipovodňové a protierozní
ochrany.
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti
Podpora obnovy a vytváření ekologicky významných krajinných
segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.).
Zachování nebo zvýšení současné výměry lesů jako minimálního
základu pro uplatňování potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa.
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Zlepšení retenční funkce krajiny diverzifikací využívání krajiny a
krajinných prvků a odstraněním melioračních úprav v zemědělsky
neperspektivních částech krajiny.
Prosazování účinných protipovodňových opatření s využitím přirozených hydroekologických funkcí.
Podpora významu zvláště chráněných území a ÚSES zajištění
prostupnosti krajiny
Dokončení systému účinného čištění odpadních vod na území
České republiky.
Snížit rizika znečištění podzemních a povrchových vod ze starých
ekologických zátěží a ekologických havárií.
Zachování pestrých hydromorfologické útvarů, umožnit jejich
vznik, existenci a ošetřit jejich ochranu
Posílení nástroje podporujícího opětovné využití starých průmyslových zón (brownfields).
Realizace chybějících skladebných částí ÚSES.
Omezování fragmentace krajiny způsobené migračními bariérami.

A
A
A
A
N
N
N
A
A

Komentář:
Obsahem ÚP je mimo jiné upřesnění ÚSES a plochy zeleně, které zajistí lepší průchodnost
územím a zvýší sorpční kapacitu území.
Koridory pro liniové stavby silnic a technické infrastruktury nebudou mít z hlediska fragmentace krajiny významný negativní vliv, dojde ale k úbytku lesních porostů. Nedojde k významnému negativnímu ovlivnění krajinného rázu.
*A
Realizací ÚP je možné ovlivnit dosažení cíle (cíl je z hlediska ÚP relevantní)
*N
Realizace ÚP nemá na dosažení cíle žádný vliv (cíl není hlediska ÚP relevantní)
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Základními monitorovacími ukazateli pro danou koncepci jsou:





výměra a kvalita odnímaných pozemků ze ZPF a PUPFL,
množství a způsob odvádění potenciálně znečištěných dešťových vod,
změna hlukové a imisní zátěže v obytné zástavbě podél trasy I/35 a I/57,
potenciální možnost negativního vlivu na zvláště chráněné druhy živočichů a na prostupnost
ÚSES,
 funkčnost protierozních opatření.

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A
KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro následující jednotlivé plochy jsou navrženy následující podmínky nad rámec výrokové části
ÚP:
Podmínky pro realizaci vybraných ploch

Plochy smíšené obytné vesnické (SO.3)
Číslo plochy

Výměra v ha

Doporučení

1

3,52

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

2

4,13

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

3

5,03

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

4

1,04

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

5

1,61

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

6

1,79

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

7

0,66

doporučeno pro realizaci s podmínkou prověřit před umístěním staveb
hlukovou zátěž ze sousední plochy SP a zohlednit při umístění staveb vodoteč Srní potok

8

0,5

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

9

0,25

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

10

0,13

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

11

0,21

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

12

0,25

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

13

0,41

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
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14

0,31

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

15

0,6

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

16

0,73

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

17

0,26

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

18

0,46

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

19

0,69

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

20

0,74

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

21

0,08

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

22

0,28

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

23

0,19

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy občanského vybavení (O)

30

0,17

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

31

0,47

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

32

0,05

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy smíšené výrobní (SP)

35

0,82

36

0,7

prověřit dosah hlukových vlivů k plochám obytné zástavby, podle potřeby
realizovat protihluková opatření
prověřit dosah hlukových vlivů k plochám obytné zástavby, podle potřeby
realizovat protihluková opatření
Plochy veřejných prostranství (P*)

33

0,04

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

34

0,18

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy pro silniční dopravu (DS)

39

0,26

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

40

28,84

41

0,44

42

0,13

43

13,35

44

0,09

45

0,13

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

46

0,08

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

47

0,46

48

0,17

v rámci projektové přípravy zajistit biologický průzkum a akceptovat podmínky realizace, které z něj budou vyplývat

v rámci přípravy zajistit podle potřeby průchod pro zvěř včetně návodných
opatření, minimalizovat vedení silnice po náspu
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Plochy technické infrastruktury (T*)
49

0,04

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

50

0,86

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy pro nakládání s odpady (TO)

37

1,23

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

12. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ, NÁVRH STANOVISKA
ÚP Krhová je předkládán v 1 variantě.
ÚP prověřil a vyhodnotil jak plochy schválené a dosud nevyužívané v předchozím ÚP, tak požadavky na zpracování nových rozvojových ploch vyvolaných na základě zadání, převzatých
z nadřazených koncepcí nebo vymezených na základě vyhodnocení rozvojových předpokladů
řešeného území.
SEA následně vyhodnotila umístění, rozsah a funkční náplň všech navrhovaných ploch. Při
tomto vyhodnocení jak z hlediska jednotlivých ploch, tak z hlediska územního plánu jako celku
nebyly shledány takové negativní vlivy, které by bránily jeho realizaci nebo vyžadovaly či vyloučení některých ploch. Pro plochy s potenciálně významným dopadem na některou ze složek
životního prostředí nebo veřejné zdraví byly stanoveny podmínky pro jejich realizaci.
S předloženým územním plánem jako celkem navrhuji vyslovit souhlas za splnění podmínek
uvedených v následujícím návrhu stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje.
Stanovisko
Krajského úřadu Zlínského kraje vydané v souladu s § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů
Název koncepce:

Územní plán Krhová

Charakter koncepce:
Předložený návrh řeší nový územní plán obce, zpracovaný z důvodu odtržení obce Krhová od
Valašského Meziříčí na základě referenda. V rámci územního plánu jsou navrženy jednotlivé
funkční plochy pro bydlení smíšené venkovské, plochy občanské vybavenosti, plochy pro technickou infrastrukturu, plochy smíšené výrobní, plochy pro silniční dopravu a plochy pro zeleň,
pro něž bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Umístění záměru:
obec
kat. území
Předkladatel:
Zpracovatel posouzení:

kraj Zlínský
Krhová
Krhová
Městský úřad Valašské Meziříčí
Ing. Pavla Žídková
Polní 293
747 62 Mokré Lazce
Osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na
094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16.
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Průběh posuzování:
Oznámení o zahájení projednávání k Návrhu zadání územního plánu Krhová bylo odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚ ZK“) předloženo
dne xxxx.
Z posouzení obsahu Návrhu zadání, dále pak na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a vyjádření věcně příslušných oddělení životního prostředí a zemědělství KÚ ZK, provedl
odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný orgán, zjišťovací řízení podle §
10i odst. 3 zákona.
Dne xxx pod číslem jednacím KUZL xxxx bylo v závěru zjišťovacího řízení stanoveno:
„Návrh územního plánu Krhová je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.“
Stanoviskem č.j. xxxx/xxx z xxxx byl vyloučen významný vliv koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (EVL Beskydy).
Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí.
Veřejné projednání k Návrhu územního plánu Krhová včetně posouzení vlivů na životní prostředí proběhlo dne xxx v xxxxx.
V rámci veřejného projednání byly/nebyly uplatněny požadavky na doplnění Návrhu územního
plánu Krhová a vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí k Návrhu územního plánu Krhová bylo provedeno v souladu se zákonem a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a v rozsahu přílohy stavebního zákona č. 183/2006
Sb., která vychází z přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko:
Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, výsledků veřejného projednání a
vypořádání došlých připomínek dotčených správních orgánů, dotčených územních samospráv a
veřejnosti Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
smyslu ustanovení § 10i odst. 5 uvedeného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí k Územnímu plánu Krhová
za předpokladu dodržení doporučení a podmínek uvedených v dokumentaci Vyhodnocení vlivů
územního plánu Krhová na životní prostředí zpracované dle § 10i a přílohy č. 9 zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy stavebního zákona č. 183/2006
Sb., a podmínek vzešlých z vyjádření k této koncepci.
Územní plán Krhová:
-

prověřuje a vymezuje plochy pro cyklodopravu
prověřuje a vymezuje plochy pro obslužnou dopravu vybraných navrhovaných ploch a
pro přeložku silnic I. třídy č. 35 a 57,
prověřuje a vymezuje plochy smíšené výrobní,
prověřuje a vymezuje plochy zeleně pro doplnění ÚSES, posílení ekostabilizační funkce
a retenčních schopní krajiny,
zapracovává do ÚP relevantní požadavky celostátních a krajských koncepcí
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Podmínky stanoviska:
Vlivy na půdu, dopravní zátěž, hlukovou a imisní zátěž, produkci odpadů a odpadních
vod, zvýšení rizika havárií, změnu odtokových poměrů, čerpání vod flóru, ÚSES a krajinný ráz včetně vlivů na zvláště chráněná území, na veřejné zdraví a na čerpání obnovitelných zdrojů nad rámec výrokové části ÚP nejsou stanoveny.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
 Odvádění potenciálně znečištěných srážkových vod z ploch pro parkoviště a pojezdové plochy v plochách pro podnikání řešit přes odlučovač ropných látek.
Vliv na faunu
 Veškeré zásahy do porostů a svrchních vrstev pozemků v navrhovaných plochách realizovat
mimo produkční období (březen-září).
Pro jednotlivé navrhované plochy jsou nad rámec výrokové části ÚP Krhová stanoveny
tyto podmínky realizace:
Plochy smíšené obytné vesnické (SO.3)
Číslo plochy

Výměra v ha

Doporučení

1

3,52

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

2

4,13

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

3

5,03

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

4

1,04

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

5

1,61

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

6

1,79

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

7

0,66

doporučeno pro realizaci s podmínkou prověřit před umístěním staveb hlukovou zátěž ze sousední plochy SP a zohlednit při umístění
staveb vodoteč Srní potok

8

0,5

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

9

0,25

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

10

0,13

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

11

0,21

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

12

0,25

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

13

0,41

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

14

0,31

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

15

0,6

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

16

0,73

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

17

0,26

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

18

0,46

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
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19

0,69

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

20

0,74

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

21

0,08

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

22

0,28

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

23

0,19

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy občanského vybavení (O)

30

0,17

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

31

0,47

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

32

0,05

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy smíšené výrobní (SP)

35

0,82

36

0,7

prověřit dosah hlukových vlivů k plochám obytné zástavby, podle
potřeby realizovat protihluková opatření
prověřit dosah hlukových vlivů k plochám obytné zástavby, podle
potřeby realizovat protihluková opatření
Plochy veřejných prostranství (P*)

33

0,04

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

34

0,18

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy pro silniční dopravu (DS)

39

0,26

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

40

28,84

41

0,44

42

0,13

43

13,35

44

0,09

45

0,13

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

46

0,08

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

47

0,46

48

0,17

v rámci projektové přípravy zajistit biologický průzkum a akceptovat
podmínky realizace, které z něj budou vyplývat

v rámci přípravy zajistit podle potřeby průchod pro zvěř včetně návodných opatření, minimalizovat vedení silnice po náspu

Plochy technické infrastruktury (T*)
49

0,04

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP

50

0,86

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
Plochy pro nakládání s odpady (TO)

37

1,23

doporučeno pro realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP
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Dotčenou obec Krhová žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto stanoviska
na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce v nejkratším
možném termínu.
Dále tímto upozorňujeme na § 10i odst. 5 citovaného zákona, podle kterého je schvalující orgán
povinen ve svém usnesení o schválení změny územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak
zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto
usnesení je povinen zveřejnit.
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.
Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních
předpisů.
Za Krajský úřad Zlínského kraje …………………………..
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13. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.
Zpracování nového ÚP Krhová vyplývá z požadavku stavebního zákona, aby všechny obce a
města měly do roku 2020 schválen nový územní plán, a zejména z potřeby vytvoření vlastního
územního plánu po odtržení obce Krhová od Valašského Meziříčí.
Předložený návrh řeší nový územní plán obce, zpracovaný z důvodu odtržení obce Krhová od
Valašského Meziříčí na základě referenda. V rámci územního plánu jsou navrženy jednotlivé
funkční plochy pro bydlení smíšené venkovské, plochy občanské vybavenosti, plochy pro technickou infrastrukturu, plochy smíšené výrobní, plochy pro silniční dopravu a plochy pro zeleň
včetně doplnění ÚSES. Pro ně bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Účel a podmínky využití navrhovaných ploch byly navrženy na základě demografické analýzy a
potřeb rozvoje obce při předpokladu mírného zvyšování počtu obyvatel a stoupajících nároků
na zajištění občanské vybavenosti i ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Součástí
návrhu je celkem 57 ploch, z tohoto 50 ploch je zastavitelných a 7 ploch je určeno pro krajinnou
a přírodní zeleň.
Územní plán je navržen v jedné variantě.
Předložený ÚP byl vyhodnocen s ohledem na možné střety s požadavky na ochranu životního
prostředí a s ohledem na vztah k cílům zásadních koncepčních materiálů krajského a
celostátního významu.
U žádného z dokumentů nebylo shledáno, že by předložený ÚP byl v rozporu s některým
z hodnocených dokumentů týkajících se ochrany a hospodaření s vodami, odpady, ochrany
ovzduší, soustavy Natura 2000, územního rozvoje, lesního hospodářství a zemědělství, nebo
s požadavky právních předpisů.
Největší míra negativních vlivů se u předloženého ÚP projevuje u zemědělského půdního
fondu. Celkově přibližně 3 ha představují plochy krajinné a přírodní zeleně. Plochy s II. třídou
přednosti v ochraně ZPF tvoří celkově 1,34 ha.
Všechny plochy kromě ploch č. 7, 13, 22, 23, 32, 33, 34, 39, 47, 48 byly již odsouhlaseny pro
stejnou příp. obdobnou funkci v předchozím ÚP.
Realizace územního plánu nebude mít významný negativní vliv na kvalitu a kvantitu
podzemních vod, ovzduší a flóru nebo faunu, krajinný ráz, prvky soustavy Natura 2000 nebo
zvláště chráněná území.
Vlivem realizace ÚP dojde ke snížení hlukového a imisního zatížení z provozu na silnici I/35 a
částečně I/57, kde dojde k přeložkám a úpravám kritického místa křížení, naopak k mírnému
nárůstu dojde vlivem obslužné dopravy navrhovaných ploch pro bydlení a podnikání.
Realizace územního plánu povede rovněž ke zvýšení retenčních schopností území ochrany a
snížení rizika vodní eroze území díky návrhu 7 ploch zeleně.

63

Územní plán Krhová – SEA
srpen 2016
____________________________________________________________________________________
_

Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

25.8.2016

Zpracovatelka vyhodnocení:
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, tel. 777 807 191,
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16.

Podpis zpracovatele vyhodnocení:
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