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II.A.a) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, PODKLADY, KTERÉ BYLY
PŘI ZPRACOVÁNÍ POUŽITY, V SOULADU SE SPRÁVNÍM ŘÁDEM
A.a.1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dle ustanovení § 188 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), bylo možné územní plán
obce schválený před 1. lednem 2007 do 31. prosince 2015 podle stavebního zákona upravit,
v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti. Jelikož bylo vhodné vymezit
nové plochy pro rozvoj města a změnit původní koncepci územního plánu, rozhodlo na svém
26. zasedání Zastupitelstvo města Vítkova konaném dne 10. března 2010 usnesením č. 1560/26
o pořízení nového územního plánu města Vítkova.
Na základě tohoto rozhodnutí byla dána výzva občanům k možnosti předkládání nových
podnětů a požadavků k zapracování do územního plánu v termínu do konce května 2010. V této lhůtě
bylo předloženo několik požadavků a podnětů, jejichž zapracování do územního plánu bylo schváleno
Zastupitelstvem města na 30. zasedání konaném dne 30. června 2010. V prosinci 2010 se konal
poradní výbor za účasti některých zastupitelů a zpracovatele návrhu zadání územního plánu, který
zajišťoval technickou výpomoc. V rámci poradního výboru byla provedena revize územního plánu.
Městský úřad Vítkov, odbor výstavby a územního plánování, jako pověřený pořizovatel,
zpracoval v únoru 2011 v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentací a způsobu a evidence územně plánovací činnosti a přílohou č. 6 k této
vyhlášce, a ve spolupráci s projektantem, který zajišťoval technickou výpomoc, návrh zadání
územního plánu města Vítkova k projednání.
Projednání návrhu zadání územního plánu Vítkova bylo řádně zahájeno veřejnou vyhláškou
ze dne 28.2.2011 pod č.j. MUVI 9987/2011, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Do 30-ti
dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Vítkova na úřední
desce, mohl každý uplatnit své připomínky. Dotčeným orgánům a krajskému úřadu bylo oznámení
o zahájení projednávání zasláno jednotlivě a tito mohli uplatňovat své požadavky na obsah územního
plánu do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání. Sousední obce mohly ve stejném termínu uplatnit
u pořizovatele své podněty. Požadavky krajského úřadu a dotčených orgánů byly respektovány
a do zadání zapracovány v plném rozsahu. Ve stanovené lhůtě bylo podáno 20 vyjádření, stanovisek
a připomínek.
Nebyla zapracována připomínka o ponechání pozemků parc.č. 192 a parc.č. 182/3
v katastrálním území Jelenice v zóně bydlení venkovského typu, kde je možno umístit rodinné domy
a zemědělské usedlosti s hospodářským zázemím. Pozemek parc. č. 192 byl součástí rezervní plochy
pro novou výstavbu, tedy v ploše zastavitelné pouze po využití návrhové plochy č.1 a zařazením
rezervy na základě změny územního plánu do plochy návrhové. Pozemek parc. č. 182/3 byl součástí
návrhové plochy pro sport a rekreaci, kde byla možná nová výstavba na volných plochách, avšak
mimo objektů individuální rekreace. Na základě revize územního plánu bylo vyhodnoceno, že rezervní
plochu není třeba zachovat, jelikož plocha návrhová č.1 není dosud využita a pro případnou novou
zástavbu postačí. Současně byla vyjmuta návrhová plocha pro sport a rekreaci, která není rovněž od
nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o závazné části a užívání schválené změny č. 1
územního plánu města Vítkova dne 19. 5. 2005 využita.
Zadání bylo schváleno orgánem územního plánování městem Vítkov na 6. zasedání
Zastupitelstva konaném dne 27. dubna 2011 usnesením č. 242/6.
Na základě schválení zadání územního plánu Vítkova byla podána dne 11. 7. 2011 výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Při zadání zakázky bylo postupováno
v souladu s vnitřním předpisem č. 02/2009 ze dne 24. 2. 2009 „Závazná pravidla pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu (postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách)“. Jednalo se o veřejnou zakázku v hodnotě nad 800 000 Kč bez DPH do 2 000 000 Kč
bez DPH na dodávky a služby. Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zpracování
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územního plánu Vítkova zadavatel vycházel přibližně z částky za provedení změny č. 1 územního
plánu města Vítkova, která řešila rovněž komplexně celé území Vítkova a jeho místních částí
a nepřesáhla částku 1 000 000 Kč. V rámci výběrového řízení byl vybrán zpracovatel územního plánu
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. Smlouva byla podepsána oběma stranami dne 7. 9. 2011.
Návrh územního plánu Vítkova byl předán zpracovatelem pořizovateli dne 2. 5. 2012. V rámci
kontroly, revize území, doplňujících schůzek se zpracovatele, dalších rozborů, došlo k úpravám
textové i grafické části územního plánu. Čistopis návrhu územního plánu pro společné jednání byl
předán v dubnu 2013.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil Městský úřad Vítkov, odbor
výstavby a územního plánování a pořizovatel územního plánu města Vítkova, veřejnou vyhláškou
ze dne 6. 5. 2013 pod č.j. MUVI 12588/2013 včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup, konání
společného jednání o Návrhu územního plánu města Vítkova na den 24. května 2013 do zasedací
místnosti rady Městského úřadu Vítkov.
Krajský úřad a dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska do 30 dnů ode dne společného
jednání, sousední obce mohly uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne společného jednání.
Ve stejné lhůtě mohly uplatnit i písemné připomínky sousední obce. Rovněž do 30-ti dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky mohl u pořizovatele každý uplatnit písemné připomínky. Na výzvě bylo
uvedeno poučení, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Společného jednání se zúčastnil zástupce společnosti T-Mobile, který neměl zásadních
připomínek a požadoval akceptovat stanovisko zaslané dne 10.5.2013 pod zn. 131-13-M-PJ. Dále se
společného jednání zúčastnil zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního
plánování, stavebního řádu a kultury. V rámci společného jednání upozornil na převis navržených
zastavitelných ploch oproti demografickému vývoji ve městě. Uvedené množství ploch se jeví jako
neodůvoditelné.
Ostatní dotčené orgány využily možnosti nahlížení do územního plánu ve lhůtě uvedené
v oznámení o konání společného jednání, v místech k tomu určených a možnosti dálkového přístupu.
V rámci společného jednání bylo uplatněno 7 stanovisek dotčených orgánů, 2 koordinovaná
stanoviska, 6 vyjádření ostatních orgánů a 3 připomínky občanů.
V rámci koordinovaného stanoviska Krajského úřadu MSK Ostrava uplatnil orgán ochrany
zemědělského půdního fondu na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Vítkova
a uvedl výčet záborů zemědělské půdy, které byly předmětem nesouhlasu. Za účelem dohody
s dotčeným orgánem proběhlo dne 1.8.2013 ústní jednání, na němž proběhla konzultace k jednotlivým
plochám a došlo k dohodě. Poté pořizovatel zaslal orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dne
5. 8. 2013 pod č.j. MUVI 22282/2013 žádost o přehodnocení stanoviska. Navazující souhlasné
stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem MSK Ostrava, odborem životního prostředí a zemědělství
dne 23. 8. 2013 pod č.j. MSK 111461/2013.
Jelikož v rámci zpracování územního plánu Vítkova bylo zpracováno i vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, zaslal pořizovatel stanoviska a připomínky Krajskému úřadu MSK Ostrava,
odboru a zemědělství, pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle ustanovení § 10g zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí a zemědělství vydal souhlasné
stanovisko s podmínkami.
Pořizovatel současně zaslal stanoviska a připomínky Krajskému úřadu MSK, odboru
územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako podklady pro vydání stanoviska z hlediska
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního
rozvoje a v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad MSK, odbor
územního plánování, stavebního řádu a kultury vydal stanovisko, ve kterém konstatoval, že návrh
územního plánu není v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. ÚSES
vymezené v zásadách nejsou v návrhu vymezeny v souladu s nadřazenou územně plánovací.
Došlo k úpravě grafické části a zakreslení správného směru trasy regionálního biokoridoru
RBK 524 a zakreslení chybějící části regionálního biokoridoru RBK 523 do návrhu územního plánu.
Dne 8.8.2013 pod č.j. MUVI 22612/2013 byla Krajskému úřadu MSK, odboru územního plánování,
stavebního řádu a kultury zaslána žádost o potvrzení odstranění nedostatků v návrhu územního plánu
včetně předložení výřezů všech chybných výkresů.
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Krajský úřad zaslal dne 13.8.2013 pod č.j. MSK 113251/2013 potvrzení o odstranění
nedostatků návrhu Územního plánu Vítkova dle ustanovení § 50 odst. 8 stavebního zákona.
Z ostatních stanovisek dotčených orgánů a ostatních orgánů uplatněných v rámci
společného jednání nevyplynul žádný rozpor mezi požadavky podle stavebního zákona. Případné
požadavky a připomínky byly zapracovány do textové i grafické části.
Na základě společného jednání a předložených stanovisek, připomínek a vyjádření zaslal
pořizovatel dne 28.8.2013 zpracovateli žádost o úpravu návrhu po společném jednání pod
č.j. MUVI 24391/2013.
Upravený návrh územního plánu Vítkova byl zpracovatelem pořizovateli předán
k veřejnému projednání 30.9.2013.
V únoru 2014 bylo oznámeno opatřením pod č.j. MUVI 5734/2014 zahájení řízení o územním
plánu a místě a době konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu územního
plánu Vítkov. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 31.3.2014 na Městském úřadě ve Vítkově.
Do návrhu územního plánu bylo možné nahlížet na internetových stránkách města Vítkova
a na Městském úřadě ve Vítkově, na odboru výstavby a územního plánování. Na veřejném projednání
nebyly podány žádné připomínky ani námitky.
Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohli proti návrhu územního plánu podat
námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti. V této lhůtě nebyla podána žádná námitka.
Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky,
v uvedené lhůtě mohly uplatnit dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanovisko
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
V uvedené lhůtě bylo podáno 5 připomínek, 5 stanovisek dotčených orgánů a 1 koordinované
stanovisko.
Na základě ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu Vítkova. Návrhy byly zaslány opatřením ze dne 26.5.2014 pod č.j. MUVI
14838/2014 dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanoviska.
Na základě veřejného projednávání byl územní plán Vítkova upraven a poté předložen
zastupitelstvu k vydání.

A.a.2) PODKLADY
Legislativní rámec
Územní plán (dále jen ÚP) Vítkova bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky
č. 458/2012 Sb., a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů).
Doplnění průzkumů a rozborů
V rámci 1. etapy prací na územním plánu Vítkova bylo provedeno doplnění průzkumů
a rozborů, jejímž cílem byla aktualizace současného stavu. Údaje o současném stavu využití území
byly získány především průzkumem v terénu u pořizovatele územního plánu – odboru výstavby
a územního plánování a na dalších odborech Městského úřadu ve Vítkově, u správců inženýrských
sítí a u dalších dotčených orgánů a organizací.
Cílem doplnění průzkumů a rozborů bylo získat veškeré dostupné údaje o stavu využití území,
potřebách změn a problémech řešeného území. Tyto údaje byly podkladem pro zpracování návrhu
územního plánu Vítkova.
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Doplnění průzkumů a rozborů provedené rovněž v rámci návrhu ÚP zohledňuje skutečný stav
využití území ke konci roku 2013.
Územně analytické podklady
V průběhu zpracovávání doplňujících průzkumů a rozborů byly v souladu s požadavky
legislativy ČR pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Vítkova zpracovány územně
analytické podklady (ÚAP) – Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a Rozbor
udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Vítkova, které byly zapracovány do průzkumů
a rozborů a v rámci návrhu ÚP byly tyto podklady a rozbor aktualizovány podle aktualizace ÚAP
proběhlé v roce 2012.
Mapové podklady
Pro zpracování návrhu ÚP Vítkova byly použity:




digitální katastrální mapy (Katastrální úřad Vítkova), doplněné o výškopis digitalizovaný
zhotovitelem v rámci prací na ÚP z výškopisného podkladu státní mapy 1 : 5 000 –
odvozené.
ortofotomapy 2009 (Geodis Brno, s.r.o.)
Základní mapa ČR 1 : 25 000

Koncepční dokumenty celostátního významu


Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády č. 929
ze dne 20. 7. 2009.

Koncepční dokumenty a materiály Moravskoslezského kraje:


Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydané zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje 22. 12. 2010
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_01.html)



Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0106.html)



Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje schválena
usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dop_01.html)



Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje
schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dop_02.html)



Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje zpracován na základě
a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb.
(http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/assets/doprava/plan_dopravni_obsluznosti_msk.pdf)



Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny schválena usnesením zastupitelstva
kraje
č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/koncepce-strategie-ochranyprirody-a-krajiny-10/)



Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území
Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a
krajiny
(http://iszp.krmoravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/studie-vyhodnoceni-moznosti-umistenivetrnych-elektraren-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-z-hlediska-vetrneho-potencialua-ochrany-prirody-a-krajiny-1391/)



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje schválen
zastupitelstvem v září 2004 včetně Aktualizací plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
(2008, 2009, 2010, 2011)
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(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/plan-rozvoje-vodovodu-akanalizaci-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-8/)


Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje schválen usnesením
zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 dne 30. 9. 2004
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/plan-odpadoveho-hospodarstvimoravskoslezskeho-kraje-11/)



Plán oblasti povodí Odry schválen Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem
k 22. 12. 2009
(http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/)



Plán oblasti povodí Moravy schválen Moravskoslezským, Olomouckým, Zlínským,
Jihomoravským a Pardubickým krajem podle jejich územní působnosti
(http://www.pmo.cz/pop/2009/Morava/End/index.html)



Akční plány ke strategickým hlukovým mapám pořídil Krajský úřad
Moravskoslezského kraje dle Čl. 12 odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/akcni-planyke-strategickym-hlukovym-mapam-1583/)



Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. Nařízení
Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-program-ke-zlepsenikvality-ovzdusi-moravskoslezskeho-kraje-37/)



Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje vydán nařízením
Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004 včetně Aktualizace krajského
programu snižování emisí Moravskoslezského kraje r. 2010
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ovzdusi/koncepce/krajsky-program-snizovani-emisimoravskoslezskeho-kraje-35/)



Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje - vzato na vědomí radou
kraje dne 20. 5. 2004
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/uzemni-energeticka-koncepcemoravskoslezskeho-kraje-12/)



Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje – zpracovala
Ekotoxa Opava s.r.o. na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683 ze
dne 1. 6. 2005 (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/koncepce-rozvojezemedelstvi-a-venkova-moravskoslezskeho-kraje-7/)



Koncepce zdravotní péče v Moravskoslezském kraji schválena zastupitelstvem kraje
dne
8. 4. 2004
(http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/assets/zdravotnictvi/koncepce_zdravotni_pece.pdf)



Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro
léta 2009 – 2013 – zpracovala Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/msrcr_strategie.pdf)



Strategie rozvoje kraje na léta 2009 – 2016 – zpracovala Agentura pro regionální
rozvoj, a.s. (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rk_1002.html)



Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010 – 2012 - zpracovala
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/rozvoj_kraje/prk_2010-2012.pdf)



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010
– 2014 schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/sprss_2010-2014.doc)



1. akční plán realizace Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválen radou kraje dne
1. 10. 2008 usnesením č. 197/7146
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/soc_20_akcni_plan.doc)

Aktuální studie pořízené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem
územního plánování, stavebního řádu a kultury, týkající se území Vítkova:
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Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0110.html).
Studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.



Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na
území Moravskoslezského kraje
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0111.html).
Studie zatím nebyla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Další použité územně analytické a rezortní podklady:


Územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou
působností (ORP) Vítkov (EKOTOXA, s.r.o. Brno říjen 2008 a jejich aktualizace listopad
2010 a 2012;



Mapy ložiskové ochrany – Kraj Moravskoslezský
MŽP – Česká geologická služba – Geofond, Praha, listopad 03/2009;



Výpis údajů z katastru nemovitostí, statistické údaje o správním území města
Vítkova (podklady čerpané z http://www.cuzk.cz);



Územní plány sousedních obcí



www.pod.cz



http://www.amit.cz/cz/refs/energetics/swps.htm

Případné další podklady získané při konzultacích u správců sítí a ostatních organizací jsou
uvedeny v příslušných kapitolách textové části.

A.a.3) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE
Hlavní cíle řešení
Hlavní cíle řešení územního plánu Vítkova lze definovat takto:


přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám a záměrům města,



přizpůsobení územně plánovací dokumentace aktuálním potřebám a záměrům fyzických
a právnických osob specifikovaných v jejich individuálních žádostech na změny ploch
s rozdílným způsobem využití,



koncepčně vyřešit chybějící dopravní a technickou infrastrukturu pro navrženou výstavbu,



zpracování a schválení nové územně plánovací dokumentace, která bude v souladu s cíli
a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Postup prací
Územní plán Vítkova bude zpracován v těchto dílčích krocích:


Zpracování návrhu ÚP Vítkova,
(včetně posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí (SEA)
a prvky Natura 2000)
veřejnoprávní projednání návrhu ÚP Vítkova (společné jednání, veřejné
projednání)
vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k ÚP Vítkova
případná úprava návrhu ÚP Vítkova



Vyhotovení výsledného znění ÚP Vítkova
vydání ÚP Vítkova zastupitelstvem města formou opatření obecné povahy.
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A.a.4) ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Obec Vítkov má schválenou územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru (ÚPNSÚ). Nový
územní plán vychází z koncepce ÚPN města Vítkova, kterou upravuje podle současného stavu využití
území a s ohledem na nově vymezené limity využití území.
Změnou č. 1 Územního plánu města Vítkova (Vyhláškou o závazné části a užívání schválené
změny č. 1 územního plánu), která řešila celé území Vítkova, byla zrušena OZV č. 20/1999,
o závazné části územního plánu sídelního útvaru Vítkov (Podhradí, Prostřední Dvůr, Lhotka u Vítkova)
a OZV 26/2000 Vítkov místní část Jelenice a závaznou část Územního plánu sídelního útvaru Vítkov,
Budišov nad Budišovkou, Březová a Melč z roku 1984.
Území města Vítkova je součástí území Moravskoslezského kraje, okresu Opava, který je
řešen Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje (MSK). ÚP Vítkova respektuje
konkrétní záměry a úkoly vyplývající ze závazné části těchto ZÚR MSK, případně je upřesňuje
s ohledem na podrobnost a měřítko řešení územního plánu – viz kapitola II.A.b).
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II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ
A.b.1) ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ - POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ
Město Vítkov se nachází jižně od Opavy od jehož centra je vzdáleno 22 km. V jeho okolí se
nachází města Fulnek, Odry a Hradec nad Moravicí. Dalšími významnějšími sídly v okolí města
Vítkova jsou Budišov nad Budišovkou, Kružberk, Jánské Koupele.
Město Vítkov je situováno v geometrickém těžišti trojúhelníku statutárních měst Ostrava,
Opava, Olomouc, od nichž všech je poměrně značně vzdálen a není na ně napojen významnějšími
dopravními tepnami (silnice první třídy I/57 je od Vítkova vzdálena 15 km, silnice I/46 je od Vítkova
vzdálena 40 km), což značně negativně poznamenalo a dále poznamenává rozvoj města Vítkova,
které bylo v letech 1940 - 1960 okresním městem stejnojmenného okresu. I dnes je Vítkov centrem
občanské vybavenosti vyššího významu a zdrojem pracovních příležitostí pro tuto poměrně
izolovanou jižní část okresu Opava. V rámci reformy veřejné správy byl Vítkov zařazen mezi obce
s pověřeným obecním úřadem pro správní obvod, který je vymezen územím obcí Březová, Budišov
nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré
Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice a vlastní Vítkov. Zároveň je Vítkov obcí s rozšířenou
působností pro stejný správní obvod.
Město Vítkov je složeno z místních částí Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice,
Podhradí, Prostřední Dvůr, Vítkov a Zálužné. Samostatné obce bez stavebního úřadu, které spadají
do působnosti stavebního úřadu ve Vítkově jsou Čermná, Moravice, Melč, Radkov, Větřkovice,
Březová.
Město Vítkov spoluvytváří centrální část sídelní struktury regionu Vítkovska, rozvíjejícího
se především v návaznosti na širší spádový obvod Opavy, okrajově i Ostravské aglomerace. Řešené
území tvoří kromě vlastního střediskového sídelního útvaru – Vítkova také 6 vesnických sídel, avšak
bez výraznějšího zastoupení rozptýlené zástavby. Míra a orientace vazeb sídel je do značné míry
ovlivněna odlehlou polohou města, dopravní infrastrukturou území, ale i například blízkostí vojenského
újezdu Libavá.
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, výrobní, obslužná a v některých
sídlech i rekreační (části Klokočov, Nové Těchanovice, Podhradí). Obyvatelstvo obce vykazuje spíše
podprůměrnou sociální soudržnost, vyplývající z dlouhodobých specifik vývoje území,
nezaměstnanosti.
Tab. Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Vítkov a širší srovnání
počet

2

SO ORP

obcí

katastrů

částí

částí/
obec

výměra
2
km

km /
obec

obyvatel

Vítkov

12

27

28

2,3

280

23,3

Kravaře

9

9

14

1,6

101

Hlučín

15

18

18

1,2

13,6

27,9

28,3

2,3

obyvatel na
2

obec

část.o.

13 993

1 166

500

50

11,2

21 320

2 369

1 523

212

165

11,0

40 101

2 673

2 228

243

246,7

19,3

56698,8

4 172

2 002

230

průměr ČR
30,5
63,0
72,9
2,8
382,3
Zdroj: Malý lexikon obcí 2010, ČSÚ, data pro rok 2009

15,4

45159,9

1 681

698

133

průměr MSK kraj

km

Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Vítkov je charakteristická nízká hustota
osídlení (ve srovnání s průměrem ČR, ale zejména Moravskoslezským krajem), malý počet obcí
a sídel (obvykle s koncentrovanou zástavbou) a průměrné ovlivnění osídlení antropogenními vlivy
(zemědělství). Území si zachovává do značné míry charakter členité vrchovinné zemědělské krajiny,
hlubokým údolím řeky Moravice a jejich přítoků.
Část řešeného území spadá do přírodního parku (PP) Moravice a další území do jeho
ochranného pásma.
V řešeném území se nacházejí dvě zvláště chráněná území (ZCHÚ), respektive jejich části:
- přírodní rezervace Nové Těchanovice (k.ú. Nové Těchanovice)
- přírodní rezervace Valach (k.ú. Jelenice, Lesní Albrechtice)
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Vítkovsko je významnou rekreační oblastí pro Ostravsko a Opavsko vzhledem k poměrně
čistému ovzduší a zachovalé okolní přírodě. Přírodní park Moravice skýtá možnosti nenáročné
především letní rekreace. V okolí je řada přírodních zajímavostí (zmíněný PP Moravice a ZCHÚ
zasahující do řešeného území, v blízkém okolí PP Oderské vrchy (na jihovýchodě), přírodní rezervace
(PR) Kaluža a PR U Lomu), kulturních, stavebních a architektonických památek (renesanční zámek
a barokní kostel v Litultovicích, renesanční zámek, zámecký park a trojlodní kostel v Hradci
nad Moravicí, zámek a zámecký park v Raduni, zříceniny hradů Vildštejna a Vikštejna, barokní kostel
v Budišově) a významných inženýrských děl (údolní nádrž Kružberk včetně technických zařízení
(úpravna vody apod.)).
Cestovní ruch z okolí zasahuje i do řešeného území, V PP Moravice jsou tři střediska
rekreace, z nichž jedno je v Podhradí. Z hlediska problematiky ochrany přírody je zde nutno zamezit
narušování ekologické stability území. ÚP nenavrhuje další rozvoj rodinné rekreace a umožňuje pouze
převod stávajících objektů na rekreační chalupy a možnost dostavby na volných plochách v místech,
kde to podmínky dovolují. Nepřípustná je výstavba nových objektů pro rodinnou rekreaci v k.ú. Vítkov
v části Podhradí a v k.ú. Nové Těchanovice – v části Zálužné. Další rozvoj rekreační funkce
je preferován formou hromadné rekreace v hotelích a penzionech, na Vítkovsku jsou zvláště příznivé
podmínky pro rozvoj agroturistiky. Rozvoj cestovního ruchu je nutno zvláště na území Přírodního
parku Moravice regulovat. Doporučuje se též rozvolnění do více menších lokalit mimo řešené území např. Nýtek, Větřkovický Mlýn apod. V území je navržen systém cyklistických tras a turistických tras,
které mají navazovat na trasy v okolí (komplexní řešení cyklistických tras je popsáno v kap. II.A.j.4)
Doprava a dopravní zařízení). ÚP Vítkova vytváří územní předpoklady k co nejširšímu propojení
Vítkovska s rekreační oblastí Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku s cílem rozšíření co nejširšího
spektra možností sportovně rekreačního využití obyvatel i návštěvníků města.
Oblast Vítkovska je poměrně značně zalesněná. Podrobně se problematikou lesnictví,
zemědělství a tvorbou územního systému ekologické stability krajiny zabývají samostatné části
průvodní zprávy.
Ačkoliv bylo město Vítkov původně založeno ve druhé polovině 13. stol. jako hornické sídlo,
ložiska nerostných surovin a případné těžební aktivity v území nemají pro současný rozvoj Vítkova
a jeho okolí, kromě doznívající těžby pokrývačské břidlice, výraznější význam.

A.b.2) ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY
Z hlediska širších dopravních vazeb reprezentují nadřazenou silniční síť v území silnice
II. třídy. Dopravní vazby řešeného území zajišťuje především silnice II/462 (Vítkov – Lesní
Albrechtice), která je hlavní komunikační spojnicí Vítkova s městy Opava (prostřednictvím silnice I/57 )
a Ostrava (prostřednictvím silnice I/57 a následně dálnice D1). Napojení na dálniční síť umožňuje
prostřednictvím silnice II/441 rovněž silnice II/442 (Horní Benešov – Vítkov – Jakubčovice nad Odrou).
Uvedený základní komunikační systém je doplněn poměrně hustou sítí silnic III. třídy, které zajišťují
zpřístupnění jednotlivých obcí a jejich napojení na nadřazenou komunikační síť.
Řešeným územím je v západojižním směru vedena regionální jednokolejná železniční trať
č. 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, která má pro Vítkovsko zásadní význam
vzhledem k jejímu napojení na celostátní trať č. 270 Bohumín – Suchdol nad Odrou - Praha
v Suchdole na Odrou.
Nejbližší letiště se nachází v Mošnově ve vzdálenosti cca 41 km.

A.b.3) VAZBY MĚSTA NA VEŘEJNOU TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A NA ÚSES
Vodní hospodářství
Ve Vítkově je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava, a.s. - oblast
Opava. Vodovod je rozdělen na dvě samostatné části. První část vodovodu je zásobena
z ÚV Podhradí a zahrnuje k.ú. Vítkov, Klokočov u Vítkova, Lhotku u Vítkova a Nové Těchanovice.
Druhá část vodovodu je zásobena z místního zdroje a zahrnuje k.ú. Jelenice.
V severní části řešeného území se nachází jedna z největších úpraven vody
v Moravskoslezském kraji – úpravna vody Podhradí, jejíž max. kapacita je 2 200 l/s. Zdrojem surové
3
vody je vodárenská nádrž Kružberk o celkovém objemu 35,5 mil.m .
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Řešeným územím prochází vodárenské štoly DN 1 400 – DN 2 450. Štola DN 2 400 – 1 200
z vodního díla Kružberk do úpravny vody Podhradí prochází severozápadní části řešeného území.
Štola DN 1 400 – 2 100 z ÚV Podhradí do vodojemu u obce Domoradovice prochází severní části
řešeného území. A štola DN 1 600 – 2 450 z ÚV Podhradí do ATS u Portálu v obci Dolejší Kunčice
prochází severovýchodní části řešeného území.
Město Vítkov a místní část Prostřední Dvůr mají v současné době vybudovanou soustavnou
síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů
obytné a průmyslové zástavby na městskou ČOV situovanou v jihovýchodním okraji města. Ostatní
části města Vítkova nemají dobudovanou soustavnou kanalizační síť s vyhovujícím způsobem čištění
odpadních vod.
Severní část řešeného území spadá do povodí Moravice a do povodí Horníku. Střední část
území spadá do povodí Čermné a do povodí Kameniského (Kaminského) potoka. Jižní část řešeného
území spadá do povodí Budišovky a do povodí Odry. Jižní část k. ú. Jelenice spadá do povodí Husího
potoka.
Dle plánu oblasti povodí Odry a ZÚR MSK se má na území Vítkova hájit lokalita pro akumulaci
povrchových vod pro případ klimatických změn. Jedná se o vodní dílo Spálov, které je řazeno
do kategorie A lokalit, které budou územně hájeny dlouhodobě.
Energetika
Správním územím Vítkova prochází ve východní části vedení velmi vysokého napětí
VVN 459 – 400 kV Nošovice – Horní Životice.
Vítkov je napájen vedením VVN 5653 - 110 kV, které je provedeno odbočkou z hlavního
vedení VVN 651 – 652 Ostrava Třebovice - Hranice. Pro zajištění provozní jistoty se navrhuje
propojení vedení 110 kV do rozvodny 400/110 kV Horní Životice.
Řešeným územím prochází trasa VTL plynovodu DN 200, PN 40 Fulnek - Vítkov - Budišov,
který zajišťuje dodávku zemního plynu do Vítkova, Podhradí a Klokočova. Místní části Vítkov
a Podhradí jsou napojeny na regulační stanici ve Vítkově. Místní část Klokočov je napojena
z regulační stanice Čermná ve Slezsku.
Spoje
Telekomunikačně přísluší řešené území do telefonního obvodu Moravskoslezského kraje
(TO 55) s digitální ústřednou ve Vítkově, na kterou jsou napojeni telefonní účastníci pevné sítě.
Územím prochází trasy dálkových optických kabelů přenosové sítě Telefonica O2, a.s. Dále jsou
v území provozovány základnové stanice operátorů veřejných mobilních radiotelefonních sítí a síť
radioreléových spojů.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability v území Vítkova je zapojen do nadregionální úrovně
ÚSES.
Prvky regionální úrovně jsou převzaty ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Regionální úroveň je reprezentována v údolí Moravice regionálními trasami – v údolnici vodním
a nivním složeným regionálním biokoridorem č. 520 Moravický mlýn – Zálužné, regionálním
biocentrem č. 274 Zálužné a pak dále regionálním biokoridorem č. 522 Zálužné – Radkovská niva,
regionálním biocentrem č. 207 Radkovská niva a regionálním biocentrem č. 258 Valach.
Druhá regionální trasa v údolí Moravice reprezentující převážně mezofilní bučinná stanoviště
je tvořena regionálmím biokoridorem č. 627 Moravický mlýn – Zálužné.
Další regionální trasa vede od severu ve východním okraji území Vítkova z regionálního
biocentra 258 Valach k jihu – malá část regionálního biokoridoru 523 Valach – Vítkovské a pak dále
pokračující regionální biocentrum 266 Vítkovské a dále k jihu vedený regionální biokoridor 524
Vítkovské – Na Čermence.
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II.A.c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání územního plánu Vítkova, tak jak bylo usnesením Zastupitelstva města Vítkova č. 242/6
z jeho 6. zasedání konaného dne 27. 4. 2011 schváleno, je návrhem Územního plánu Vítkova splněno
s tímto komentářem:
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem a z dalších širších územních vztahů
(bod a) Zadání ÚP Vítkova)

a)

Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), schválené vládou
20.7.2009, usnesení č. 929 vyplývají pro územní plán Vítkova tyto požadavky:
a)

b)
c)
d)

zohlednit při zpracování návrhu ÚP republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje (čl. 2.2, odst. 14 - 32 PÚR ČR)
splněno – viz vyhodnocení v kapitole A.f.1);
řešené území není PÚR ČR zařazeno do rozvojové oblasti, není součástí rozvojové osy
ani není zařazeno mezi specifické oblasti republikového významu.
řešené území není PÚR ČR není dotčeno koridory ani plochami dopravní ani technické
infrastruktury a souvisejících záměrů.
v rámci dalších úkolů pro územní plánování je území část ORP Vítkov spolu s částmi ORP
Odry, Olomouc a Šternberk, které jsou součástí vojenského újezdu Libavá zařazena mezi
území vykazující relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje
území. ZÚR Moravskoslezského kraje zařadilo téměř celé území správního obvodu (SO)
ORP Vítkov (kromě obce Březová a obce Luboměř a Spálov ze SO ORP Odry
do specifické oblasti nadmístního významu SOB – N2 Budišovsko – Vítkovsko – viz
odůvodnění v kapitole A.f.1).

Ze Zásad územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) Moravskoslezského kraje, schválených
zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010, vyplývají pro územní plán
Vítkova tyto požadavky:
a)

zohlednit při zpracování návrhu na ÚP priority územního plánování kraje (kap.A.,
s výjimkou odstavce (bodu) 13. ZÚR Moravskoslezského kraje)
splněno – viz vyhodnocení v kapitole A.f.1);

b)

zohlednit zařazení řešeného území do specifické oblasti nadmístního významu SOB – N2
Budišovsko - Vítkovsko a zohlednit požadavky na využití území a podmínky pro
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování stanovené pro tuto SOB
(kap. C., odst. 29 ZÚR Moravskoslezského kraje)
splněno – viz vyhodnocení v kapitole A.f.1);

c)

respektovat koridor veřejné infrastruktury nemístního významu – pro výstavbu napájecího
vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110 kV
v Horních Životicích (kap. D., podkapitola D.II.1, odst. 53 ZÚR Moravskoslezského kraje)
splněno – viz vyhodnocení v kapitole A.f.1);

d)

respektovat územní rezervu pro stavbu Vodní nádrže Spálov na Odře (kap. D., podkapitola
D.III.2, odst. 67 ZÚR Moravskoslezského kraje)
splněno – viz vyhodnocení v kapitole A.f.1);

e)

zohlednit dotčení řešeného území návrhem regionálních prvků územního systému
ekologické stability (regionální biocentra 207, 258, 266 a 274 a regionální biokoridory 520,
522, 523, 524 a 627) a respektovat stanovené zásady při zapracování do ÚP (kap. D.,
podkapitola D.IV, odst. 70 ZÚR Moravskoslezského kraje)
splněno – viz vyhodnocení v kapitole A.f.1);

f)

respektovat územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot oblasti krajinného rázu Nízký Jeseník (kap. F., odst. 89. ZÚR
Moravskoslezského kraje)
splněno – viz vyhodnocení v kapitole b);

g)

respektovat koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje.
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splněno – všechny koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje, vyjmenované
v zadání jsou návrhem ÚP respektovány viz jednotlivé kapitoly odůvodnění;
b)

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
(bod b) Zadání ÚP Vítkova)
1. Z ÚAP zpracovaných pro SO ORP Vítkov vyplývají problémy k řešení v ÚP:
 řešení ploch bývalých areálů průmyslové nebo zemědělské výroby (event. další plochy –
např. bývalých zámků), které jsou v některých obcích nevyužívané a mají charakter
tzv. brownfields na změnu).
splněno – návrh ÚP řeší vhodné využití bývalých areálů průmyslové nebo zemědělské
výroby a dalších objektů jejich zařazením do ploch s rozdílným způsobem využití včetně
regulace jejich využití;
 řešení hlavních dopravních závad na silnicích 1. a 2. tř. v území, které procházejí
zastavěnými územími obcí, intenzita a dostupnost veřejné dopravy ad.
splněno – návrh ÚP řeší dílčí úpravy dopravně závadných míst na silnicích 2. tř,
procházejících řešeným územím a vytváří územní předpoklady rozvoje veřejné dopravy;
 řešení hlavních zdrojů hygienických závad, kterými jsou zatíženost území dopravou (emise
a hluk). Hygienické závady a absence kanalizační sítě a čistíren odpadních vod
a znečištění vodních toků v území.
splněno – návrh ÚP řeší eliminaci vlivů dopravy na životní prostředí a problematiku čištění
a likvidace odpadních vod.
2. Respektovat limity využití území
Všechny limity využití území vymezené v kapitole j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
a vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území. Limity využití území včetně stanovených záplavových území jsou
návrhem ÚP respektovány.

c)

Požadavky na rozvoj území města
(bod c) Zadání ÚP Vítkova)
1. Řešení územního plánu města Vítkova bude vycházet z územně analytických podkladů
a doplňujících průzkumů a rozborů. Návrh rozvojových ploch je vyznačen v grafické příloze
a popsán v části j) tohoto zadání.
splněno – návrh ÚP vychází z ÚAP – viz předchozí text;
2. Do budoucna lze očekávat další rozvoj města. Pro lokalizaci rozvojových záměrů by měly být
využity zejména vnitřní rezervy (proluky, nedostatečně využívané nebo nevyužívané plochy).
Rozvoj mimo dosud zastavěné území by měl vhodně doplnit stávající zástavbu.
Návrh ÚP využívá pro lokalizaci rozvojových záměrů zejména vnitřních rezerv v rámci
zastavěného území a ploch na toto území navazujících;
3. Posoudit vliv záměrů, které jsou součástí Zadání ÚP Vítkova na celkovou koncepci rozvoje
města Vítkova danou stávajícím územním plánem města Vítkova.
Návrh ÚP neobsahuje záměry, které mají zásadní vliv na změnu koncepce města stanovenou
stávajícím územním plánem;
4. Řešením územního plánu vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah
mezi ekonomickým rozvojem, sociální soudržností a ochranou přírodních hodnot včetně
zajištění kvalitních životních podmínek obyvatel.
splněno - součástí návrhu ÚP je vyhodnocení koncepce na udržitelný rozvoj území;
5. Aktualizovat hranice zastavěného a zastavitelného území, vymezené v platném územním
plánu včetně jeho změn, provést nezbytnou úpravu v souladu se současným stavem
zastavěnosti území (rozšíření hranice zastavěného území, aktualizace stavu zastavěnosti
vymezených zastavitelných ploch, evidence staveb ve volné krajině mimo zastavěné
a zastavitelné území).
splněno - součástí návrhu ÚP je aktualizace zastavěného území;
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Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci
a koncepci uspořádání krajiny)
(bod d) Zadání ÚP Vítkova)

d)

1. Posoudit vliv záměrů, které jsou součástí Zadání ÚP Vítkova na plošné a prostorové
uspořádání území a celkovou urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny
stanovenou stávajícím územním plánem města Vítkova.
splněno – nové záměry byly posuzovány z hlediska plošného a prostorového uspořádání
území a celkové urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny stanovené stávajícím
ÚP města Vítkova;
2. Členění území na plochy s rozdílným způsobem využití bude provedeno v souladu
s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů. V případě potřeby a po řádném odůvodnění je možno navrhnout
i podrobnější členění těchto ploch. Pro využití ploch s rozdílným způsobem využití budou
stanoveny podmínky s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného využití
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzita, míra využití pozemků v plochách
apod.).
splněno – členění území na plochy s rozdílným způsobem využití je provedeno v souladu
s výše uvedenou vyhláškou, zdůvodnění podrobnějšího členění těchto ploch, případně
vymezení dalších ploch s rozdílným způsobem využití je provedeno v kapitole II.A.j,
podkapitole j.6) tohoto odůvodnění ÚP Vítkova.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
(bod e) Zadání ÚP Vítkova)

e)
e 1)

Doprava

1. Při řešení dopravní části v řešeném území vycházet ze ZÚR Moravskoslezského kraje
a z platné územně plánovací dokumentace. V rámci návrhu ÚP prověřit reálnost a aktuálnost
navržených úprav na silniční síti ve stávajícím ÚPN města Vítkova obsažených.
Splněno – při zpracování ÚP Vítkova zpracovatel vycházel ze ZÚR MSK a z platné územně
plánovací dokumentace. Veškeré navržené úpravy silniční sítě ve stávajícím ÚPN města
Vítkova byly znovu prověřeny z hlediska reálnosti a aktuálnosti a případně zapracovány do
nového ÚP Vítkova;
2. Prověřit možnost vypuštění výhledové předložky silnice II/442 Bohdanovice – H. Kunčice –
Svatoňovice – Vítkov – Odry do vnějšího obchvatu Vítkova.
Výhledová přeložka silnice II/442 Bohdanovice – H. Kunčice – Svatoňovice – Vítkov – Odry
do vnějšího obchvatu města byla vypuštěna a do nového ÚP Vítkova již nebyla zapracována,
vzhledem k tomu, že není sledována v ZÚR Moravskoslezského kraje;
3. Navrhnout podmínky pro rozšíření a úpravy stávající sítě místních komunikací, které uspokojí
potřeby navrhovaného územního rozvoje města dle ÚP Vítkova.
V ÚP Vítkova jsou navrženy podmínky pro rozšíření a úpravy stávající sítě místních
komunikací tak, aby uspokojily potřeby navrhovaného územního rozvoje města dle ÚP
Vítkova;
4. Prověřit potřeby odstavování a parkování vozidel a navrhnout podmínky pro realizaci nových
parkovacích a odstavných ploch.
V rámci zpracování ÚP Vítkova byly prověřeny potřeby odstavování a parkování vozidel, byly
navrženy dostatečné odstavné a parkovací plochy včetně podmínek pro jejich realizaci;
5. Řešit koncepci rozvoje sítě cykloturistických stezek a stezek pro cyklisty a navrhnout
podmínky pro realizaci infrastruktury cyklistické dopravy.
Při zpracování ÚP Vítkova je řešena rovněž koncepce rozvoje sítě cykloturistických tras
a stezek pro cyklisty, jsou navrženy nové trasy včetně podmínek pro jejich realizaci;
6. Navrhnout podmínky pro výstavbu na nových plochách v blízkosti infrastruktury silniční
a železniční dopravy, a to s ohledem na dodržení příslušných limitů a předkus z hlediska
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ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zpřístupnění těchto lokalit
na silniční síť.
V novém ÚP Vítkova jsou navrženy podmínky pro výstavbu na nových plochách v blízkosti
silniční a železniční dopravy, a to s ohledem na dodržení příslušných limitů a předpisů
při napojení těchto lokalit na komunikační síť a z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
účinky hluku a vibrací;
7. Prověřit možnost vypuštění přeložky silnice II/442 Vítkov – obchvat ul. Budišovské.
Návrh trasy přeložky silnice II/442 Vítkov – obchvat ul. Budišovské byl v rámci zpracování ÚP
Vítkova byl znovu posouzen a po zvážení všech hledisek byla v novém ÚP Vítkova navržena
územní rezerva pro jeho případnou realizaci;
8. Prověřit možnost zřízení trasy stezky pro pěší a cyklisty propojující Prostřední dvůr
s Vítkovem.
Pro pěší a cyklisty byla v ÚP Vítkova navržena nová stezka podél silnice II/462, propojující
Prostřední Dvůr s Vítkovem;
9. V textové i grafické části územně plánovací dokumentace používat úřední názvy silnic
s označením:
V textové i grafické části ÚP Vítkova jsou použity úřední názvy silnic dle požadavku v zadání
ÚP Vítkova.
e 2)

Občanské vybavení

1. Zadání ÚP Vítkova neobsahuje konkrétní záměry v této oblasti.
návrh ÚP však prostřednictvím regulativů stanovených pro plochy s rozdílným způsobem
využití stanovuje podmínky pro realizaci zařízení občanského vybavení.
e 3)

Technické vybavení
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
a) Zásobování pitnou vodou


Zachovat koncepci v zásobování pitnou vodou podle návrhu ÚPN a jeho schválenými
změnami a v souladu se schváleným Programem rozvoje vodovodů a kanalizací
Moravskolezského kraje a v souladu s urbanistickými záměry navrhnout rozšíření
vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.
stávající koncepce zásobování pitnou vodou byla zachována a v souladu s urbanistickými
záměry bylo navrženo rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu;



Respektovat stávající vodovodní přivaděče a hlavní zásobovací řady, případně navrhnout
jejich přeložky.
všechny výše vyjmenované trasy jsou v ÚP Vítkov jsou respektovány;



Navrhnout zásobování zástavby navržené v rámci ÚP Vítkova pitnou vodou.
V ÚP je navrženo zásobování veškeré nově navržené zástavby;



Prověřit a uvést správné údaje a umístění vodojemu Nové Těchanovice.
údaje a umístění vodojemu Nové Těchanovice byly v rámci návrhu ÚP prověřeny
a uvedeny;



Prověřit a uvést správné údaje a umístění malé vodní elektrárny v Annině údolí (MVE
Grim).
v rámci zpracování ÚP byly tyto údaje prověřeny a uvedeny;



Respektovat ochranné pásmo vodního zdroje – přivaděče pitné vody DN 2450 Podhradí
– Dolejší Kunčice. Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vydal dne 23. 10. 1992
Okresní úřad v Novém Jičíně, pod č.j. ŽP.1596/91-Pe-235.
ÚP toto ochranné pásmo respektuje.

b)

Likvidace odpadních vod

1. Při řešení likvidace odpadních vod:
- Zachovat koncepci odkanalizování a likvidace odpadních vod stanovenou ÚPN a jeho
schválenými změnami a v souladu se schváleným Programem rozvoje vodovodů
kanalizací Moravskoslezského kraje a v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje.
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-

c)
-

-

-

V souladu s urbanistickými záměry stávající systém jednotné kanalizace doplnit
o kanalizaci splaškovou v navrhovaných plochách pro zástavbu, případně navrhnout
jiný vhodný způsob likvidace splaškových odpadních vod.
Při zpracování ÚP byla zachována stávající koncepce odkanalizování a likvidace
odpadních vod stanovenou platným ÚP Vítkova a je v souladu se schváleným
Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje a v souladu
s urbanistickými záměry bylo navrženo rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou
zástavbu.
Vodní toky a plochy
Do textové i grafické části zapracovat záplavové území vodního toku Moravice a jeho
aktivní zónu stanovené opatřením krajského úřadu č.j. MSK 206604/2008 ze dne 4. 2.
2009.
stanovená záplavová území a jejich aktivní zóny byly zapracovány do ÚP včetně
opatření KÚ MSK č.j. ŽPZ/3558/03 ze dne 23. 5. 2003;
Prověřit a do textové části zapracovat vodohospodářské zásady Plánu oblasti Povodí
Odry – tzn. Správné postupy na úseku plánování v oblasti povodí Odry, a to v oblasti
ochrany vod jako složky životního prostředí, v oblasti ochrany před povodněmi
a negativními účinky sucha a v oblasti vodohospodářských služeb.
Při zpracování ÚP byly tyto zásady a postupy prověřeny a do textové části
zapracovány;
Při řešení ÚP Vítkova respektovat a považovat za stavebně uzavřené:
- plochy a trasy vodních toků a jejich manipulační pásy stanovené do vzdálenosti 8 m
u významných vodních toků a 6 m u ostatních drobných toků od břehových hran
toků dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon).
- stanovená záplavová území.
Při řešení ÚP Vítkova jsou tato území respektována a jsou považována za stavebně
uzavřené.

ENERGETIKA
1. Při řešení zástavby je nutno respektovat vzdušná vedení VVN 110 kV a VN 22 kV včetně
jejich ochranných pásem.
2. Při řešení zástavby je nutno respektovat v trasy VTL plynovodů včetně jejích bezpečnostního
a ochranného pásma.
Při řešení ÚP Vítkova jsou tato vedení a jejich ochranná a bezpečnostní pásma respektována;
3. Dořešit energetické zásobování nových lokalit výstavby navržených v rámci ÚP Vítkova.
stávající koncepce zásobování energiemi byla zachována a v souladu s urbanistickými
záměry bylo navrženo rozšíření elektrické a plynovodní sítě pro plánovanou zástavbu;
4. Respektovat ochranné pásmo výrobny elektřiny (bioplynová stanice v Klokočově u Vítkova),
které je vymezeno z ustanovení § 46 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo
na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.
Při řešení ÚP Vítkova je toto ochranné pásmo respektováno.
e 4)

Nakládání s odpady

1. Sběr a likvidace pevného domovního odpadu bude řešena v souladu s koncepcí stanovenou
schváleným územním plánem (ÚP města Vítkova), veškerý tuhý komunální odpad bude
likvidován na místní řízené skládce v k.ú. Nové Těchanovice. Nakládání s průmyslovými
odpady musí být realizováno dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších a souvisejících legislativních předpisů.
Při řešení ÚP Vítkova jsou výše uvedené požadavky respektovány;
2. Respektovat záměr výstavby sběrného dvora, kompostárny a plochy na zpracování a využití
stavebních sutí, na již ukončené části této skládky.
řešení ÚP Vítkova výše uvedené záměry zahrnuje;
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3. Prověřit možnost zřízení sběrného dvora v jihozápadním rohu zóny podnikatelských aktivit
na ulici Dělnické ve Vítkově. Na ploše bude probíhat sběr bio odpadu, komunálního odpadu,
elektroodpadu, sběr hořlavin, barev a olejů.
řešení ÚP Vítkova umožňuje v rámci regulativů realizaci výše uvedeného záměru.
f)

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
(bod f) Zadání ÚP Vítkova)
1. Záměry obsažené v návrhu Zadání ÚP Vítkova nezasahují ani nebudou mít vliv na území
a objekty cenné z hlediska památkové ochrany - nemovité kulturní památky zapsané
v ústředním seznamu.
při zpracování ÚP Vítkova byly respektovány nemovité kulturní památky zapsané v ústředním
seznamu;
2. Respektovat území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací (UAN II)
registrované ve Státním archeologickém seznamu i zbylé území s archeologickými nálezy 3.
kategorie.
při zpracování ÚP Vítkova byla tato území zařazena mezi limity využití území;
3. Řešení návrhu ÚP Vítkova bude respektovat další doklady stavebně historického rozvoje
města (rázovité dřevěnice a stavby lidové architektury, drobné sakrální objekty – kříže, boží
muka apod.).
při zpracování ÚP Vítkova byly tyto stavby respektovány;
4. Zajistit ochranu pohledových os, hlavních prostorových dominant, vyhlídkových bodů.
návrh ÚP Vítkova neobsahuje záměry narušující pohledové osy, hlavní prostorové dominanty
ani vyhlídkové body;
5. Při vymezování nových záměrů minimalizovat zábory cenných tříd ochrany ZPF, PUPFL
a pozemků ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa.
při návrhu nových zastavitelných ploch byl zábor výše uvedených pozemků minimalizován;
6. V grafické a textové části zapracovat přesnou podobu regionálního a nadregionálního
systému ekologické stability.
návrh ÚP Vítkova zahrnuje zapracování ÚSES;
7. Zajistit ochranu krajinného rázu, minimalizovat výstavbu objektů ve volné krajině a regulovat
výstavbu v krajinářsky cenných územích. V tomto území navrhnout regulaci výstavby.
při návrhu nových zastavitelných ploch byla zohledňována ochrana krajinného rázu návrhy
ve volné krajině byly minimalizovány, pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití byly
stanoveny regulativy, pro některé byla stanovena podmínka jejich prověření zpracováním
územních studií;
8. Respektovat vyhlášené památné stromy a jejich ochranná pásma.
při návrhu ÚP byly respektovány;
9. Respektovat chráněná území přírody – Přírodní rezervaci Valach, Přírodní rezervaci Nové
Těchanovice, Přírodní park Moravice, registrované významné krajinné prvky, krajinné prvky
ze zákona, evidované lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a prvků ÚSES.
při návrhu ÚP byly respektovány;
10. Respektovat evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády 132/2005 Sb.:
- EVL Horní Odra, kód lokality CZ0813810
- EVL Zálužná, kód lokality CZ0813767
- EVL Libavá, kód lokality CZ0714133
při návrhu ÚP byly respektovány;
11. Zajistit ochranu významných krajinných prvků, v grafické části vymezit údolní nivy, které jsou
významnými krajinnými prvky podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., (odbornou
pomoc může poskytnout Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava, dříve Agentura
ochrany přírody a krajiny, střed. Ostrava).
při návrhu ÚP byly respektovány registrované významné krajinné prvky, dodané v rámci ÚAP.
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g)

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
(bod g) Zadání ÚP Vítkova)
1. Veškeré návrhy týkající se veřejné dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostor
a veřejného občanského vybavení budou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby, navržené
prvky ÚSES mezi veřejně prospěšná opatření.
při zpracování ÚP Vítkova byly mezi veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
zařazeny stavby a opatření obsažené v ZÚR MSK nebo ty, které byly vybrány po konzultaci
s vedením města;
2. Asanační zásahy nejsou v rámci Zadání ÚP Vítkova navrhovány.
V rámci zpracování ÚP Vítkova nebyly navrhovány;

h)

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými
rizikovými přírodními jevy)
(bod h) Zadání ÚP Vítkova)
1. Při řešení ÚP Vítkova budou respektovány limity vyplývající z ochrany ložisek nerostných
surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
při zpracování ÚP Vítkova byly tyto limty respektovány;
2. Územní plán bude řešit požadavky vyplývající z konkrétních právních předpisů, zejména
to jsou požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrana ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa aj.
při zpracování ÚP Vítkova byly tyto požadavky akceptovány;
3. Zohlednit požadavky civilní ochrany ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.
konkrétní požadavky na zpracování ÚP Vítkova nebyly sapecifikovány;
4. Respektovat ochranná pásma vodních zdrojů, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých vodních zákonů.
při zpracování ÚP Vítkova byla tato ochranná pásma respektována;
5. Respektovat ochranné pásmo hřbitova v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů.
při zpracování ÚP Vítkova byla tato ochranná pásma respektována;
6. Respektovat a zapracovat limity a zájmy Ministerstva obrany do textové a grafické části
Územního plánu.
při zpracování ÚP Vítkova byly tyto limity a zájmy respektována a zapracovány.

i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
(bod i) Zadání ÚP Vítkova)
1. V rámci návrhu Zadání ÚP Vítkova byly definovány tyto požadavky a střety zájmů a problémů
v území:
 Při vymezování rozvojových ploch zohlednit ochranu ZPF zejména v I. a II. třídě ochrany.
 Přehodnotit zastavitelné plochy vymezené v současně platném územním plánu, nevyužité
plochy navrátit do zemědělského půdního fondu.
 Zohlednit vodní toky, respektovat vyhlášené záplavové území.
 Při vymezování nových ploch respektovat ochranné pásmo lesa.
 Při vymezování nových rozvojových lokalit respektovat ochranné pásmo dráhy z důvodu
dodržování hygienických hlukových limitů.
při zpracování ÚP Vítkova byly tyto požadavky, limity a ochranná pásma respektovány;
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j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
(bod j) Zadání ÚP Vítkova)
1. V rámci návrhu ÚP Vítkova bude provedena úprava hranice zastavěného území podle
aktuálního stavu využití území podle nového stavebního zákona v rozsahu nutném pro její
dokumentování. Při aktualizaci hranic zastavěného území postupovat v souladu s § 12 odst. 1
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
při zpracování ÚP Vítkova bylo zastavěné území aktualizováno v souladu s aktuálními
legislativními předpisy;
2. Požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch podle jednotlivých podnětů a požadavků
občanů a právnických osob podnikajících na území města na úpravy v současné době
platného územního plánu města Vítkova, schválených zastupitelstvem:
1. Vymezit volné pozemky ve Vítkově, umístěné v centrální části severovýchodně
od základní školy na Opavské ulici, a zařadit je do ploch veřejných prostranství
s převahou zeleně (odpočinková zóna pro rodiny s dětmi, seniory a občany města).
při zpracování ÚP Vítkova byly veškeré vhodné plochy zařazeny do ploch veřejných
prostranství s převahou zeleně;
2. Prověřit rozšíření plochy rekreace a sportu ve východní části chatové oblasti v Nových
Těchanovicích za účelem narovnání současného stavu.
splněno – vymezení zastavěného území bylo aktualizováno podle skutečného stavu;
3. Prověřit možnost rozšíření plochy pro bydlení v katastrálním území Klokočov u Vítkova
severním směrem podél silnice III. třídy 4429 vedoucí z Klokočova do Vítkova.
Podmínkou pro zřízení plochy pro bydlení bude vypracování územní studie pro danou
lokalitu na náklady investora.
splněno – zpracování ÚS je podmínkou pro změny využití území;
4. Prověřit možnost změny zóny zemědělské výroby umístěné ve východní části obce
Jelenice do plochy smíšené výrobní s možností bydlení pro majitele nebo správce areálu.
splněno;
5. Prověřit možnost rozšíření plochy rekreace v Podhradí, v chatovišti U Dubu, z důvodu
možnosti legalizace stávajícího zahradního domku a pergoly.
splněno – vymezení zastavěného území bylo aktualizováno podle skutečného stavu;
6. Prověřit možnost převedení části areálu průmyslové výroby v blízkosti centrální části
Vítkova kolem silnice III/4621 ve směru na Nové Těchanovice na plochu výrobní
smíšenou s možností zřízení bydlení pro majitele provozovny. Prověřit možnost
převedení celé plochy průmyslové výroby do plochy výrobní smíšené.
splněno – plocha byla převedena do ploch s rozdílným způsobem využití (PsRZV) VD –
plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba;
7. Prověřit možnost a vhodnost zřízení lokality s možností využívání pro rozvoj sportovně
rekreačních aktivit v oblasti turistiky, cykloturistiky, agroturistiky včetně možnosti zřízení
trvalého bydlení v jihozápadní části obce Klokočov u Vítkova.
splněno – část plochy je navržena jako PsRZV RH – rekreace – plochy pro hromadnou
rekreaci a větší část jako PsRZV NSR – plochy smíšené nezastavěného území –
rekreační;
8. V západní části města Vítkova v blízkosti železniční stanice prověřit možnost změny
plochy určené ke zřízení veřejné zeleně na plochu pro bydlení.
splněno – plochy zařazeny do PsRZV BI - v RD – městské a příměstské;
9. Prověřit možnost změny části zóny zemědělské výroby v severovýchodní části obce
Lhotka u Vítkova na plochu rekreace a sportu a rozšíření této plochy
do neurbanizovaného území za účelem zřízení turistického a sportovního centra.
splněno – část plochy je navržena jako PsRZV SV – smíšené obytné – vesnické
a větší část jako PsRZV NSR – plochy smíšené nezastavěného území – rekreační;
10. Prověřit možnost zřízení trasy stezky pro pěší a cyklisty propojující Prostřední dvůr
s Vítkovem.
splněno – stezka navržena;
11. Prověřit možnost rozšíření ploch pro bydlení a pro rekreaci a sport v severovýchodní části
obce Klokočov u Vítkova. Záměr je rozdělen do tří částí:
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11.1 záměr umístění ploch pro „bydlení v zeleni“,
11.2 záměr umístění zařízení pro rekreaci a sport,
11.3 záměr zřízení plochy s možností realizace drobných rekreačních objektů a využití
pro sport.
splněno – část plochy navazující na zastavěné území je navržena jako PsRZV BI –
bydlení - individuální v RD městské a příměstské, menší oddělená část jako PsRZV SV –
smíšené obytné – vesnické a větší část jako PsRZV NSR – plochy smíšené
nezastavěného území – rekreační;
Dále byly v rámci přípravy návrhu zadání dodány ze strany pořizovatele a vedení města další
podněty a požadavky na úpravy v současné době platného územního plánu města Vítkova:
12. Kolem stávajících rekreačních chat situovaných v lesním porostu v severovýchodní části
k.ú. Nové Těchanovice vymezit zastavěná území.
splněno – vymezení zastavěného území bylo aktualizováno podle skutečného stavu;
13. Převést plochu rekreace a sportu v jižní části obce Lhotka u Vítkova do plochy určené
pro bydlení vesnického typu.
splněno – plocha převedena do PsRZV SV – smíšené obytné – vesnické;
14. Prověřit možnost úpravy ploch pro bydlení a části neurbanizované plochy zemědělské
půdy v obci Klokočov u Vítkova, v severní části Františkova Dvora v souvislou plochu
pro bydlení v rámci úpravy zastavěného území nebo jako zastavitelnou plochu.
splněno – část byla zařazena do zastavěného území v rámci jeho aktualizace a menší
zastavitelná plocha byla navržena jako PsRZV SV – smíšené obytné – vesnické;
15. Prověřit možnost zrušení ploch navržených pro občanskou vybavenost v katastrálním
území Vítkov, v místní části Prostřední Dvůr, přiléhající k silnici II/462 a navrácení do
zemědělského půdního fondu, část těchto ploch změnit na plochy pro bydlení v rámci
úpravy zastavitelného území.
splněno – část těchto ploch byla navržena jako zastavitené plochy PsRZV SV – smíšené
obytné – vesnické, část byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
16. Zrušit návrh urbanizované plochy pro rekreaci a sport v severovýchodní části obce
Klokočov u Vítkova u zemědělského areálu za kostelem a plochu navrátit
do zemědělského půdního fondu.
splněno –plocha byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
17. Plochy pozemků v jižní části obce Nové Těchanovice, které jsou v zastavěném území,
sjednotit s okolní zástavbou a zařadit do ploch bydlení.
splněno – většina těchto ploch byla zařazena do ploch PsRZV SV – smíšené obytné –
vesnické, část byla zařazena do ploch PsRZV PZ – veřejných prostranství – s převahou
zeleně;
18. Prověřit možnost přeřazení ploch určených Změnou č. 5 ÚPN města Vítkova pro výrobu
elektrické energie (fotovoltaické elektrárny) v katastrálním území Klokočov u Vítkova
v části Františkův Dvůr do ploch pro výrobu a skladování.
splněno – plocha byla převedena do ploch s rozdílným způsobem využití (PsRZV) VD –
plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba;
19. Prověřit možnost úpravy řešení územního plánu v severovýchodní části města Vítkova:
19.1 prověřit zrušení plochy pro výstavbu řadových garáží ve východní části města Vítkov
a tuto plochu přiřadit k plochám výroby a skladování,
19.2 prověřit zrušení části plochy pro výrobu a skladování ve východní části Vítkov a tuto
plochu navrátit do zemědělského půdního fondu,
19.3 prověřit rozšíření plochy pro výrobu a skladování ve východní části Vítkov navazující
na navrženou plochu podnikatelských aktivit.
splněno – část těchto ploch (19.1 a 19,3) byla navržena jako zastavitené plochy PsRZV
VD – plochy výroby a skladování – lehký průmysl, část (19.2) byla navrácena do PsRZV
Z – zemědělských pozemků;
20. Prověřit možnost změny části neurbanizované plochy rekreace a sportu na pozemcích
v jihozápadní části obce Klokočov u Vítkova ve Františkově Dvoře na urbanizovanou
plochu rekreace a sportu.
splněno – požadovaná část této plochy byla převedena do PsRZV RH – rekreace –
plochy pro hromadnou rekreaci;
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21. Prověřit možnost změny využití stávající plochy rekreace a sportu v obci Jelenice
na plochu smíšenou pro bydlení a pro výrobu a skladování.
splněno – požadovaná plocha byla převedena do PsRZV SV – smíšené obytné –
vesnické;
Z poradního výboru konaného dne 6. 12. 2010 vyplynuly tyto požadavky do návrhu zadání
ÚP Vítkova:
Vítkov:
 Možnost vypuštění výhledu přeložky silnice II/442 Bohdanovice-H.Kunčice-SvatoňoviceVítkov-Odry do vnějšího obchvatu Vítkova včetně mimoúrovňového křížení s železniční
tratí č. 276 Suchdol n.O. – Budišov nad Budišovkou.
splněno – požadovaná výhledová přeložka této silnice byla z návrhu ÚP vypuštěna;
 Prověřit reálnost využití ploch navržených pro bydlení v severní části Vítkova (dle změny
č. 1 územního plánu města Vítkova se jedná o plochu č. 3, 4 a 20).
splněno – po konzultaci s pořizovatelem bylo navrženo vypuštění územní rezervy
pro výstavbu RD (plochy č. 20);
 Prověřit reálnost využití plochy navržené pro dopravu a výrobu (dle změny č. 1 se jedná
o plochu č. 32) a zvážit její částečné využití pro bydlení.
splněno – plochy byly přeřazeny do PsRZV BI - v RD – městské a příměstské;
Podhradí:
 Prověřit možnost rozšíření ploch pro rekreaci v souvislé ucelené ploše – zákaz výstavby
nových chat na volných plochách, pouze možnost přístaveb a stavebních úprav stávajících
chat a výstavby drobných objektů (pergoly, krby, posezení).
splněno – vymezení zastavěného území bylo aktualizováno podle skutečného stavu
a podmínky využití PsRZV RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci umožňují
výše uvedené přístavby a stavební úpravy;
Prostřední Dvůr:
 Zrušit návrhovou plochu č. 29 pro sport.
splněno – plocha byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
Jelenice:
 Zrušit návrhovou plochu č. 4 určenou pro nájemné zahrádky.
splněno –plocha byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
 Prověřit zrušení návrhové plochy č. 3 určené pro rekreaci a možnost ponechání části této
plochy v zastavitelném území za účelem zřízení rodinné výstavby. Plocha bude navazovat
na stávající plochu bydlení vesnického typu v jihovýchodní části obce.
splněno – požadovaná plocha byla převedena do PsRZV SV – smíšené obytné –
vesnické;
 Prověřit zrušení návrhové plochy č. 5 určené jako rezerva výstavby rodinných domů
a možnost zařazení do návrhových ploch.
splněno – plocha byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
 Prověřit změnu stávající plochy pro sport ve východní části sídla na plochu pro bydlení
vesnického typu včetně areálu zemědělské výroby.
splněno – požadovaná plocha byla převedena do PsRZV SV – smíšené obytné –
vesnické;
NovéTěchanovice, Zálužné:
 Zvážit vypuštění návrhových ploch pod č. 1 určených pro výstavbu rodinných domů.
splněno – plocha byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
 Zvážit vypuštění návrhových ploch pod č. ZM 4.14 určených pro výstavbu rodinných domů.
splněno – plocha byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
 Sjednotit plochy v zastavěném území a vložit je do jedné zóny – bydlení vesnického typu.
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splněno – většina těchto ploch byla zařazena do ploch PsRZV SV – smíšené obytné –
vesnické, část byla zařazena do ploch PsRZV PZ – veřejných prostranství – s převahou
nezpevněných ploch;
Lhotka u Vítkova:
 Zminimalizovat návrhovou plochu pod č. ZM 4.9 určenou pro podnikatelské aktivity.
splněno – plocha byla navrácena do PsRZV Z – zemědělských pozemků;
Klokočov u Vítkova:
 Prověřit účelnost využití návrhové plochy č. 9 určené pro občanskou vybavenost
(po konzultaci s majitelem plochu ponechat, pouze prověřit možnosti zařazení do zóny pro
agroturistiku).
splněno –plocha byla převedena do PsRZV RH – rekreace – plochy pro hromadnou
rekreaci;
 Prověřit reálnost využití návrhové plochy pod č. ZM 5.13 určené pro umístění fotovoltaické
elektrárny (po konzultaci s majitelem ponechat celou návrhovou plochu, pouze prověřit
možnosti jejího využití a to za účelem umístění přístřešků pro skladování sena, slámy,
hnojiště, apod.).
splněno – plocha byla převedena do ploch s rozdílným způsobem využití (PsRZV) VD –
plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba;
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
(bod k) Zadání ÚP Vítkova)

k)



l)

Pro vybrané záměry navržené v rámci ÚP Vítkova budou v rámci ÚP vymezeny plochy
a koridory, pro které je prověření změn ve využití území zpracováním územní studie a její
vložení do evidence územně plánovací činnosti podmínkou pro změny jejich využití. Jedná se
zejména o plochu č. 3 navrženou v katastrálním území Klokočov u Vítkova umístěnou
severním směrem podél silnice III/4429 vedoucí z Klokočova do Vítkova. ÚP bude obsahovat
lhůtu pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o studii
do evidence územně plánovací činnosti. Ta prověří změny využití území a bude podmínkou
pro rozhodování.
v rámci ÚP Vítkova byly navrženy 3 plochy k prověření územní studií.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
(bod l) Zadání ÚP Vítkova)

1. V rámci ÚP nebudou vymezeny žádné plochy a koridory, pro které budou podmínky
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
v rámci ÚP Vítkova nebyly navrženy.
m)

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
(bod m) Zadání ÚP Vítkova)
1. Krajský úřad příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny posoudil návrh zadání územního plánu ve smyslu § 45i zákona a konstatoval,
že návrh zadání územního plánu Vítkova nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit (stanovených nařízením vlády č. 132/2005 Sb.,, kterým
se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), nebo
ptačích oblastí.
2. Na základě stanoviska Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství
a požadavku na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, bude
v územním plánu města Vítkova provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
v rámci ÚP Vítkova bylo provedeno.
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n)

Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
(bod n) Zadání ÚP Vítkova)
2. Vzhledem k tomu, že návrh Zadání ÚP Vítkova neobsahuje konkrétní požadavky na variantní
řešení ve vymezení ploch a koridorů, které mají být předmětem změn ve využití území, není
v rámci návrhu Zadání ÚP Vítkova stanoven požadavek na zpracování konceptu.
v rámci ÚP Vítkova nebyl zpracován.

o)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů
a počtu vyhotovení
(bod o) Zadání ÚP Vítkova)
3. Návrh ÚP Vítkova bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů.
návrh ÚP Vítkova byl zpracován v souladu s platnými legislativními předpisy.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

22

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.d) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

II.A.d) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU,
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE,
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

KTERÉ NEJSOU
S ODŮVODNĚNÍM

ÚP Vítkova nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kromě úpravy zejména lokálních prvků ekologické
stability, které přecházejí na území sousedních obcí.
Na území sousedících obcí je nutné vymezit navazující nebo chybějící části lokálních
a regionálních součástí ÚSES (např. vložené lokální biocentrum v Radkově mezi R2 a R23).
Z územního plánu Čermné není převzato napojení lokálního biokoridoru jižně sídla Čermné,
které by ústilo do L6 v území Vítkova, vzhledem k současné hustotě vymezení částí ÚSES se jeví jako
již zbytečné. V k. ú. Čermné zvážit možnost úpravy trasy LBK mezi L4 a L5 dle územního plánu
Vítkova tak, aby maximálně využíval stávající lesní porosty.
V k. ú. Kaménka je vhodné posunout koridor pokračující z území Vítkova – L15 do nivy toku.
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II.A.e) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA
A.e.1) ÚVOD, PODKLADY
Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, vyhlášky
č. 48/2011 o stanovení tříd ochrany, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR
(čj. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon).
Vyhodnocení je dále zpracováno podle Společného metodického doporučení Odboru
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP, červenec 2011.
Použité podklady:


údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a podklady o odvodněných pozemcích
z podkladů ÚAP



údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz duben 2012

A.e.2) KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Zemědělské pozemky navrhované k záboru byly vyhodnoceny podle druhu zemědělských
pozemků s určením BPEJ. pro posouzení kvality byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany
zemědělské půdy I až V. První číslo pětimístného kódu označuje klimatický region. Řešené území
náleží do klimatického regionu 7 – MT4 – mírně teplý, vlhký. Další dvojčíslí kódu BPEJ označuje
hlavní půdní jednotku – HPJ.
HPJ v řešeném území je pojmenováno podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci:
22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě
na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud
příznivějším.
26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry.
27 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském
kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné.
37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě
až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé
na srážkách.
38 - Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem
k zrnitostnímu složení s lepší vododržností.
40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.
41 - Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími
vláhovými poměry.
48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené
a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí
až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně
jarnímu zamokření.
56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé.
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Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry
po odvodnění příznivé.
67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí
a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku,
zaplavované, těžko odvodnitelné.
68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně
vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim.
72 - Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až velmi
těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku.
73 – Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť,
středně těžké až velmi těžké, až středně skřetovité.
58 -

A.e.3) ZÁBOR PŮDY PODLE NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Celkový předpokládaný zábor půdy je 94,13 ha, z toho je 76,04 ha zemědělských pozemků.
Funkční členění
Plochy zastavitelné:
BH – bydlení – hromadné – v bytových domech
BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské
SV – smíšené obytné – venkovské
SM – smíšené obytné – městské
RI – rekreace – individuální
SR – smíšená rekreační
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
VL – výroba a skladování – lehký průmysl
VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba
TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě
DS – dopravní infrastruktura – silniční
PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch
PZ – veřejná prostranství – s převahou zeleně
Plochy zastavitelné celkem
Plochy přestavby:
SM – smíšené obytné – městské
SV – smíšené obytné – venkovské

Plochy přestavby celkem
Zábor celkem

zábor půdy
celkem (ha)

z toho
zemědělských
pozemků (ha)

0,54
26,54
19,63
0,14
4,83
4,23
20,49
6,12
1,92
0,11
0,17
0,72
5,60
1,59
92,63

0,18
22,49
18,81
0,00
4,49
2,54
13,13
5,60
1,91
0,03
0,17
0,71
4,63
1,35
76,04

0,83
0,67
1,50
94,13

0,00
0,00
0,00
76,04

Odvodněné pozemky – v návrhovém období se předpokládá zábor 6,26 ha odvodněných
zemědělských pozemků. Dotčené plochy jsou uvedeny v tabulce záborů.

A.e.4) ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY
Plochy potřebné pro doplnění biokoridorů a biocenter se z hlediska záborů ZPF
nevyhodnocují. Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) je znázorněn v hlavním výkrese
a popsán v odůvodnění v kapitole A.j.4).
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A.e.5) POSOUZENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Plochy potřebné pro územní rozvoj města jsou navrženy převážně v návaznosti na zastavěné
území a jsou doplněním stávající zástavby. Uvnitř hranic současně zastavěného území není dostatek
místa.
Většina zastavitelných ploch, kterých se týkají zábory zemědělského půdního fondu, jsou
zařazeny do třídy ochrany I. a IV. Zábor půdy v nejlepší kvalitě ve třídě ochrany I a II je 28,15 ha,
tj. 37 % z celkového záboru zemědělských pozemků. Velká část záboru půdy v I. třídě ochrany
je způsobena rozšířením areálu pro výrobu a skladování (lehký průmysl v plochách Z5.41, Z5.42
a Z5.43). Tyto plochy navazují na stávající výrobní plochy.
Plochy přestavby nevyžadují zábor zemědělské půdy. Přehled záborů dle třídy ochrany půdy
je obsažen ve vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond.
Větším zásahem do organizace zemědělského půdního fondu jsou následující plochy:
V katastrálním území Klokočov u Vítkova jsou to plochy Z2.6, Z2.14.
Plocha Z2.6 – SV (plochy smíšené obytné – vesnické) – 2,54 ha zemědělských pozemků ve třídě
ochrany III a IV. Tato plocha navazuje přímo na zastavěné území.
Plochy Z2.14 – (plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba) - celkem 2,46 ha ve třídě
ochrany III. Plochy navazují na stávající výrobní plochy u Františkova Dvora.
V katastrálním území. Vítkov jsou to plochy Z5.4, Z5.14, Z5.40, Z5.41 a Z5.43.
Plocha Z5.4 – BI (plochy bydlení – individuální v RD městské a příměstské) – 2,75 ha zemědělských
pozemků ve třídě ochrany IV. Tato plocha navazuje na zastavěné území města a poskytuje dobré
podmínky pro umístění rodinných domů. Vhodně doplňuje zástavbu.
Plocha Z5.14 – BI (plochy bydlení – individuální v RD městské a příměstské) – 2,28 ha zemědělských
pozemků ve třídě ochrany IV. Tato plocha navazuje na zastavěné území města a poskytuje dobré
podmínky pro umístění rodinných domů. Vhodně doplňuje zástavbu.
Areál pro lehkou výrobu ve Vítkově se skládá ze zastavitelných ploch Z5.41, Z5.42 a Z5.43 (plocha
výroby a skladování – lehký průmysl). Celková výměra plochy je 13,19 ha, z toho zemědělských
pozemků je 12,89 ha převážně v I. třídě ochrany. Tyto plochy jsou určeny k rozšíření již stávající
výrobní plochy umístěné východně od zastavěného území města. Výhodou tohoto umístění je blízkost
technické infrastruktury ve Vítkově, která může tuto plochu obsluhovat. Dále pak jde o okrajovou
lokalitu města dobře dopravně dostupnou.

A.e.6) DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ
LESA
Celkem se předpokládá trvalý zábor 0,12 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.
plocha
číslo
Z5.34
Z5.56

funkční členění
RI - rekreace - rodinná
PV - plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch

zábor
ha
0,10
0,02

10 - hospodářské
10 - hospodářské

0,12

-

Celkem

kategorie

Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv
na okolní lesní porosty.
V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost 50 m od okraje lesa - viz ustanovení
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen
se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa
nesplňují následující zastavitelné plochy:
Zastavitelné plochy zasahující do ochranného pásma lesa:
Z2.10, Z2.12, Z2.13, Z2.16, Z 3.8, Z3.10, Z5.27, Z5.30, Z5.34, Z5.36, Z5.56
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zastavitelné plochy
Katastrální území Jelenice
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
(ha)
Číslo
zábor dělské
zábor
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda
Z1.1

SV

1,40

1,40

Z1.2

SV

1,19

1,19

Z1.3

SV

0,15

0,15

Z1.4

SV

0,10

0,10

Plochy SV
celkem

2,84

0,00

VZ

0,36

0,01

Plochy VZ
celkem

0,36

0,01

ZÁBOR ZPF
CELKEM

3,20

0,01

Z1.5

0,00

1,40
1,19
0,15

I.

II.

III.

IV.

1,32

0,08

0,91

0,28

0,10
1,55

0,00

0,35

0.35

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

3,19

1,55

0,00

1,29

Odvodněná
plocha (ha)

V.

0,15

2,84

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)

0,11
0,10

2,38

0,10

0,00

0,36

0,00

0,11

0,15

0,20

0,00

0,15

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,29

2,53

0,30

0,00

0,36

0,00

0,11
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Katastrální území Klokočov u Vítkova
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
Číslo
zábor dělské
zábor
(ha)
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda
Z2.1

SV

0,34

0,03

0,31

Z2.2

SV

0,30

0,21

0,09

Z2.3

SV

0,49

0,49

Z2.4

SV

0,36

0,36

Z2.5

SV

0,62

0,62

0,01

Z2.6

SV

2,70

2,54

1,81

Z2.7

SV

0,51

0,51

0,06

Z2.8

SV

0,43

0,43

Z2.9

SV

0,85

Z2.10

SV

0,70

0,31

Plochy SV
celkem

7,30

0,71

0,16

0,00

0,36

0,49

0,08

0,28

0,08

0.22

0,45

0,31

0,31

0,73

2,00

0,54

0,43

0,31

0,12

0,85

0,85

0,85

0,39

0,16

6,59

3,99

0,16
0,05

0,40

0,21

2,39

0,08

0,92

0,92

0,26

3,57

3,57

Plochy SR
celkem

4,83

0,34

Z2.14

VD

2,46

Plochy VD
celkem

2,46

Z2.16

TI

0,17

Plochy TI
celkem

0,17

Z2.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

0,41

0,41

2,46

2,46

2,46

2,46

0,00

0,00

0,00

1,56

Plochy VZ
celkem

1,56

0,00

PZ

0,15

0,02

Plochy PZ
celkem

0,15

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

1,94

0,17

0,00

1,56

1,56

1,56

1,56

0,00

1,38

0,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,58

0,88

1,15

0,11

3,50

0,88

1,15

0,26

0,15

0,26

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,46

0,00

0,17

0,17
0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,01

0,12

0,01

1,56
0,00

0,00

1,56

0,13

0,13

0,90

0,11

0,17

0,13
0,00

4,49

0,39

2,46

0,17

VZ

Z2.20

0,00

4,49

1,30
0,51

0,23

3,83

0,41

V.

0,36

1,00

Plochy OS
celkem

IV.

0,09

0,13

SR

0,41

III.

0,09

SR

OS

II.

Odvodněná
plocha (ha)

0,31

Z2.13

Z2.11

I.

0,31

Z2.12

0,00

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)

0,00

0,13

0,00

0,00

0,13
0,00

0,13

Z2.17

PV

0,18

0,14

0,04

0,04

Z2.18

PV

0,20

0,02

0,18

0,08

Z2.19

PV

0,15

0,15

0,05

Plochy PV
celkem

0,53

0,16

0,00

0,37

0,17

0,02

0,18

0,00

0,00

0,15

0,07

0,15

0,00

ZÁBOR ZPF
CELKEM

17,41

1,23

0,00

16,1
8

8,59

0,23

7,36

1,56

0,00

6,85

5,67

2,10

2,66
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Katastrální území Lhotka u Vítkova
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
Číslo
zábor dělské
zábor
(ha)
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)
I.

II.

Z3.1

SV

1,47

1,47

1,47

0,12

0,96

Z3.2

SV

0,21

0,21

0,21

0,20

0,01

Z3.3

SV

0,35

0,35

0,35

0,20

0,15

Z3.4

SV

0,26

0,26

0,26

0,22

0,04

Z3.5

SV

0,32

0,32

Z3.6

SV

0,50

0,50

Z3.7

SV

0,36

0,02

0,34

Z3.8

SV

0,92

0,01

0,91

Plochy SV
celkem

4,39

0,03

Z3.9

0,00

0,07

0,25

IV.
0,39

0,31

1,68

1,40

1,40

1,40

1,40

0,77

0,77

0,25

0,16

2,43

0,91

0,19

0,02

0,32

0,91

4,36

V.

0,32

0,50
0,18

III.

Odvodněná
plocha (ha)

0,91
0,74

1,50

0,31

0,39

1,42

0,91

0,00

0,00

0,00

OS

1,40

Plochy OS
celkem

1,40

0,00

VD

0,79

0,02

Plochy VD
celkem

0,79

0,02

0,00

0,77

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,77

0,00

ZÁBOR ZPF
CELKEM

6,58

0,05

0,00

6,53

3,85

0,25

2,43

0,74

1,50

1,71

0,39

2,19

0,91

Z3.10

0,00
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Katastrální území Nové Těchanovice
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
Číslo
zábor dělské
zábor
(ha)
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda
Z4.1

SV

0,27

0,27

Z4.2

SV

0,42

0,42

Z4.3

SV

0,79

0,79

Plochy SV
celkem

1,48

0,00

PV

0,16

0,01

Plochy PV
celkem

0,16

0,01

0,00

0,15

ZÁBOR ZPF
CELKEM

1,64

0,01

0,00

1,63

Z4.4

0,00

1,48

0,27
0,42

I.

II.

III.

IV.

0,27

Odvodněná
plocha (ha)

V.

0,25

0,02

0,38

0,04

0,79

0,79

0,42

0,79

0,01

0,14

0,00

0,01

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

0,27

0,43

0,93

0,63

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,15
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Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)

0,63

0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,15
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Katastrální území Vítkov
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
Číslo
zábor dělské
zábor
(ha)
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda
Z5.1

BH

0,16

Z5.2

BH

0,38

0,36

Plochy BH
celkem

0,54

0,36

0,16

0,18

I.

II.

III.

0,16

0,02
0,00

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)
IV.

0,02

0,02

0,00

0,39

0,56

0,00

0,00

0,00

0,16

Z5.3

BI

0,95

0,95

Z5.4

BI

2,75

2,75

2,75

Z5.5

BI

1,38

1,33

1,02

Z5.6

BI

1,73

1,73

0,74

Z5.7

BI

1,37

1,17

0,44

0,55

Z5.9

BI

0,35

0,35

0,03

0,32

0,35

Z5.10

BI

0,57

0,57

0,15

0,42

0,57

Z5.11

BI

1,58

1,58

1,58

Z5.12

BI

0,48

0,48

Z5.13

BI

0,37

0,14

Z5.14

BI

2,28

2,28

Z5.15

BI

0,75

0,75

0,75

0,20

Z5.16

BI

1,13

1,06

1,06

1,06

Z5.17

BI

0,94

0,94

0,94

Z5.18

BI

0,38

0,38

0,32

Z5.19

BI

1,05

1,05

1,05

1,05

Z5.20

BI

1,57

1,57

1,57

0,44

Z5.21

BI

0,14

0,14

Z5.22

BI

0,10

0,10

0,10

0,10

Z5.23

BI

0,29

0,29

0,29

0,20

Z5.24

BI

1,73

Z5.25

BI

1,59

Z5.26

BI

3,06

2,09

Plochy BI
celkem

26,54

4,05

0,00

RI

0,14

0,04

0,10

Plochy RI
celkem

0,14

0,04

0,10

OK

0,11

0,08

Plochy OK
celkem

0,11

0,08

Z5.34

Z5.35

0,05

0,20

1,02

0,31

0,78

1,33
1,00

1,74

0,18

1,17

1,52

0,51

0,06

0,13

0,23
2,28
0,55

0,94
0,06

0,38

0,14

0,14

1,13

0,14

0,57

1,59

0,09
0,71

0,68

0,97

0,91

0,97

0,97

22,4
9

14,3
8

2,27

3,57

0,68

2,58

0,00 17,02 2,22

1,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03
0,00

0,00

0,95

0,23

0,71
1,59

0,02

2,75

0,23

0,07

V.

0,16
0,02

0,16

Odvodněná
plocha (ha)

0,03
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0,00

0,03

0,00
0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03
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Katastrální území Vítkov
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
Číslo
zábor dělské
zábor
(ha)
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)
I.

Z5.27

SV

1,03

1,03

Z5.28

SV

0,32

0,32

0,32

Z5.29

SV

0,60

0,52

0,25

Z5.30

SV

0,34

0,34

0,34

Z5.31

SV

0,24

0,24

0,24

Z5.32

SV

0,49

0,49

0,49

0,49

Z5.33

SV

0,60

0,60

0,60

0,60

Plochy SV
celkem

3,62

3,54

1,66

0,73

0,73

0,73

0,73

0,38

0,38

0,33

0,10

0,71

0,48

5,30

5,30

4,75

1,39

1,39

1,39

6,20

6,18

0,08

0,08

Z5.36

OS

0,73

Z5.37

OS

1,69

1,69

Plochy OS
celkem

2,42

1,69
0,01

Z5.38

DS

0,39

Z5.39

DS

0,33

Plochy DS
celkem

0,72

0,01

0,00

0,00

0,00

Z5.40

VL

5,56

5,56

Z5.41

VL

5,34

0,04

Z5.42

VL

1,39

Z5.43

VL

6,46

0,26

6,20

Z5.44

VL

0,28

0,04

0,24

Z5.45

VL

0,47

0,47

Z5.46

VL

0,99

0,99

Plochy VL
celkem

20,49

7,36

0,00

13,1
3

12,8
9

VD

0,56

0,05

0,51

0,51

Z5.48

VD

0,73

0,21

0,52

0,33

Z5.49

VD

0,38

0,38

0,38

Z5.50

VD

0,46

0,04

0,42

0,32

Z5.51

VD

0,74

0,20

0,54

Plochy VD
celkem

2,87

0,50

2,37
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III.

1,03

Z5.47

0,00

II.

V.

1,03
0,32

0,27

0,00

0,00

1,88

0,00

0,22

0,52
0,34
0.02

0,22
0,07

1,93

0,56

0,33

0,38

0,33

0,38

0,00

0,00

0,21

0,00

0,00

0,23

0,33

0,23

0,54

0,24

0,24

0,24

12,5
6

1,03

0,00

0,00

0,02

0,17

0,00

0,29

0,02

0,00

0,17

0,00
0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,28

0,07

0,55

0,02

0,00

0,00

0,57
0,51

0,19

0,24

0,38
0,10

0,02

0,42

0,54
1,54

IV.

Odvodněná
plocha (ha)

0,00

0,83

0,54
0,00

0,02

0,00

1,29

1,08

0,07
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Katastrální území Vítkov
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
Číslo
zábor dělské
zábor
(ha)
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda
Z5.8

PV

0,03

Z5.52

PV

0,39

0,02

0,37

0,36

Z5.53

PV

0,83

0,25

0,58

0,29

Z5.54

PV

0,07

0,06

0,01

Z5.55

PV

0,26

Z5.56

PV

0,52

Z5.57

PV

1,05

Z5.58

PV

0,33

Z5.59

PV

1,00

Z5.60

PV

Z5.61
Z5.62

0,03

0,26
0,02
0,16

0,12

II.

III.

0,01

0,33

0,17

0,58

0,01

0,01

0,33

0,33

0,03

0,97

0,87

0,25

0,11

0,14

0,14

PV

0,07

0,07

PV

0,11

0,08

Plochy PV
celkem

4,91

0,78

0,03

0,08

0,17
0,13

0,10

0,47

0,20

0,50

0,51

0,14

0,18

0,03
0,79

0,75

0,47

0,00

2,65

Z5.63

PZ

0,31

0,31

Z5.64

PZ

0,21

0,21

0,21

0,21

Z5.65

PZ

0,48

0,48

0,48

0,48

Z5.66

PZ

0,13

0,13

0,13

0,13

Z5.67

PZ

0,16

0,12

0,04

0,04

0,04

Z5.68

PZ

0,15

0,10

0,05

0,05

0,05

Plochy PZ
celkem

1,44

0,22

0,00

1,22

0,91

0,00

0,31

ZÁBOR ZPF
CELKEM

63,80

15,17

0,12

48,51 35,89

2,50

7,85 16,88 4,01
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0,04

0,50
0,72

0,03
3,14

V.

0,26
0,50

0,89

IV.

Odvodněná
plocha (ha)

0,03

0,26

0,50

4,11

I.

0,03

0,89

0,02

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)

0,31

0,24

0,31

0,09

0,00

0,00

1,13

0,59
0,17

0,00

0,17

0,00 24,05 3,58

2,58
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Plochy přestavby
Zábor ZPF podle
Celk. NezeměCelk. jednotlivých kultur
Způsob
Lesní
Číslo
zábor dělské
zábor
(ha)
využití
pozemky
plochy
plochy pozemky
ZPF
plochy
(ha)
orná
(ha)
(ha)
(ha)
zahrady TTP
půda

Zábor ZPF podle tříd ochrany
(ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Odvodněná
plocha (ha)

Plochy přestavby k.ú. Lhotka u Vítkova
P3.1

SV

0,67

0,67

Plochy SV
celkem

0,67

0,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZÁBOR ZPF
k.ú. Lhotka u
Vítkova

0,67

0,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plochy přestavby k.ú. Vítkov
P5.3

SM

0,83

0,83

Plochy SM celkem

0,83

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

ZÁBOR ZPF k.ú. Vítkov

0,83

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

ZÁBOR ZPF CELKEM

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Rekapitulace
Zábor ZPF podle
Zábor ZPF podle tříd ochrany
Celk. NezeměCelkový
Lesní
jednotlivých kultur (ha)
(ha)
zábor dělské
zábor
pozemky
plochy pozemky
ZPF
orná
(ha)
zahrady TTP
I.
II.
III.
IV.
V.
(ha)
(ha)
(ha)
půda

Odvodněná
plocha (ha)

Zastavitelné plochy
BH

0,54

0,36

0,00

0,18

0,16

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

BI

26,54

4,05

0,00

22,49

14,38

2,27

3,57

0,68

2,58

0,00 17,02 2,22

1,42

SV

19,63

0,82

0,00

18,81

9,15

0,88

8,78

5,68

2,16

4,06

3,72

3,17

2,69

RI

0,14

0,04

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SR

4,83

0,34

0,00

4,49

0,00

0,00

4,49

0,00

0,00

0,11

3,50

0,88

1,15

OS

4,23

1,69

0,00

2,54

2,54

0,00

0,00

0,33

0,38

1,66

0,15

0,02

0,00

VL

20,49

7,36

0,00

13,13

12,89

0,00

0,24 12,56 0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

VD
VZ

6,12
1,92

0,52
0,01

0,00
0,00

5,60
1,91

4,77
1,56

0,00
0,00

0,83
0,00

0,00
1,71

0,02
0,20

2,46
0,00

1,29
0,00

1,85
0,00

0,07
0,00

OK

0,11

0,08

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

TI

0,17

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

DS
PV

0,72
5,60

0,01
0,95

0,00
0,02

0,71
4,63

0,48
3,31

0,00
0,21

0,23
1,11

0,54
0,75

0,00
0,47

0,00
0,15

0,17
2,72

0,00
0,54

0,04
0,59

PZ

1,59

0,24

0,00

1,35

0,91

0,00

0,44

0,09

0,00

0,12

1,14

0,00

0,30

Celkem
zast.
plochy

92,63

16,47

0,12

76,04

50,15

3,41

19,86 22,34 5,81

8,56 30,47 8,87

6,26

0,83

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SV
0,67
Celkem
plochy
1,50
přestavby

0,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,97

0,12

76,04

50,1
5

3,41

19,8
6

22,3
4

5,81

8,56

30,4
7

8,87

6,26

0,16

Plochy přestavby
SM

ZÁBOR
94,13
CELKEM
Vysvětlivky:

Funkce plochy:
BH – bydlení – hromadné – v bytových domech
BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské
SV – smíšené obytné – venkovské
SM – smíšené obytné – městské
SR – smíšená rekreační
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení
OM – občanské vybavení – komerční – malá a střední
VL – výroba a skladování – lehký průmysl
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VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba
TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě
DS – dopravní infrastruktura – silniční
DZ – dopravní infrastruktura – železniční
PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch
PZ – veřejná prostranství – s převahou zeleně
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II.A.f) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A.f.1) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
f.1.1) POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Širší postavení SO ORP Vítkova v sídelní struktuře ČR, kraje a regionu do značné míry
předurčuje jeho funkce, vazby a možnosti dalšího vývoje. Toto postavení vyplývá ze základního
vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů
je provedeno v Politice územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z r. 2008 a v Zásadách
územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje.
Z Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 je pro město určující vymezení rozvojových
oblastí a os a specifických oblastí národního významu, tj. zahrnutí do území mimo rozvojové oblasti
a osy a mimo specifické oblasti (v sousedství rozvojové osy OS 10 (Katowice -) hranice Polsko/ČR/ Ostrava - Lipník nad Bečvou - Olomouc - Brno - Břeclav – hranice ČR/Slovensko (- Bratislava).
Naplnění republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území (uvedených v PÚR ČR 2008 v odstavci (14) – (32)) je v ÚP Vítkova řešeno následovně:
o Ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví je zajištěna prostřednictvím limitů
obsažených v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití a v koordinačním
výkrese a například i tím, že u významných návrhových ploch je rozhodování změn jejich
využití podmíněno prověřením územní studií.
o Návrh ÚP nenavrhuje prostorově oddělené a funkčně vymezené typy ploch s rozdílným
způsobem využití (bydlení), které by vedly k sociální segregaci s negativními vlivy
na sociální soudržnost obyvatel. Opatřením na podporu polycentrického rozvoje
působícího proti prostorové segregaci obyvatel je posilování autonomie místních částí
města Vítkova vymezením ploch smíšených obytných vesnických.
o ÚP řeší komplexně územní rozvoj města s přihlédnutím k jeho přírodním a historickým
hodnotám nejen v oblasti rozvoje bydlení, ale rovněž vymezuje plochy vhodné
pro hospodářský rozvoj a plochy a koridory pro rozvoj veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
o Rozsah těchto ploch odpovídá významu a velikosti města situovaného mimo rozvojových
os a specifických oblastí.
o ÚP podporuje tím, že navrhuje přiměřený rozvoj všech sídel, které jsou zahrnuty
do administrativního území města Vítkova, polycentrický rozvoj sídelní struktury
jak městského tak i venkovského osídlení.
o Hospodárné využití zastavěného území je respektováno vytvořením podmínek
pro opětovné využití opuštěných ploch a vymezením ploch přestavby. Nové zastavitelné
plochy jsou navrženy na okrajích zastavěného území tak aby nedocházelo k fragmentaci
krajinné zeleně, narušování ucelených zemědělsky obhospodařovaných ploch
a problémům souvisejícím se suburbanizačními procesy. Opatřením proti důsledkům
náhlých hospodářských změn jsou smíšené plochy umožňující mísení nekolidujících
funkcí.
o Rozvojové záměry byly striktně posuzovány z hledisek ochrany přírody a krajiny, byly
umisťovány do co nejméně konfliktních lokalit s ohledem na požadavky respektování
veřejných zájmů např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí mimo
plochy zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, významných krajinných
prvků a prvků územních systémů ekologické stability s ohledem na ochranu krajinného
rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a ÚP vytváří podmínky pro využití
přírodních zdrojů. Ochranu pohledově exponovaných částí krajiny mají zajistit územní
studie.
o V ÚP jsou vymezeny rozsáhlé plochy městské a příměstské zeleně a vytvářeny souvislé
plochy veřejně přístupné zeleně přecházející do volné krajiny, zajišťující prostupnost
prostupnost území do ploch vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace.
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36

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.f) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.A.f.1) VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

Návrhem cykloturistických tras a stezek vytváří ÚP předpoklady pro propojení míst
atraktivních z hlediska cestovního ruchu (cykloturistika, poznávací turistika, vinařství)
umožňující celoroční využití pro různé formy turistiky (cyklo, pěší, hipo a lyžařská
turistika).
ÚP vytváří předpoklady pro lepší dopravní dostupnost a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury vychází z územních podmínek, dopravní a technická infrastruktura
je umisťována přednostně do společných koridorů, jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj
enviromentálně šetrné dopravy.
ÚP vytváří rovněž územní předpoklady pro lepší dopravní dostupnost a zkvalitnění
veřejné dopravy v návaznosti na rozvojovou osu OS 10 (Katowice -) hranice Polsko/ČR/ Ostrava -Lipník nad Bečvou - Olomouc - Brno - Břeclav – hranice ČR/Slovensko
(-Bratislava), vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany
a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi a vytáří
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. pro železniční,
cyklistickou).
V ÚP jsou vytvořeny územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, přívalové srážky,
sesuvy půdy, eroze atd.) návrhem protierozních opatření, suchých nádrží (poldrů) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod s důrazem na zvýšování přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy
k dešťové kanalizaci a umělé akumulaci vod.
ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy ani veřejnou infrastrukturu do záplavových území
a vymezuje rezervní plochy a koridory, jejichž využití je podmíněno realizací
protipovodňových opatření a změnou stanovených záplavových území, které do těchto
ploch a koridorů již nebudou zasahovat, případně vybrané stavby v nich umožní.
Návrh veřejné infrastruktury vytváří územní podmínky pro zkvalitnění dostupnosti okolních
obcí do Vítkova jako přirozeného centra obce s rozšířenou působností z hlediska všech
druhů doprav.
Další územní rozvoj je podmíněn realizací veřejné infrastruktury zachováním a dalším
rozvojem kvalitních veřejných městských prostorů navržených a vymezených v ÚP,
případně upřesněných v územních studiích, jejichž pořízení je podmínkou pro změny
ve využití území na vybraných zastavitelných plochách a plochách přestavby vymezených
v ÚP.
Návrh ÚP vytváří územní předpoklady pro efektivní městskou hromadnou dopravu
a propojení spádového území hromadnou dopravou i pro vybudování sítě pěších
a cyklistických cest.
Zásady řešení vodního hospodářství stanovené v ÚP vytvářejí předpoklady pro zajištění
dodávky pitné vody a zpracování odpadních vod pro stávající i navrženou zástavbu.
ÚP navrhuje koridory pro energetická vedení a plochy pro zařízení energetiky pro zajištění
a rozvoj bezpečného zásobování území energiemi s cílem minimalizace jejich negativních
vlivů a rizik a ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní
a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí.
Plochy přestavby jsou navrženy v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu zejména v územích, na nichž stávající struktura
zástavby již nevyhovuje navržené urbanistické koncepci.
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f.1.2) ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje, schválených zastupitelstvem
kraje usnesením č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010 vyplývají pro územní plán Vítkova tyto požadavky:
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR) MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MSK) zpřesňují
vymezení priorit územního plánování, úkolů, vyplývajících ze zařazení území do rozvojových oblastí
a osy republikového významu a formulují:
PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ

A.
1.

ZÚR stanovují priority územního plánování Moravskoslezského kraje pro dosažení
vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel
kraje a příznivé životní prostředí. Priority uvedené v článcích 2. až 16. jsou základním
východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů na úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v území. Tyto priority vycházejí
z Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR a území Vítkova se týkají články:

2.

Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního
a republikového významu.
Územím Vítkova neprocházejí trasy nadřazené silniční a železniční sítě mezinárodního
a republikového významu.

3.

Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP
Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj)
a Polska.
Od veškerých záměrů na realizaci nových silničních tras obsažených v původním ÚPN města
Vítkova bylo v souladu se ZÚR MSK upuštěno. ÚP navrhuje pouze dílčí směrové úpravy
a rekonstrukce na silniční síti.

4.

Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje
mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.
Při řešení ÚP Vítkova jsou respektovány trasy nadřazené energetické soustavy
(republikového i mezinárodního významu).

5.

Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:
⇒

rozvoje sídelní, výrobní a obslužné funkce spádových sídel v západní části MS kraje
(Osoblaha, Krnov, Bruntál, Rýmařov, Vítkov).
Realizací záměrů obsažených v ÚP Vítkova zejména v oblasti bydlení, občanského
vybavení a výroby, včetně rozvoje veřejné dopravní i technické infrastruktury dojde
k posílení těchto kooperačních vazeb, vzhledem k tomu, že v rámci území města Vítkova
lze realizovat určitý podíl bydlení v bytových i rodinných domech pro současné obyvatele
města i pro přistěhovalé a město bude i nadále poskytovat pro obyvatele spádového
území významný podíl pracovních příležitostí a kapacit v oblasti občanského vybavení.

6.

Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní
využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před
výstavbou ve volné krajině.
ÚP města Vítkova navrhuje pro výstavbu využít přednostně rezervy v zastavěném území,
případně nové zastavitelné plochy na toto území navazující.

7.

Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou.
Součástí ÚP města Vítkova je návrh doplnění potřebné veřejné infrastruktury.

8.

Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd,
Odeských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek
pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit
cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.
Vítkovsko je významnou rekreační oblastí pro Ostravsko a Opavsko vzhledem k poměrně
čistému ovzduší a zachovalé okolní přírodě. Přírodní park Moravice skýtá možnosti příjemné,
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zvláště letní rekreace. V okolí je řada přírodních zajímavostí (ZCHÚ, v okolí Přírodní park
Oderské vrchy na jihovýchodě). ÚP Vítkova nenavrhuje výstavbu konkrétních zařízení
cestovního ruchu, zároveň záměry v ÚP obsažené vytvářejí územní předpoklady pro rozvoj
této funkce a nepředstavují překážky pro rozvoj atraktivity města v této oblasti.
9.

Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech (viz kap. B, C a E).
Součástí návrhu ÚP města Vítkova nejsou záměry na realizaci nových staveb
pro rodinnou rekreaci.

10.

Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.
Hromadná doprava na Vítkovsku je součástí Ostravského dopravního intergrovaného systému
(ODIS). ÚP Vítkova neobsahuje další konkrétní návrhy rozvoje integrované dopravy,
ale zároveň vytváří územní předpoklady a podmínky pro její rozvoj.

11.

Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy
a cyklodopravy) v návaznosti na:
∗ ostatní dopravní systémy kraje
∗ systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska
včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných
místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.
V návrhu ÚP Vítkova je v souladu se ZÚR MSK respektován záměr na vedení cyklotrasy
„Střecha Evropy“ – st. hranice ČR/Polsko – Krnov – Slezská Harta – Budišov nad Budišovkou
– Odry (- Hranice).

12.

Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti
a požadavky okolního území.
ÚP Vítkova neobsahuje konkrétní návrhy na rekultivované a revitalizovaných ploch.

14.

Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří
a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů
a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant.
Záměry obsažené v ÚP Vítkova nezasahují do území CHKO ani do území ochrany
pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných krajinných, resp.
kulturně historických dominant.

15.

Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách
území kraje.
Záměry obsažené v ÚP Vítkova nezasahují do stanovených záplavových území.

16.

Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
V rámci Zadání ÚP Vítkova nebyly stanoveny.

B.

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY
Území Vítkova není PÚR ČR ani ZÚR MSK zahrnuto do rozvojové oblasti ani rozvojové osy.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

39

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.f) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.A.f.1) VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

C.

SPECIFICKÉ OBLASTI
Území Vítkova není PÚR ČR není zahrnuto do specifické oblasti republikového významu,
ZÚR MSK ho však zařadilo do specifické oblasti nemístního významu:
SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR vymezují specifickou oblast nemístního významu
SOB–N2 Budišovsko – Vítkovsko
jako území následujících obcí:
ORP

Obce

Vítko
v

Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice,
Vítkov, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice a Radkov

Odry

Luboměř, Spálov

s těmito požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
a úkoly pro územní plánování týkající se Vítkova:
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
⇒ Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami
Moravskoslezského a Olomouckého kraje (OB 2 Ostrava, OB 8 Olomouc, republiková
rozvojová osa OS10).
ÚP Vítkova navrhuje pouze dílčí úpravy na dopravní síti.
⇒ Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat ve vazbě na hlavní sídelní
centra (Vítkov, Budišov n. Budišovkou).
ÚP Vítkova navrhuje dostatečné plochy pro rozvoj ekonomických aktivit na plochách
navazujících na zastavěné území města.
⇒ Podpora obytné a rekreační funkce sídel. Jejich rozvoj řešit současně s odpovídající veřejnou
infrastrukturou.
ÚP Vítkova navrhuje dostatečné plochy zejména pro rozvoj obytné funkce na plochách uvnitř
zastavěného území a na plochách na toto území navazujících a plochy pro rozvoj sportovně
rekreačních aktivit současně s návrhem příslušné veřejné infrastruktury.
⇒ Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření
k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech (Vítkov, Budišov n.
Budišovkou).
ÚP Vítkova vytváří územní předpoklady pro rozvoj technické infrastruktury, občanského
vybavení a podpora dalších opatření k posílení stability osídlení.
⇒ Nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná území při
zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a další podmínek ochrany přírodních a kulturních
hodnot krajiny.
ÚP Vítkova navrhuje nová zastavitelná území na plochách navazujících na stávající zastavěná
území.
⇒ Podpora využití rekreačního potenciálu území (pěší turistika, cykloturistika, běžecké lyžování,
poznávací turistika, lázeňství - obnova areálu Jánských koupelí).
ÚP Vítkova vytváří územní předpoklady pro rozvoj rekreačního potenciálu území včetně
rozvoje jezdectví a hipoturistiky.
⇒ Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční
využitelností.
Tento požadavek je nad rámec řešení územního plánu.
⇒ Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní
zástavby na rekreační chalupy. Toto omezení platí pro vybraná katastrální území těchto obcí:
∗ Vítkov - k.ú. Vítkov – části Podhradí, k.ú. Nové Těchanovice - část Zálužné.
ÚP Vítkova plochy pro stavby k rodinné rekreaci nenavrhuje.
⇒ Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.
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ÚP Vítkova vytváří územní předpoklady pro rozvoj integrované hromadné dopravy ve vazbě
na pěší dopravu a cyklodopravu.
⇒ Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního
a mezinárodního významu.
V návrhu ÚP Vítkova je v souladu se ZÚR MSK respektován záměr na vedení cyklotrasy
„Střecha Evropy“
⇒ Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny (údolí
Moravice) a významných pohledových horizontů.
ÚP Vítkova do ploch s těmito hodnotami novou výstavbu nenavrhuje.
1.2.1)

Úkoly pro územní plánování

⇒ Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu
včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb
a souvislostí s přilehlým územím Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.
⇒ Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách geologicky,
morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV).
ÚP Vítkova tyto úkoly plní viz následující text a text příslušných kapitol Odůvodnění ÚP.
D.

PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES, ÚZEMNÍ REZERVY
V rámci ÚP Vítkova jsou respektovány plochy a koridory veřejné infrastruktury v oblastech:

D.II.

ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA
D.II.1

ELEKTROENERGETIKA

ZÚR vymezují níže uvedené plochy a koridory nadmístního významu pro energetiku, které
jsou vymezeny u liniových staveb v šířce 200 m od osy vedení:
V rámci ÚP Vítkova jsou respektovány tyto ostatní plochy a koridory nadmístního významu:
PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ozn.
zákresu
(ZÚR
MSK)

ozn.
zákresu
(ÚPN VÚC
okr. Opava)

základní charakteristika

E27

E2

Výstavba napájecího vedení 110 kV, které
propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově
s rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích.

Dotčená katastrální
území na území
Vítkova
Vítkov

D.III. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
D.III.2 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
ÚZEMNÍ REZERVY
ZÚR přebírají bez věcné změny ze schválených ÚPN VÚC a jejich změn na území MSK
plochy územních rezerv pro lokality geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro
akumulaci povrchových vod (LAPV). ÚP Vítkova se týká záměr:
ozn.
zákresu
(ZÚR MSK)

zdrojová
ÚPD

E27

ÚPN VÚC
okr. Opava

název stavby + charakteristika

Vodní nádrž Spálov na Odře

Dotčená katastrální
území na území
Vítkova
Klokočov u Vítkova

Tyto koridory jsou zároveň zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby v kapitole G. VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ.
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D.IV.

PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES
V rámci ÚP Vítkova jsou respektovány, aktualizovány a upřesněny plochy a koridory ÚSES:

ZÚR vymezují níže uvedené plochy a koridory pro ÚSES nadregionální a regionální úrovně.
Biokoridory jsou vymezeny „osou“, která určuje směr propojení a definovány jako pás území o
šířce 200 m (tj. 100 m na každou stranu od osy) v jehož rámci bude změnou ÚP provedeno
zpřesnění vymezení:
Regionální ÚSES - Biocentra
kód
(ZÚR
MSK)

Název
(dle ZÚR)

Kód
(dle ÚTP
ÚSES)

Název
(dle ÚTP ÚSES)

Základní charakteristika
(Cílové ekosystémy)
mezofilní hájové,
mezofilní bučinné

207

Radkovská niva

258

Valach

1572

Valach

mezofilní bučinné, nivní,
vodní

266

Vítkovské

405

Vítkov

mezofilní bučinné,
hydrofilní

274

Zálužné

1571

Zálužné

mezofilní bučinné, nivní,
vodní

-

-

Regionální ÚSES - Biokoridory
Ozn.
VPO

Kód
(dle ÚTP ÚSES)

520

RK 932

nivní, vodní

522

RK 933

nivní, vodní

523

RK 936

mezifilní bučinné, hydrofilní

524

RK 937

mezifilní bučinné, hydrofilní

627

RK 932

mezifilní bučinné

Základní charakteristika (Cílové ekosystémy)

Tyto koridory jsou zároveň zařazeny mezi veřejně prospěšná opatření v kapitole G. VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ.
E.

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
ZÚR vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území
Moravskoslezského kraje a stanovují zásady pro upřesnění územních podmínek koncepce
jejich ochrany a rozvoje. Ty, které se týkají území Vítkova, jsou ÚP Vítkova respektovány.

F.

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
V rámci řešení ÚP Vítkova byly zohledněny oblasti krajinného rázu a krajinné typy a zásady pro
rozhodování o změnách v území pro tyto oblasti a typy krajiny stanovené.

Řešení ÚP Vítkova akceptuje požadavky vyplývající ze zpracovaných a schválených
koncepčních rozvojových dokumentů a programů rozvoje kraje, okresu a města uvedených v kapitole
II.A.a).
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A.f.2) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Vítkova je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak jsou
formulovány v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Územní plán Vítkova naplňuje cíle územního plánování (§ 18) tím, že:
1.

Vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a pro uspokojování potřeb současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích.

2.

Zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným (obsahuje vyhodnocení vlivu
koncepce řešení územního plánu na udržitelný rozvoj území) a navrhuje komplexní řešení
účelného využití a prostorového uspořádání území (v rozsahu daném kategorií územního
plánu) s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území. ÚP sleduje rozvoj společenského i hospodářského potenciálu města.

3.

Byl průběžně koordinován orgány územního plánování z hlediska zajištění souladu veřejných
i soukromých záměrů změn v území, výstavby a jiných činností ovlivňujících rozvoj území
a konkrétních požadavků na ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů.

4.

Respektuje ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Určuje podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné ploch vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje
území a míru využití zastavěného území.

5.

V nezastavěném území umožňuje umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny,
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále taková technická opatření
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například
pěší a cyklistické stezky, hipostezky a hipoterapie, hygienická zařízení, ekologická
a informační centra.

6.

Na nezastavitelných pozemcích umožňuje výjimečně umístiťovat dopravní a technickou
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Územní plán Vítkova splňuje úkoly územního plánování (§ 19) tím, že:



Zajišťuje úkoly územního plánování, zejména:
a) zajišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
b) stanovovuje koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území,
c) prověřil a posoudil potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
d) stanovuje (v rozsahu příslušném kategorii územního plánu) urbanistické, architektonické
a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny,
zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
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e) stanovuje (v rozsahu příslušném kategorii územního plánu) podmínky pro provedení změn
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter
a hodnoty území,
f) stanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci - ve smyslu navržených a rezervních
ploch),
g) vytváří návrhem protipovodňových staveb a opatření v území podmínky pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
a to přírodě blízkým způsobem,
h) vytváří v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
možností flexibilního využití stávajících i navržených ploch s rozdílným způsobem využití,
i) stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
j) prověřil a vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území, zejména na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
k) vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
l) určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
m) vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními
vlivy záměrů na území a navrhuje kompenzační opatření,
n) reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
o) uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování,
ekologie a památkové péče.
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A.f.3) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Územní plán Vítkova, struktura jeho členění v textové a grafické části jsou zpracovány
v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Rovněž při projednání zadání a návrhu územního plánu postupoval pořizovatel v souladu
s požadavky stavebního zákona a s navazujícími prováděcími předpisy.
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona o územním plánování
a stavebním řádu, v souladu s požadavky vyhlášky o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s vyhláškou
o obecných požadavcích na využívání území.
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A.f.4) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Návrh územního plánu byl v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona zaslán
jednotlivě níže uvedeným dotčeným orgánům a krajskému úřadu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj (Státní veterinární správa), IDDS:
d2vairv
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství (pro
koordinované stanovisko), IDDS: 8x6bxsd
Městský úřad Vítkov, odbor výstavby a územního plánování (pro koordinované stanovisko),
náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov 1
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, IDDS: q2aev4
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, IDDS: gibb3m2
Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší,Valchařská č.p. 15, 702 00
Ostrava 2
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: gy2erfw

17. 17.Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu
a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IDDS: 8x6bxsd

f.4.1) VYHODNOCENÍ STANOVISEK PODANÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ:
(Zápis provedený z podaných stanovisek je krácen)


Stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 25.6.2013 pod č.j. 879/580/13,31387/ENV
sp.zn. 000383/A-10:

V grafické části (koordinační výkres) chybí zakreslit chráněné ložiskové území Lhotka
u Vítkova, dobývací prostor Lhotka u Vítkova, výhradní ložiska Nové Těchanovice-expandit a Nové
Těchanovice-Lhotka u Vítkova a poddolovaná území č. 5637, č.5628, č.5699 a č.5695 podle „Mapy
poddolovaných území“ České geologické služby z února 2012. Poddolované úzení č. 4444 podle výše
uvedených map je zakresleno nepřesně.
Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme a do grafické části budou před zahájením
řízení zakreslena všechna výše uvedená území.


Stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy
Brno-Židenice, ze dne 11.6.2013 pod č.j. 3321/35747/2013-1383-ÚP-OL.

Stanoviskem čj. 762-1629/20236/2011-1383-ÚP-OL ze dne 16. března 2011 k návrhu zadání
Územního plánu jsme uplatnili požadavky na respektování a zapracování zájmů a limitů Ministerstva
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obrany. Tyto zájmy nebyly zapracovány do návrhu územního plánu Vítkov. VUSS uplatňuje
požadavky na respektování a zapracování aktualizovaných limitů a zájmů Ministerstva obrany
do textové a grafické části Územního plánu Vítkov takto:
- Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany,
které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, podle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dle ÚAP jev 103). V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené
stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno.Jedná se o
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
o Větrných elektráren
o Výškových staveb (i dominant v terénu)
o Venkovního vedení VVN a VN
o Základnových stanic mobilních operátorů
o Staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření

-

-

-

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad
30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dle ÚAP jev 82). Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní
výstavbu přesahující 150m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě stanoviska MO
ČR zastoupeného VUSS Brno).
Vzdušný prostor Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení
§ 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP – jev 102).
V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách
lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících
dominanty v terénu, větrných elektráren, venkovního vedení VN a VNN jen na základě
závazného stanovisko MO ČR zastoupeného VUSS Brno. V tomto vymezeném území může
být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30m a staveb tvořících dominanty
v terénu výškově omezena nebo zakázána. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je
nezbytné projednat rovněž rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů.
Zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 81).
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno:
o Rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí (výrobní haly, sklady, vedení vysokého napětí
atd.)
o Fotovoltaické elektrárny.
o Výstavba větrných elektráren, základnových stanic mobilních operátorů
o Stavby nebo zařízení vysoké 30m a více nad okolním trénem
o Stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 10 KHz-100GHz
o Veškeré rozsáhlé územní změny (výstavba průmyslových zón, zalesnění, těžba atd.)
o Velké vodní plochy

-

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad
30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
Zájmové území Vojenského újezdu Libavá v šířce 1000 m kopírující jeho hranici, které
je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 108)
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí
na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno.
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Popis výše uvedených údajů o území je podrobně specifikován v paspartech, které byly
poskytnuty v rámci zpracování územně analytických podkladů ORP Vítkov.
Na správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování
níže uvedených druhů staveb (dle ÚAP jev 119).
Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno:
- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- Výstavba vedení VN a VVN
- Výstavba větrných elektráren
- Výstavba redioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…)
- Výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více nad terénem
- Výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např.rozhledny)
Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme a do grafické části budou před zahájením
řízení zakresleny všechny výše uvedené limity včetně úpravy textové části.


-

-

Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze
dne 24.6.2013 pod č.j. KHSMS 15359/2013/OP/HOK:
S návrhem územního plánu Vítkov souhlasí s těmito připomínkami:
u navrhované plochy zemědělské výroby Z 1.6 sousedící na východě se stávající plochou bydlení
venkovského typu a u plochy bydlení Z 1.1. sousedící se stávající plochou občanské vybavenosti
v obci Jelenice KHS požaduje dodržení hlukových limitů
ve Lhotce u Vítkova u navrhovaných ploch řemeslné výroby a nových ploch pro bydlení
ovlivňujících se navzájem a u nových ploch bydlení navazujících na stávající zemědělskou výrobu
KHS požaduje dodržení hlukových limitů
ve Vítkově u nově navrhovaných ploch bydlení Z 5.10, Z 5.9 a P 5.2 sousedících s plochou
lehkého průmyslu KHS požaduje v dalším stupni jednání prokázat, že nebudou porušeny hlukové
limity. Taktéž u plochy lehkého průmyslu v severní Z 5.38 a ve východní části P 5.7 a Z 5.39
navazující na plochu bydlení prokázat dodržení hlukových limitů v blízkosti obytných ploch
KHS požaduje na nových plochách pro bydlení všech částí ÚP, které budou situovány v blízkosti
pozemních komunikací a budou tak ovlivňovány negativními vlivy dopravy, byly umístěny pouze
stavby, které stavebně technickým stavem zajistí dodržení hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb
a vnitřním prostoru staveb
dle §§ 10, 11 NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Stanovisko pořizovatele: Stanovisko bereme na vědomí. Dodržování hlukových limitů bude
řešeno a posuzováno v rámci konkrétních záměrů.


Stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby a územního plánování, jako orgánu
státní památkové péče, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn.
ovúp/1542/2013/Dy:
Posuzovaný návrh územního plánu Vítkov se dotýká zájmů památkové péče:
- v koordinačním výkresu (č.II.B.a) upřesnit vymezení kulturních památek (dále jen KP)
minimálně formou lokalizace bodu na konkrétní parcele
- opravit označení KP správným číselným kódem v souladu s rejstříkovým číslem
ÚSKP (výkres II.B.a)
- ve výkrese II.B.a) vymezit všechny prohlášené KP
- opravit symbol KP v legendě výkresu II.B.a) tak, aby odpovídal vymezení KP ve
výkrese
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-

stanovit prostorovou regulaci pro plochu OS, označenou kódem P 5.6. tak, aby
zabezpečila ochranu kulturních hodnot památky, kontaktního prostředí a pohledových
horizontů

Doporučení:
S ohledem na uchování kulturních hodnot území doporučujeme v koordinačním výkrese
č. II.B.a)vymezit plochy významných kulturně historických objektů a památek místního významu tak,
jak jsou vyjmenovány v části „Odůvodnění územního plánu“ v kapitole j.2.5) Kulturní hodnoty.
Z hlediska historické zeleně jsou na území města dvě významné plochy zeleně, a to ve vazbě
na nemocnici ve Vítkově a léčebnu v Klokočově, které jsou součástí ploch OV. V těchto plochách
doporučujeme areály zeleně-parky-zachovat bez větších stavebních zásahů. Na jejich území se
nachází vyšší počet cenných dřevin, které je vhodné chránit před výstavbou nebo trasováním nových
inženýrských sítí.
Předložený návrh územního plánu řeší ochranu kulturních hodnot způsobem odpovídajícím
možnostem daných stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Za předpokladu, že při
povolování stavebních prací budou dodržovány zásady stanovené v jeho závazné části v kapitole
I.A.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejich hodnot pod bodem 2 (2.1.-2.5.)
lze předpokládat uchování kulturní hodnoty daného území.
Upozorňujeme, že ve smyslu odst. 2, § 22 zák. č. 20/1987 Sb., nutno případnou stavební
činnost (zahájení výkopových prací) v území s archeologickými nálezy ohlásit písemně s dostatečným
časovým předstihem Archeologickému ústavu Akademie věd ČR provedení záchranného
archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle zákona o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů. Podobně je třeba postupovat, bude-li na tomto území prováděna jiná
činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme. Všechny připomínky budou opraveny
v grafické části. Pro plochu P 5.6. tělovýchovná a sportovní zařízení Vítkov-Podhradí bude stanovena
prostorová regulace tak, aby případná nová výstavba neovlivnila prostředí kulturní památky (úpravna
vody).
Do části I.A.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejich hodnot; bodu
2. Pro zajištění rozvoje území města při zachování jeho přírodních funkcí, charakteru a hodnot území,
se stanovují obecné zásady, bodu 2.1.bude doplněn „areál parku léčebny Klokočov“. Pod bodem 2.9.
bude uvedeno: ve významných plochách zeleně zachovat tyto areály bez větších stavebních zásahů.
Ostatní doporučení uvedená ve stanovisko bereme na vědomí


Stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru služeb, silničního správního orgánu, v rámci
koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn. ovúp/1542/2013/Dy:

S ohledem na již rozpracované řešení snížení dopravního zatížení v centru města,
doporučujeme zachovat, a to min. ve stupni výhledu územního plánu Města Vítkova stavbu „Silnice č.
II/442 Vítkov obchvat“.
Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme. Přeložka silnice II/442 mimo náměstí
bude ponechána ve výhledu.


Stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany
přírody a krajiny, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn.
ovúp/1542/2013/Dy:
- ve výrokové části (str.19) nejsou stanoveny podmínky pro ochranu krajinného rázu, podmínky
jsou uvedeny až v odůvodnění na str.45, v grafické části je třeba vymezit pohledově
exponované prostory a prostory se zvýšenou estetickou a přírodní hodnotou
- obecně závazné podmínky pro využití území (str.24)-není stanovena přípustnost
v biocentrech, přípustnost v biokoridorech-je třeba vymezit pojem „nezbytný společenský
význam“
- odůvodnění územního plánu-vyhodnocení splnění požadavků zadání (str.13):
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-

-

území EVL-uvedeny pouze dvě lokality, chybí EVL Libavá, v grafické části tato území vyznačit
VKP-údolní nivy nejsou v grafické části vyznačeny, požadavek na vyznačení uplatnil orgán
ochrany přírody v zadání návrhu
přehled registrovaných VKP uvedený na str.65 je neúplný, chybí
o jasanová alej Vítkov-Klokočov
o alej podél staré cesty z Klokočova na Františkův dvůr
o břehové porosty potoka Kaménka, vodní nádrže „Vítkovský Balaton“ a rybochovného
rybníka
registrované VKP je třeba v grafické části vyznačit
přírodní rezervace Valach (str.63)-se nachází v kat.území Lesní Albrechtice a Jelenice, nikoliv
v k.ú. Větřkovice
památné stromy (str.64)-je třeba vyznačit v grafické části včetně jejich ochranných pásem

Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme v plné míře. Dle požadavků bude před
zahájením řízení upravena grafická i textová část.


Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, orgán
ochrany zemědělského půdního fondu, Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního
prostředí a zemědělství, jako dotčeného orgánu podle vodního zákona, v rámci
koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013 pod č.j. MSK 67497/2013:

Krajský úřad po posouzení s předloženým záměrem nesouhlasí. Předmětem nesouhlasu jsou
následující požadavky záborů:
Jelenice: Z 1.1. požadujeme vyčlenit; Z 1.2. požadujeme zarovnat s vymezeným zastavěným
územím.
Prostřední Dvůr: Z 5.28 požadujeme omezit tak, aby byl vyčleněn severovýchodní výběžek
navrhované plochy.
Lhotka u Vítkova: Z 3.2. požadujeme vyčlenit
Klokočov: Z 2.18.požadujeme vyčlenit; Z 2.15 a Z 2.17 omezit po jihozápadní hranici
vymezeného zastavěného území (výrobní plochy); Z 2.1.; Z 2.12., Z 2.10. požadujeme vyčlenit; Z 2.7.
omezit po nejzazší hranici stávajícího výběžku zastavěného území.
Krajský úřad má současně výhrady a nesouhlasí se záměry navrhovanými v lokalitách US 3
(smíšené nezastavěné území-rekreace), není zde zřejmé, zda jsou tyto záměry spojeny se zábory
zemědělské půdy.
Vítkov: Z 5.24 požadujeme vyčlenit; Z 5.39; Z 5.41.; Z 5.42 omezit cca na 1/3 požadavku tak,
aby byla ponechána jen plocha omezená východní hranicí vycházející z plochy Z 5.8.
Stanovisko pořizovatele: S orgánem ochrany zemědělského půdního fondu došlo k dohodě
na ústním jednání konaném dne 1.8.2013 a následně byla podána dne 5.8.2013 pod č.j. MUVI
22282/2013 žádost o přehodnocení stanoviska. Souhlasné navazující stanovisko Krajského úřadu
MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, jako správního orgánu z hlediska zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, bylo vydáno dne 23.8.2013 pod č.j. MSK 111461/2013 s tímto
výsledkem:
Jelenice:
Z.1.1. požadujeme vyčlenit
Úprava dle dohody: plocha je převzata z původního územního plánu. Změna č. 1 územního
plánu města Vítkova byla schválena dne 27.4.2005, obecně závazná vyhláška č. 5/2005 nabyla
účinnosti dne 19.5.2005. Místní část Jelenice je izolovanou částí Vítkova s převládající obytnou
zemědělskou funkcí a tato plocha v severovýchodní části Jelenic byla ponechána z původního
územního plánu jako jediná vhodná k zastavění za účelem rozvoje místní části.
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Z.1.2. požadujeme zarovnat s vymezeným zastavěným územím – plocha byla převzata
z původního územního plánu. Plocha je již zastavěna, bylo vydáno povolení na oplocení a drobné
stavby. V územním plánu bude opraveno a zaktualizováno zastavěné území.
Prostřední Dvůr:
Z 5.28. požadujeme omezit tak, aby byl vyčleněn severovýchodní výběžek navrhované plochy
– požadavek respektujeme v plné míře, navíc bude upravena a vyjmuta i část plochy Z 5.27.
Lhotka u Vítkova:
Z 3.2. požadujeme vyčlenit – požadavek respektujeme v plné míře.
Klokočov:
Z 2.18. požadujeme vyčlenit – plocha je převzata z původního územního plánu, požadujeme
ponechat. Plocha je vymezena pro výstavbu čistírny odpadních vod v rámci řešení výhledu likvidace
odpadních vod v této místní části.
Z 2.15 a Z 2.17. omezit po jihozápadní hranici vymezeného zastavěného území (výrobní
plochy) – požadavek respektujeme v plné míře.
Z 2.1.; Z 2.12.; Z 2.10. požadujeme vyčlenit – požadavek respektujeme v plné míře.
Z 2.7. omezit po nejzazší hranici stávajícího výběžku zastavěného území – plocha je převzata
z projednávané změny č. 4 územního plánu Vítkova, která nabyla účinnosti dne 25.9.2008. Na této
ploše dochází postupně již k zástavbě.
Krajský úřad má současně výhrady a nesouhlasí se záměry navrhovanými v lokalitách US 3
(smíšené nezastavěného území – rekreace). Respektujeme požadavek v plné míře a plocha US 3
bude odstraněna z návrhu územního plánu. Záměrem žadatele bylo vymezení oblasti zeleně, ve
kterém je umožněna realizace drobných rekreačních objektů a využití pro sport. Z důvodu, že v ploše
smíšené nezastavěného území – rekreační je možná výstavba stavba zařízení a jiná opatření pouze
dle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona, která nesplňuje požadavky žadatele, není nutné tuto
plochu vymezovat.
Vítkov:
Z 5.24. požadujeme vyčlenit – respektujeme v plné míře
Z 5.39.; Z 5.41.; Z 5.42. omezit cca na 1/3 požadavku tak, aby byla ponechána jen plocha
omezená východní hranicí vycházející z plochy Z 5.8. – plocha Z 5.42. bude odstraněna v plné míře,
plocha Z 5.39. a Z 5.41 byla převzata z původního územního plánu z roku 2005. Na tuto plochu byla
zpracována územní studie na dopravní obsluhu ploch podnikatelských aktivit, plocha byla již částečně
zasíťována a je postupně zastavována. Zároveň dále vyčleníme 2/3 plochy Z 5.8. ve Vítkově pro
bydlení a plochu Z 5.25. Vítkov Podhradí rovněž pro bydlení. Tyto plochy jsou z důvodu
neproveditelnosti v územním plánu nadbytečné.


Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství,z hlediska
ochrany ovzduší, uplatněné v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013
pod č.j. MSK 67497/2013.

Krajský úřad požaduje do návrhu ÚP zapracovat následující text: V případě, že navrhované
využití ploch pro výrobu a skladování, vysloveně nevylučuje možnost umístění stacionárního zdroje
znečišťujícího ovzduší, zapracovat do podmínek využití těchto ploch ve smyslu přílohy č. 7, části I.,
odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.,
podmínky ochrany ovzduší zajišťující minimalizaci dopadu těchto činností na kvalitu ovzduší, zejména:
umisťovat pouze stacionární zdroje znečišťující ovzduší vybavené technologiemi zajišťujícími
minimalizace emisí znečišťujících látek včetně pachových látek; zvolený druh, rozsah a kapacita
těchto činností musí respektovat kvalitu ovzduší v lokalitě a vzdálenost zdroje od obytné zástavby;
umísťování zdrojů znečišťujících ovzduší na těchto plochách podmínit využíváním dopravních tras
mimo obydlená území (jsou-li k dispozici), výsadbou ochranné zeleně apod.; individuálně posoudit
vhodnost stanovení ochranného pásma.
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Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme a uvedený text bude zapracován před
zahájením řízení do územního plánu.


Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru dopravy, v rámci koordinovaného stanoviska
ze dne 13.6.2013 pod č.j. MSK 67497/2013:

Krajský úřad s předloženým návrhem souhlasí, upozorňuje na drobné nesrovnalosti v textové
části včetně výčtu staveb uvedených ve střednědobém plánovacím dokumentu tzv. Bílé knize.
Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme a nedostatky budou v textové části před
zahájením řízení upraveny.


















Souhlasná stanoviska bez připomínek:
Stanovisko ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, ze dne
13.5.2013 pod zn. DZ/877/13/P-71/80.103/Hrd.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.5.2013 pod č.j. MZDR 438/2013-50/INV-839.
Stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Opava,
ze dne 20.6.2013 pod zn. HSOS-4990-3/2013.
Stanovisko Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava,
ze dne 5.6.2013 pod č.j. SVS/2013/035092-T.
Stanovisko Městského úřadu Vítkov, jako dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva,
v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn. ovúp/1542/2013/Dy.
Stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů,
v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn. ovúp/1542/2013/Dy.
Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, orgán státní správy v oblasti odpadového
hospodářství, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn.
ovúp/1542/2013/Dy.
Stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF, v rámci
koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn. ovúp/1542/2013/Dy.
Stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí, orgánu státní správy v oblasti
odpadového hospodářství, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn.
ovúp/1542/2013/Dy – není příslušný k uplatnění stanoviska..
Stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, v rámci
koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn. ovúp/1542/2013/Dy – není příslušný
k vydání stanoviska.
Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako
orgán státní památkové péče, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013 pod č.j. MSK
67497/2013.
Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, dle zákona o lesích,
v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013 pod č.j. MSK 67497/2013.
Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného
orgánu podle vodního zákona, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013 pod č.j. MSK
67497/2013.
Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného
orgánu dle zákona o odpadech, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013 pod č.j.
MSK 67497/2013.
Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, jako orgánu ochrany
přírody a krajiny, v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013 pod č.j. MSK 67497/2013.
Stanovisko Krajského úřadu MSK, dle zákona o prevenci závažných havárií, v rámci
koordinovaného stanoviska ze dne 13.6.2013 pod č.j. MSK 67497/2013.
V dané etapě nevyužili možnost uplatnit své stanovisko:

Ministerstvo dopravy; Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá; Česká inspekce životního
prostředí; Český telekomunikační úřad; Obvodní báňský úřad; Státní pozemkový úřad.
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Vyhodnocení připomínek podaných v rámci společného jednání:
(Zápis provedený z podaných připomínek je krácen)


V rámci společného jednání byla uplatněna připomínka SmVaK Ostrava a.s. ze dne
30.5.2013 pod zn. 9773/V005485/2013/CH:
Popis současného stavu zásobování vodou:

Město Vítkov má vodovody v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.-PVS Opava, který
je součástí skupinového vodovodu (SV) „Vítkov-Budišov-(Libavá)-Melč“ napojeného na centrální zdroj
vody OOV. Z ÚV Podhradí (v provozování OOV) je čerpána voda výtlačným řadem do areálu
vodojemů nad městem a to do zemních vodojemů Vítkov (VDJ 800 kóta min.hladiny 512,7m.n.m.,
kóta max. hladiny 516,8 m.n.m., VDJ 2x150 kóta min. hladiny 513,5 m.n.m., kóta max.hladiny 516,8
m.n.m., VDJ 650 kóta min.hladiny 512,7 m.n.m., kóta max.hladiny 516,8 m.n.m.). Odbočkou z tohoto
řadu je napojeno Podhradí (místní část Vítkova). Ze zemního vodojemu Vítkov (VDJ 2c150) je čerpací
stanicí Vítkova (ČS výtlačná výška 48m, umístěna na kótě 515 m.n.m.) čerpána voda do věžového
vodojemu Vítkov (VDJ kóta min. hladiny 545,8 m.n.m., kóta max.hladiny 550,8 m.n.m.), ze kterého
gravitací dodávána voda do dalších lokalit SV – Nových Těchanovice, Lhotky u Vítkova, Prostředního
Dvora (místní části Vítkova) a obce Větřkovice a samostatně do vodovodní sítě http Vítkova. Ze
zemních vodovojemů Vítkov (VDJ 800, VDJ 650) je gravitací zásobena vodovodní síť DTP Vítkova a
přivedena voda do čerpací stanice s akumulací Klokočov, která dodává vodu do Klokočova (místní
část Vítkova), Čerpací stanicí Vítkov-Budišov je z těchto vodojemů čerpána voda výtlačným řadem do
zemních vodojemů Budišov, které slouží jako řídící pro dodávku vody do západní a severní části SVvojenského prostoru Libavá (voda předaná), města Budišova nad Budišovkou vč. Místní části Podlesí
a obcí Kružberk, Staré Těchanovice, Nové Lublice (voda předaná), Moravice, Lhotka u Litultovic,
Melč, Mikolajice (voda předaná), Radkov. Odbočkou z tohoto výtlaku je přes zemní vodojem Čermná
napojena obec Čermná.
Správce upozorňuje, že je výhledově uvažováno s investiční akcí naší společnosti s případnou
rekonstrukci výtlačného řadu DN 150 z Vítkova do VDJ Lhotka-Nové Těchanovice 250 m3. Na ÚV
Podhradí je plánována realizace rekonstrukce filtrace, vápenného hospodářství a dokončení
automatizace. V roce 2011 bude zpracována projektová dokuemtnace (PD pro stavební řízení, PD pro
realizaci stavby) a v následujících období je plánována realizace stavby po dílčích etapách. Realizace
stavby (technologická část, stavební část) bude probíhat ve stávajících objektech úpravny vody
Podhradí.
Jelenice – místní část Vítkova má samostatný místní vodovod v majetku SmVaK Ostrava
a.s.-PVS Opava napojený na místní podzemní zdroj vody v blízkosti Jelenice – vrt, čerpací stanice
s jímkou a provzdušněním a AT stanicí (v provozování OOV), přes kterou je zásobním řadem
napojena vodovodní síť v Jelenici.
Upozornění: pro novou zástavbu v obci Jelenice nutno prověřit posouzení stáv.AT stanice
(výkon AT stanice je 1,5l/s, výtlačná výška 45m) z hlediska kapacity a ovlivnění stávající zástavby
novými odběrateli (navrženými RD, BD na uvedeném území).
Nové Těchanovice – místní část Vítkova mají vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s.- PVS
Opava, který je součástí skupinového vodovodu „Vítkov-Budišov-(Libavá)-Melč“ napojeného
na centrální zdroj vody OOV. Z řídícího zemního vodojemu Vítkov, do kterého je čerpána voda z ÚV
Podhradí (v provozování OOV) je čerpací stanicí Vítkov dodávána voda do věžového vodojemu
Vítkov. Z tohoto vodojemu je gravitačně přiváděcím řadem přes společný zemní vodojem Nové
Těchanovice-Lhotka (VDJ-kóta min. hladiny 525,0 m.n.m., kóta max.hladiny 528,3 m.n.m. a zásobní
řad napojena kromě Lhotky u Vítkova i vodovodní síť Nových Těchanovice a dále přes vodoměrnou
šachtu (voda předaná) osada Zálužné – místní část Vítkova.
Lhotka u Vítkova – místní část Vítkova má vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s.-PVS
Opava, který je součástí skupinového vodovou „Vítkov-Budišov-(Libavá)-Melč“ napojeného na
centrální zdroj vody OOV. Z řídícího zemního vodojemu Vítkov, do kterého je čerpána voda z ÚV
Podhradí (v provozování OOV) je čerpací stanicí Vítkov (CS 5.020)) dodávána voda do věžového
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vodojemu Vítkov (VDJ 5.074). Z tohoto vodojemu je gravitačně přiváděcím řadem přes společný
zemní vodojem NovéTěchanovice-Lhotka a zásobní řad napojena vodovodní síť Lhotky u Vítkova.
Klokočov-místní část Vítkova má vodovod v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.-PVS
Opava, který je součástí skupinového vodovodu „Vítkov-Budišov-(Libavá)-Melč“ napojeného
na centrální zdroj vody OOV. Z řídících zemních vodojemů Vítkov, do kterých je čerpána voda z ÚV
Podhradí (v provozování OOV), je gravitací přes vodovodní síť Vítkova-DTP přivedena voda
do zrychlovací čerpací stanice s akumulací Klokočov. Odtud je výtlačným řadem napojena vodovodní
síť Klokočova rozdělena na tři tlaková pásma. http se zemním vodojemem Klokočov v lokalitě
„Františkův Dvůr“ (VDJ-kóta min.hladiny 599,2 m.n.m., kóta max.hladiny 602,5 m.n.m.), STP
se zemním vodojemem Klokočov v lokalitě „Nad léčebnou“ (VDJ kóta min.hladiny 580,8 m.n.m., kóta
max.hladiny 582,2 m.n.m.) a DTP s přerušovacím vodojemem (VDJ-kóta min.hladiny 556,3 m.n.m.,
kóta max.hladiny 560 m.n.m.). Přes AT stanici Klokočov (ČS s výtlačnou výškou 28m, umístěná
na kótě 599 m.n.m.) umístěnou v zemním vodojemu HTP je zásobena místní lokalita „Františkův
Dvůr“.
Ostatní: Případné rozparcelování pozemků požadujeme provést tak, aby bylo zachováno
ochranné pásmo dotčených vodovodních řadů vč. Přivaděčů pitné vody (viz.níže) a aby vodovodní
řady vč. Přivaděčů pitné vody zůstaly v trvale veřejně přístupném prostranství. Rozparcelování
požadujeme předložit k posouzení.
Správce dále udělal výčet ploch, kterými prochází vodovodní řad a přivaděč pitné vody. Dále
upozorňuje, že s napojením na stávající vodovody, případně rozšířením vodovodu budeme souhlasit
pouze na předpokladu, že nová zástavba bude navržena v dostupné vzdálenosti od stávajících
zařízení v majetku, případně provozování SmVaK Ostrava a.s. a kapacitní možnosti sítě nebudou
vyčerpány. V nově navržených vodovodních přípojkách, příp.řadech musí být zajištěn tlak vody plně
v souladu s požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o prováděcí vyhlášky č. 428/2001. Dále upozorňují,
že vzhledem k platnosti současné legislativy (zákon č. 274/2001 Sb., v platném znění), která stanoví,
že každá nemovitost musí být do roku 2015 napojena na vodovod či kanalizaci samostatnou
přípojkou, je nutno každý objekt RD napojit samostatně na veřejný vodovodní, resp. kanalizační řad.
Popis současného stavu k odkanalizování a čistění odpadních vod:
Vítkov: Na území města je vybudována jednotná kanalizační síť (od první poloviny
20. století), která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů obytné
a průmyslové zástavby na městkou ČOV. Čištěné odpadní vody odtékají do recipientu Čermná. Páteř
kanalizačního systému tvoří kmenový kanalizační sběrač A, který prochází celým zastavěným územím
města ze severu na jih. Kanalizační systém města má čtyři odlehčovací komory, z toho tři se nachází
na trase kanalizačního sběrače A. Přepady z odlehčovacích komor jsou vyústěny do recipientu
Čermná. Kanalizace splašková v povodí řeky Moravice je ukončená čerpací stanicí na ul. Opavské,
odkud jsou odpadní vody čerpány do kanalizačního sběrače A. Dešťové odpadní vody odtékají
stávající dešťovou kanalizací do recipientu. Na ulici Švermova je vybudována čerpací stanice,
napojena na jednotnou kanalizaci města Vítkova ústící do městské ČOV. Dešťové vody jsou napojeny
do stávající dešťové kanalizace zaústěné do vodoteče Čermná mimo čerpací stanici. Dále ČS
na ul. Těchanovická slouží k čerpání odp.vod z ulic Fučíkova, Nová, Těchanovická na související
kanal.síť. Kanalizace je různého stáří, materiálu a kvality, některé oblasti jsou netěsné, některé
nepřístupné obsluze. Vyskytující se problémové úseky jsou navrženy k rekonstrukci v rámci
investičních akcí nebo oprav. Pořadí důležitosti rekonstrukcí s ohledem na stáří stoj a jiné provozní
okolnosti.
Správce upozorňuje na kapacitu stáv.kanalizačních čerpacích stanic. Nutno posoudit kapacitu
stáv.kanalizačních čerpacích stanic v návaznosti na plánovanou výstavbu v k.ú. Vítkov.
Odkanalizování nově navržených ploch požadujeme řešit oddílnou kanalizací.
Dále správce upozorňuje na dotčení zdroje OHP: V k.ú. Vítkov se nachází pásmo hygienické
ochrany (dále jen OHP) I. a II. stupně místního zdroje Štola ÚV Podhradí-KU-Dolejší Kunčice. OHP
uvedeného zdroje jsou stanovena na základě rozhodnutí č.j. ŽP-1596/91-Pe-235 ze dne 23.10.1992.
Pásmo hygienické ochrany I. a II. stupně je stanoveno podél celé trasy přivaděče v rozsahu
vyznačeném v situaci.
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Správce upozorňuje na dotčení přivaděče pitné vody DN 2450 BS ÚP-Podhradí-KÚ-Dolejší
Kunčice, DN 1600 O, DN 1200 O ÚV-Podhradí-KÚ-Dolejší Kunčice, DN 1200 O, DN 1600 O
Kružberk-UV-Podhradí, DN 1400 O ÚV-Podhradí-KÚ-Domoradovice, které jsou v majetku SmVaK
Ostrava a.s., včetně respektování ochranného pásma 3,5m od vnějšího líce potrubí v obou směrech.
Kolem přivaděče DN 1400 O ÚV-Podhradí-KÚ-Domoradovice je nutno zachovat ochranné pásmo
na základě rozhodnutí VLHZ č.j. voda 1582/71-KO ze dne 23.12.1971, které činí 6m od osy potrubí
v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5m.
SmVaK Ostrava a.s. požaduje respektovat obecné podmínky dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Stanovisko pořizovatele: Připomínku bereme na vědomí, případné nedostatky v textové
části budou před zahájení řízení upraveny.


Připomínka Povodí Odry ze dne 21.6.2013 pod zn. 06757/9231/0.613/2013:

Z hlediska správce povodí a správce uvedených vodník toků (Odra, Moravice a Budišovka)
a z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Odry (POP Odry) máme k návrhu ÚP
Vítkova následující připomínky:
- do kapitoly A.j.2) a A.j.4) je nutno doplnit záplavové území Budišovky (opatření MSK
37627/2006 ze dne 23.2.2006)a ochranná pásma vodovodního štolového přivaděče OOV
Podhradí-Dolejší Kunčice.
- Do výkresu II.B.d) 2 je nutno doplnit navržené záchytné příkopy.
Stanovisko pořizovatele: Připomínku respektujeme a požadavky budou před zahájení řízení
zapracovány do textové i grafické části.


Připomínka RWE GasNet, s.r.o. ze dne 24.5.2013 pod zn. 5000790165:

Požadují respektovat stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních
pásem; požadují zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu; dodržovat podmínky přípustnosti
staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu.
Stanovisko pořizovatele: Připomínku bereme na vědomí, plynárenská zařízení včetně
ochranných a bezpečnostních pásem jsou v územním plánu zakresleny. Respektování ostatních
podmínek bude řešeno v rámci posouzení konkrétního záměru.


Připomínka Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Vítkov, ze dne
21.6.2013 pod sp.zn.10509/201:
-

-

-

-

Lesy ČR požadují zapracování těchto podmínek:
V návrhu plánu v k.ú.Lhotka u Vítkova není zapracována rekreační plocha kolem stavebních
objektů rekreačních chat parc.č.358/1 a parc.č.534/3-požadujeme o její zapracování
pro případnou změnu využití území.
Dále upozorňujeme na dodržení vzdálenosti 50m od okraje lesa dle § 14 odst. 2 zák.č.289/95
Sb., v pl.znění (dodržení ochranného pásma lesa) případné výstavby v navržených zónách
Z 2.13 a Z 2.14 pro kat.úz.Klokočov u Vítkova.
2
Případné zábory PUPFL ve vámi navrhovaných lokalitách Z 5.36 o výměře 200 m a v lokalitě
Z 5.23 o výměře 1000m2 projednat s vlastníkem Lesy ČR a dodržet podmínky stanovené
v zákoně č. 289/95 Sb.,
Lesní správa Vítkov bude souhlasit s navrhovanými ÚSES – regionálními biokoridory
a biocentry za podmínky, že nebudeme omezeni v lesnickém hospodaření.
Stanovisko pořizovatele:

Rekreační plocha kolem stavebních objektů výše uvedených parcelních čísel bude doplněna
do grafické části územního plánu. Jedná se o vymezení ploch pro rekreaci kolem stávajících
rekreačních objektů za účelem narovnání současného stavu.
Dodržování vzdálenosti 50m od okraje lesa dle zákona o lesích v nově navržených zónách
v Klokočově u Vítkova bude řešeno v rámci posouzení konkrétního záměru.
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Pro navrhované plochy k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa vydal Městský úřad
Vítkov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů, souhlasné stanovisko
(v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 21.6.2013 pod sp.zn.ovúp/1542/2013/Dy).
Regionální biokoridory a biocentra byly převzaty do územního plánu ze Zásad územního
rozvoje, které vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání dne 22.12.2010
usnesením č. 16/1426 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona, za použití ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením
§§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“). Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 4.2.2011. Prvky územního systému ekologické
stability jsou v územním plánu vymezeny jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.


Připomínka společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 10.5.2013 pod zn. 131-13-MPJ:

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. nemá námitek k výše uvedenému záměru.
Vyhrazuje si však právo ochrany základnové stanice (ZS), včetně nn přípojky a MW spojů, které jsou
nezbytné pro provozování, fungování veřejné komunikační sítě GSM a poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací. V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, je zajišťování sítí elektronických komunikací uskutečňováno ve veřejném zájmu.
Dle oprávnění vyplývajících z § 101 zákona o elektronických komunikacích požadujeme, aby tato ZS,
nn přípojka a MW spoje nebyly budoucí výstavbou či regulací v daném území ohroženy. V případě, že
by výstavbou či regulací byla ohrožena naše ZS, nn přípojka a MW spoje, žádáme, abychom byli
informování o požádání o stanovisko ke konkrétnímu projektu.
Stanovisko pořizovatele:
posouzení konkrétního záměru.

-

Respektování výše uvedených staveb bude řešeno v rámci

V rámci společného jednání byly uplatněny písemné připomínky, které podali:
Josef Jakubec Bc, Dělnická 669, Vítkov
Anna Brožková, Vítkov
Petra Beková, Vítkov

Tyto připomínky se týkaly nesouhlasu se změnou zóny individuálního bydlení na zónu
smíšeného bydlení na ulici Dělnická a Ztracená.
Stanovisko pořizovatele: Připomínkám bylo vyhověno a daná lokalita bude před zahájení
řízení o územním plánu vrácena zpět do plochy pro bydlení individuální. Dojde k úpravě grafické části.
V dané etapě nevyužili možnost uplatnit své připomínky:
Město Odry; Město Budišov nad Budišovkou; Obec Spálov; Obec Čermná ve Slezsku; Obec
Svatoňovice; Obec Staré Těchanovice; Obec Melč; Obec Radkov; Obec Větřkovice; Vojenský újezd
Libavá; Obec Březová.


Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury,
dle ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., ze dne 24.7.2013 pod č.j. MSK
94388/2013:

Návrh územního plánu Vítkov byl posouzen v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního
zákona, není v rozporu s politikou územního rozvoje, ale není v souladu se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje. ÚSES uvedené v ZÚR MSK pod číslem 523 a 524 nejsou v návrhu
ÚP vymezeny v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a krajský úřad požaduje tento
nedostatek, ve smyslu ust. § 50 odst. 8 odstranit.
Další upozornění:
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Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny jak v samotném městě Vítkov, tak v místních
částech Jelenice, Klokočov u Vítkova, Lhotka u Vítkova a Nové Těchanovice. Plochy jsou vymezeny
v návaznosti na zastavěné území, jejich počet a velikost však dle názoru krajského úřadu neodpovídá
predikci vývoje obyvatel a potřebám vyplývajícím z demografické analýzy.
Krajský úřad v rámci posuzování územního plánu zjistil některé skutečnosti, které dle jeho
názoru nejsou v souladu s obsahovými požadavky stavebního zákona na územní plán obce
a považuje za nutné je napravit, případně chyby, které vznikly nejspíše překlepy či nepozorností.
Stanovisko pořizovatele: Veškeré chyby a obsahové nedostatky byly před řízením
o územním plánu v textové i grafické části odstraněny.
Na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu došlo
k dohodě a odstranění některých zastavitelných území i nad rámec stanoviska z důvodu respektování
demografického vývoje a potřeby vymezení nových ploch pro bydlení.
Došlo k úpravě grafické části a doplnění chybějícího regionálního biokoridoru RBK 523
v místě, kde vychází z regionálního biocentra RBC 266 a úpravě trasy regionálního biokoridoru RBK
524 dle nadřazené územně plánovací dokumentace.
Krajský úřad MSK, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, byl dne 8.8.2013
požádán dopisem pod č.j. MUVI 22612/2013 o potvrzení odstranění nedostatků v návrhu územního
plánu Vítkova dle ustanovení § 50 odst. 8 stavebního zákona.



Potvrzení Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury,
dle ustanovení § 50 odst. 8 stavebního zákona, ze dne 13.8.2013 pod č.j. MSK 113251/2013:

Návrh územního plánu Vítkova byl posouzen v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 a 8
stavebního zákona, nedostatky uvedené ve výše zmíněném stanovisku byly z návrhu ÚP odstraněny.
Krajský úřad proto vydává potvrzení o odstranění nedostatků, které je nezbytnou podmínkou pro
zahájení úprav návrhu ÚP a následného zahájení řízení o územním plánu.
Na základě ustanovení § 52 stavebního zákona bylo zahájeno řízení o územním plánu a bylo
oznámeno konání veřejného projednání. Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům,
krajskému úřadu a sousedním obcím. Dotčené orgány a krajský úřad měli možnost uplatnit své
stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

f.4.2) VYHODNOCENÍ
STANOVISEK
PODANÝCH
V RÁMCI
VEŘEJNÉHO
PROJEDNÁNÍ O UPRAVENÉM A POSOUZENÉM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
VÍTKOV:
(Zápis provedený z podaných stanovisek je krácen)


Stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, Ostrava

V grafické části (koordinační výkres) není správně zakreslen dobývací prostor Lhotka
u Vítkova a chybí zakreslit poddolovaná území č. 5637, č. 5699 a č. 5695 podle „Mapy poddolovaných
území“ České geologické služby z února 2012. Poddolované území č. 4444 podle výše uvedených
map je zakresleno nepřesně.
Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme, do grafické části budou uvedená
poddolovaná území zakreslena správně před vydáním územního plánu.


Stanovisko Ministerstva obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor
územní správy majetku Brno
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Do grafické části Územního plánu požadujeme zapracovat zájmy a limity ministerstva obrany
podle stanoviska č.j. 3321/35747/2013-1383-ÚP-OL, ze dne 11. června 2013, které jsme zaslali
v rámci společného jednání. Ve zpracované dokumentaci je uvedeno pouze zájmové území
vojenského újezdu Libavá.
Stanovisko pořizovatele: Stanovisko respektujeme, do grafické části bude zakresleno
ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (ÚAP jev 103);
Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat podle ustanovení
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., (ÚAP jev 82); vzdušný prostor Ministerstva obrany (ÚAP jev
102) a zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je nutno
respektovat podle ustanovení § 175 stavebního zákona.
Souhlasná stanoviska bez připomínek:


Stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Opava,
ze dne 10.3.2014 pod zn. HSOS-2265-3/2014.



Stanovisko Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Ostrava,
ze dne 13.3.2014 pod č.j. SVS/2014/015063-T.



Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ze dne
4.4.2014 pod č.j. KHSMS 6634/2014/OP/HOK.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako
orgánu státní památkové péče, v rámci koordinovaného stanoviska, ze dne 11.4.2014
pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona
o pozemních komunikacích ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona o lesích,
ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona
o vodách, ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona
o odpadech, ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona
o ochraně přírody a krajiny, ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu, ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona
o ochraně ovzduší. ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.



Stanovisko Krajského úřadu MSK, v rámci koordinovaného stanoviska z hlediska zákona
o prevenci závažných havárií, ze dne 11.4.2014 pod č.j MSK 30723/2014.

f.4.3) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
O UPRAVENÉM A POSOUZENÉM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOV:
(Zápis provedený z podaných stanovisek je krácen)


Připomínka RWE GasNet, s.r.o. ze dne 1.4.2014 pod zn. 5000922424

K návrhu ÚP se již vyjádřili dne 24.5.2013, trvají na respektování uvedeného stanoviska.
Při respektování stanoviska nemají dalších připomínek.
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Vyhodnocení připomínky: Připomínka podaná v rámci společného jednání byla vzata
na vědomí; plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem jsou v územním plánu
zakreslena; respektování ostatních podmínek bude řešeno v rámci posouzení konkrétních záměrů.



Připomínka SmVaK Ostrava a.s. ze dne 17.3.2014 pod zn. 9773/V002799/2014/CH
Požadují respektovat stanovisko podané ke společnému jednání ze dne 30.5.2013.

Vyhodnocení připomínky: Připomínka v rámci společného jednání byla vzata na vědomí,
nedostatky v textové části byly upraveny.


Připomínka Lesů ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek Místek

Lesy České republiky, s.p. jsou správcem drobných toků a dvou vodních nádrží – Pavelák I;
Pavelák II.
Souhlasí s obsahem Návrhu územního plánu Vítkov za předpokladu respektování práv
a zájmů správce toku, která jsou dána zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
Vyhodnocení připomínky: Připomínku bereme na vědomí.


Připomínka T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha

Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. si vyhrazuje právo ochrany základnové stanice
včetně nn přípojky a MW spojů; fungování veřejné komunikační sítě GSM a poskytování veřejné
dostupné služby elektronických komunikací.
Vyhodnocení připomínky: Bereme na vědomí, respektování výše uvedených staveb bude
řešeno v rámci posouzení konkrétního záměru.


Připomínka ČEPS a.s. Praha

Přes zájmové území prochází nadzemní vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním
označením TR Horní Životice-TR Kletné (úsek st.č. 71-88). Toto vedení požívá právní ochrany jako
obecně prospěšné a provozované ve veřejném zájmu. K jejich ochraně je zákonem stanovené
ochranné pásmo. Byly uvedeny podmínky, co je v ochranném pásmu zakázáno. Bez uděleného
souhlasu není možné v ochranném pásmu elektrického vedení provádět zákonem zakázané činnosti.
Vyhodnocení připomínky: Připomínku bereme na vědomí, respektování uvedených staveb
a vydání souhlasu k činnostem v ochranném pásmu bude řešeno v rámci posouzení konkrétního
záměru.
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II.A.g) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad ve svém koordinovaném stanovisku k návrhu Zadání ÚP
Vítkova (č.j. MSK 118436/2012) podle odstavce 2 § 47 stavebního zákona požadoval posouzení
z hlediska vlivů na životní prostředí, avšak vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblast, je součástí tohoto zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Územní plán Vítkova stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot,
urbanistickou koncepci včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci
veřejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavěné území a zastavitelné plochy. Dále jsou stanoveny
plochy pro veřejně prospěšné stavby.
Řešení územního plánu Vítkova předkládá zábor 94,13 ha ploch, z toho 76,04 ha
zemědělských pozemků.
Dále se předpokládá trvalý zábor 0,12 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Největší podíl je vymezen pro plochy výroby a skladování VL,VD, VZ (28,53 ha), bydlení –
v rodinných domech městské a příměstské BI (26,54 ha), smíšené obytné – vesnické SV (19,63 ha),
plochy veřejných prostranství PV, PZ (7,19 ha) a občanského vybavení – sportovní zařízení OS (4,23
ha). Využití ploch na ostatní aktivity je řádově menší.
Obdobně specifický charakter mají i plochy navržené pro potřeby ÚSES. Zatím nefunkční
plochy jsou určeny k výsadbě stromů a keřů (zalesnění).
Nová obytná výstavba v katastrálním území Vítkova a jeho integrovaných
předpokládá realizovat v prolukách stávající zástavby nebo v návaznosti na stávající
Plochy, které výrazně ovlivňují celistvost zemědělských ploch s třídou ochrany II jsou
k vyřazení ze zastavitelných ploch. U vybraných nově navržených větších ploch se
zpracování územní studie před zástavbou.

částí se
zástavbu.
navrženy
vyžaduje

Územní plán dále řeší dopravní situaci, veřejně prospěšné stavby, zásobování nové
výstavby vodou, plynem a elektrickou energií a systém kanalizace.
Z hlediska životního prostředí v budoucnu bude klíčová kvalita ovzduší a v menší míře
dopravní problémy.
Předložený územní plán Vítkova je z hlediska ochrany životního prostředí a přírody
akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v tomto posouzení (kapitola III.A.a).
Hodnocený návrh územního plánu města Vítkova nemá významný negativní vliv
na celistvost a předměty ochrany soustavy NATURA 2000.
Z tohoto důvodu ÚP Vítkova neobsahuje kompenzační opatření podle § 4 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona.
Předložený Územní plán města Vítkova je z hlediska ochrany životního prostředí
akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v Posouzení Územního plánu města Vítkova
na životní prostředí (viz kap. 7 a 9.).
Obecná opatření





Dopravní zátěže území a zvýšení emisní a hlukové zátěže území
Pro stavby umístěné v okolí komunikací je nutno dodržovat:
u silnic ochranná pásma podle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění;
v místech, kde by byla překračována přípustná hluková hladina realizovat nápravná opatření
na budovách (úprava fasád, protihluková okna, výstavba protihlukových bariér, výsadba keřů
nebo stromů);
v místech, kde by byla překračována přípustná hluková hladina realizovat nápravná opatření
na komunikaci (šířková homogenizace komunikace, volba vhodného povrchu, omezení
maximální povolené rychlosti, zabezpečení plynulého provozu);
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udržovat komunikaci v dobrém technickém stavu;
realizovat úpravy komunikací podle návrhu v ÚP Vítkova;
Vliv hluku z ostatních zařízení na obyvatelstvo je možno regulovat při povolování stavby
stanovením limitních hlukových parametrů těchto zařízení a stanovením ochranných pásem
(u některých staveb je ochranné pásmo dáno zákonem – např. vedení VN, transformátory).
Emisní situace je ovlivněna mimo dopravu zejména systémem vytápění bytů a provozoven.
V současné době je obec plošně plynofikována. Pro budoucnost se navrhuje:




zachovat a rozvíjet systém individuálního vytápění na zemní plyn nebo elektřinu;
u objektů bez možnosti využití zemního plynu preferovat biomasu (dřevní hmota) a její
ekologické spalování v teplovodních kotlích tzv. pyrolytickou destilací;
při povolování nových provozoven se zaměřit na výroby a technologie s minimálními emisemi
a malou dopravní zátěží.
Ovlivnění odtokových poměrů ze zastavených ploch

Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zasakováním vhodných dešťových vod (voda
ze střech) na lokalitě nebo jejich zadržováním a odváděním ve smyslu § 5 zákona č. 273/2010 Sb.
(úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)).
Na lokalitách náchylných k sesuvům zasakování nedoporučujeme. Voda z komunikací a parkovišť
může být kontaminována a je vhodnější jí odvádět do kanalizace nebo předčistit v lapolu. Zasakování
se řídí vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky
č. 269/2009 Sb. a vyhlášky 22/2010 Sb.
Na plochách s drenážními systémy hrozí jejich porušení při stavebních pracích a následné
zamokření lokality nebo zaplavování sklepů a podmáčení staveb, případně může porušení podpořit
vznik sesuvu. Změnám lze předcházet důsledným respektováním a zachováním funkčnosti
dosavadních drenážních systémů nebo jejich rekonstrukcí.
Porušení stability území
V rizikových plochách je nezbytné zabezpečit zejména drenáž podzemní vody a její odvádění
do bezpečných míst. Na zemědělských pozemcích se svažitým terénem dbát na dodržování osevních
postupů a nevysazovat širokořádkové kultury. Při volbě kultury využívat erozních map, zejména
faktoru Cp (viz kap. 4, eroze půdy).
Ovlivnění systému ÚSES
Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů
lze v území Vítkova charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení biokoridorů silnicemi nebo
zástavbou zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště.
Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin
do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi nevytváří výraznou bariéru.
Změna vzhledu krajiny
Při posuzování nových záměru je ale v celém území nutno dbát na výškovou hladinu, plošné
uspořádání a měřítko stávající zástavby a okolní krajiny. Jedním z významných rysů harmonické
venkovské krajiny jsou volné, nezastavěné horizonty a také zachování rozvolněné zástavby.
Pohledový horizont je prostorovou jednotkou a územím pohledově významně exponovaným. Zde by
stavby neměly být umisťovány, aby nedošlo k narušení harmonického měřítka krajiny
a k znehodnocení pohledové a estetické charakteristiky krajiny.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu
-

U staveb, u nichž je možné porušení krajinného rázu, je podmínkou posouzení vlivu stavby
na krajinný ráz.
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-

U nových staveb (včetně změn staveb stávajících) dodržet stávající výškovou hladinu, plošné
uspořádání a měřítko stávající zástavby a okolní krajiny.

-

Umísťování nadzemních elektrických vedení do pohledově exponovaných prostorů a prostorů
se zvýšenou estetickou a přírodní hodnotou krajinného rázu není přípustné.

-

Při navrhování nových stavebních celků podporovat jejich přirozené začlenění do krajiny
(např. výsadbami zeleně).

-

Platí ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél komunikací, vodních toků a vodních
ploch, které jsou významnými přírodními hodnotami.
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II.A.h) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 K NÁVRHU
KONCEPCE PODLE §10g ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona, vydal k Návrhu územního plánu
Vítkova, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, pod názvem
„Územní plán Vítkova, posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.,“ (dále jen SEA vyhodnocení),
souhlasné stanovisko za dodržení následujících podmínek:
 Je nutno respektovat návrh podmínek uvedených v tabulce v kapitole 7 „Popis navrhovaných
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní prostředí“ a v kapitole 9. „Návrh ukazatelů pro sledování
vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí“ SEA
vyhodnocení.
 Je nutné dohodnout se na řešení územního plánu s orgánem ochrany zemědělského půdního
fondu, z důvodu jeho nesouhlasu s návrhem územního plánu, jak je uvedeno v bodě 7/
koordinovaného stanoviska k návrhu ÚP Vítkov č.j. MSK 67497/2013 ze dne 13. 6. 2013.
Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č.j. MSK 38457/2011 ze dne
17. 3. 2011), kterým je v tomto případě krajský úřad, posuzovaný územní plán nebude mít významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí.
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II.A.i) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Stanovisko podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona, které vydal Krajský úřad MSK,
odbor životního prostředí a zemědělství, bylo vyhodnoceno, Jednotlivé požadavky uvedené
ve stanovisku podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona, které vydal Krajský úřad MSK, odbor
životního prostředí a zemědělství, byly vyhodnoceny a zapracovány do územního plánu následovně:
Respektování podmínek uvedených v tabulce v kapitole 7:
Jelenice:
Z 1.6. - Zemědělskou výrobu volit tak, aby neobtěžovala navazující stávající obytnou
zástavbu.
Stanovisko pořizovatele: V obecně závazných podmínkách pro využití jednotlivých ploch je
řešena přípustnost staveb. Respektování stávající zástavby bude řešeno v rámci posouzení
konkrétního záměru.
Klokočov:
Z 2.1. - Na tuto plochu doporučujeme vypracovat územní studii, která by řešila vhodné
rozčlenění plochy a byly zde ponechány i plochy zeleně.
Stanovisko pořizovatele: Požadavek akceptujeme a ponecháváme stávajícímu využití, tímto
respektujeme stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Z 2.7. - Na plochu doporučujeme vypracovat územní studii, která by řešila napojení
inženýrských sítí a dopravy. Dále je nutno plochu vhodně rozčlenit, aby netvořila kompaktní celek
a doplnit o plochy zeleně.
Stanovisko pořizovatele: Plocha byla převzata ze změny č. 4 územního plánu města Vítkova,
která nabyla účinnosti dne 25.9.2008. Na této ploše dochází postupně již k zástavbě, tudíž by již
nebylo účelné vypracovat územní studii. V rámci veřejně prospěšných staveb je navržena síť místních
komunikací pro novou zástavbu; napojení na inženýrské sítě je v této lokalitě možné.
Z 2.10; Z 2.11 - Doporučujeme ponechat stávající využívání ploch.
Stanovisko pořizovatele: Požadavek Z 2.10. respektujeme a ponecháváme původnímu využití,
tímto respektujeme stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fond. Plochu Z 2.11.
ponecháváme v návrhu, neboť vedlejší pozemek je využíván pro zemědělství a chov zvířat a
požadavkem žadatele je zřízení trvalého bydlení v blízkosti této lokality. Zástavba není v rozporu se
zájmy ochrany zemědělského půdního fondu, neboť se plocha nachází na půdě V. třídy ochrany, což
jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností.
Z 2.12. - Na tuto plochu doporučujeme vypracovat územní studii, která by řešila veškeré
inženýrské sítě.
Stanovisko pořizovatele: Respektujeme stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu a plochu ponecháváme původnímu využití. Pozemky se nacházejí na půdě I.třídy ochrany.
Z 2.13. - V co nejmenší míře zasahovat do ochranného pásma lesa.
Stanovisko pořizovatele: Respektování ochranného pásma lesa bude řešeno v rámci
posouzení konkrétního záměru.
Z 2.17. – Při volbě výroby volit provoz s nízkou hladinou hluku a nízkými emisemi (blízká
stávající zástavba). Povolit jen takové budoucí objekty a provozy, které nebudou překračovat
povolené nebo výhledové emisní limity. Pro zmírnění vlivu na krajinný ráz se doporučuje osázet okraje
plochy zelení.
Stanovisko pořizovatele: V obecně závazných podmínkách pro využití jednotlivých ploch je
řešena přípustnost staveb tak, aby negativní vlivy z provozované činnosti nepřesáhly hranice areálu.
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Lhotka u Vítkova:
Z 3.4. – Doporučujeme zvážit a ponechat stávajícímu využití (zemědělská krajina). Stanovisko
pořizovatele: Požadavek akceptujeme a ponecháváme stávajícímu využití, tímto respektujeme
stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Z 3.7. - Při volbě výroby volit provoz s nízkou hladinou hluku a nízkými emisemi (blízká
stávající zástavba).
Stanovisko pořizovatele: V obecně závazných podmínkách pro využití jednotlivých ploch je
řešena přípustnost staveb tak, aby negativní vlivy z provozované činnosti nepřesáhly hranice areálu.
Vítkov:
Z5.2, Z5.4, Z5.5, Z5.6, Z5.7, Z5.8 - Na tyto plochy doporučujeme vypracovat územní studii,
která by řešila veškeré inženýrské sítě.
Stanovisko pořizovatele: Tyto plochy jsou převzaty z původního územního plánu, případně
jednotlivých změn. Na tyto plochy byly již v dřívějších letech zpracovány zastavovací studie.
Z 5.24. - Doporučujeme ponechat tuto plochu stávajícímu využití (zemědělská půda).
Stanovisko pořizovatele: Požadavek akceptujeme a ponecháváme stávajícímu využití, tímto
respektujeme stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Z 5.25., Z 5.26. - Doporučujeme plochy ponechat stávajícímu využití.
Stanovisko pořizovatele: V rámci uplatnění stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu nebylo k těmto plochám uplatněno nesouhlasné stanovisko. Plochy byly převzaty z původního
územního plánu, který nabyl účinnosti v roce 2005. Na plochy byla zpracována zastavovací studie.
Vyjmutí plochy Z 5.25 bude respektováno a z návrhových ploch odstraněno z důvodu nadbytečnosti
a neproveditelnosti v daném místě. Plocha Z 5.26 bude ponechána jako návrhová.
Z 5.38. - Doporučujeme plochu ponechat stávajícímu využití (zemědělská půda). Plochy
budou ponechány navrženému využití, nejedná se o zemědělské pozemky, nýbrž jiné plochy,
manipulační plochy a zbořeniště.
Z 5.39., Z 5.40., Z 5.41. - Pro tyto plochy doporučujeme vypracovat územní studii, která by
řešila veškerou infrastrukturu, ale také ozelenění plochy, aby došlo k co nejmenšímu zásahu
do krajiny.
Stanovisko pořizovatele: Tyto plochy byly převzaty z původního územního plánu schváleného
v roce 2005. Na tuto plochu byla zpracována územní studie na dopravní obsluhu ploch
podnikatelských aktivit, plocha byla již částečně zasíťována a je postupně zastavována.
Z 5.42. - Doporučujeme tuto plochu ponechat stávajícímu využití.
Stanovisko pořizovatele: Požadavek akceptujeme a ponecháváme stávajícímu využití, tímto
respektujeme stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Z 5.43. - V co nejmenší míře zasahovat do ochranného pásma lesa. Při volbě výroby volit
provoz s nízkou hladinou hluku a nízkými emisemi (blízká stávající zástavba).
Stanovisko pořizovatele: V obecně závazných podmínkách pro využití jednotlivých ploch je
řešena přípustnost staveb tak, aby negativní vlivy z provozované činnosti nepřesáhly hranice areálu.
Z 5.44., Z 5.45. - V co nejmenší míře zasahovat do ochranného pásma lesa. Při volbě výroby
volit provoz s nízkou hladinou hluku a nízkými emisemi (blízká stávající zástavba). Dbát
na nenarušení VKP a vodního toku.
Stanovisko pořizovatele: V obecně závazných podmínkách pro využití jednotlivých ploch
je řešena přípustnost staveb tak, aby negativní vlivy z provozované činnosti nepřesáhly hranice
areálu. V rámci koordinovaného stanoviska Krajského úřadu MSK, uplatnil dotčený orgán podle
vodního zákona souhlasné stanovisko bez podmínek. Podmínka nenarušení VKP a vodního toku
bude uplatněna v rámci povolení konkrétních staveb.
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Z 5.52. - Tato plocha se nachází v návaznosti na plochu Z5.24, která je doporučena ponechat
stávajícímu využití. S ohledem na doporučení plochy Z5.24 doporučujeme také plochu Z5.52
ponechat stávajícímu využití (zemědělská půda).
Stanovisko pořizovatele: Požadavek akceptujeme a ponecháváme stávajícímu využití.
Dohoda s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu:
S orgánem ochrany zemědělského půdního fondu došlo k dohodě na ústním jednání konaném
dne 1.8.2013 a následně byla podána dne 5.8.2013 pod č.j. MUVI 22282/2013 žádost o přehodnocení
stanoviska. Souhlasné navazující stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí
a zemědělství, jako správního orgánu z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,
bylo vydáno dne 23.8.2013 pod č.j. MSK 111461/2013 s tímto výsledkem:

Jelenice:
Z.1.1. požadujeme vyčlenit
Úprava dle dohody: plocha je převzata z původního územního plánu. Změna č. 1 územního
plánu města Vítkova byla schválena dne 27.4.2005, obecně závazná vyhláška č. 5/2005 nabyla
účinnosti dne 19.5.2005. Místní část Jelenice je izolovanou částí Vítkova s převládající obytnou
zemědělskou funkcí a tato plocha v severovýchodní části Jelenic byla ponechána z původního
územního plánu jako jediná vhodná k zastavění za účelem rozvoje místní části.
Z.1.2. požadujeme zarovnat s vymezeným zastavěným územím – plocha byla převzata
z původního územního plánu. Plocha je již zastavěna, bylo vydáno povolení na oplocení a drobné
stavby. V územním plánu bude opraveno a zaktualizováno zastavěné území.
Prostřední Dvůr:
Z 5.28. požadujeme omezit tak, aby byl vyčleněn severovýchodní výběžek navrhované plochy
– požadavek respektujeme v plné míře, navíc bude upravena a vyjmuta i část plochy Z 5.27.
Lhotka u Vítkova:
Z 3.2. požadujeme vyčlenit – požadavek respektujeme v plné míře.
Klokočov:
Z 2.18. požadujeme vyčlenit – plocha je převzata z původního územního plánu, požadujeme
ponechat. Plocha je vymezena pro výstavbu čistírny odpadních vod v rámci řešení výhledu likvidace
odpadních vod v této místní části.
Z 2.15 a Z 2.17. omezit po jihozápadní hranici vymezeného zastavěného území (výrobní
plochy) – požadavek respektujeme v plné míře.
Z 2.1.; Z 2.12.; Z 2.10. požadujeme vyčlenit – požadavek respektujeme v plné míře.
Z 2.7. omezit po nejzazší hranici stávajícího výběžku zastavěného území – plocha je převzata
z projednávané změny č. 4 územního plánu Vítkova, která nabyla účinnosti dne 25.9.2008. Na této
ploše dochází postupně již k zástavbě.
Krajský úřad má současně výhrady a nesouhlasí se záměry navrhovanými v lokalitách US 3
(smíšené nezastavěného území – rekreace). Respektujeme požadavek v plné míře a plocha US 3
bude odstraněna z návrhu územního plánu. Záměrem žadatele bylo vymezení oblasti zeleně, ve
kterém je umožněna realizace drobných rekreačních objektů a využití pro sport. Z důvodu, že v ploše
smíšené nezastavěného území – rekreační je možná výstavba stavba zařízení a jiná opatření pouze
dle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona, která nesplňuje požadavky žadatele, není nutné tuto
plochu vymezovat.
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Vítkov:
Z 5.24. požadujeme vyčlenit – respektujeme v plné míře
Z 5.39.; Z 5.41.; Z 5.42. omezit cca na 1/3 požadavku tak, aby byla ponechána jen plocha
omezená východní hranicí vycházející z plochy Z 5.8. – plocha Z 5.42. bude odstraněna v plné míře,
plocha Z 5.39. a Z 5.41 byla převzata z původního územního plánu z roku 2005. Na tuto plochu byla
zpracována územní studie na dopravní obsluhu ploch podnikatelských aktivit, plocha byla již částečně
zasíťována a je postupně zastavována. Zároveň dále vyčleníme 2/3 plochy Z 5.8. ve Vítkově pro
bydlení a plochu Z 5.25. Vítkov Podhradí rovněž pro bydlení. Tyto plochy jsou z důvodu
neproveditelnosti v územním plánu nadbytečné.
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II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY
A.j.1) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V rámci návrhu ÚP Vítkova byla vymezena hranice zastavěného území podle aktuální
katastrální mapy, na základě doplňujících průzkumů v terénu, podle ortofotomapy a podle podkladů
dodaných pořizovatelem a stavebním úřadem. Zastavěné území bylo v rámci ÚP Vítkova
aktualizováno k datu 31. 12. 2011.
Zastavěné území Hranic je vymezeno ve výkresech:
I.B.a) Výkres základního členění území,
I.B.b.1) Hlavní výkres,
II.B.a) Koordinační výkres.
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A.j.2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
j.2.1) CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK
2.1.1)

GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY ÚZEMÍ

Podle geomorfologického členění je řešené území řazeno do následujících geomorfologických
jednotek:
Provincie:
Česká vysočina
Subprovincie: Krkonošsko – jesenická
Oblast: Jesenická
Celek: Nízký Jeseník
Podcelek:
Vítkovská vrchovina
Geomorfologicky náleží řešené území k celku Nízkého Jeseníku, podcelku Vítkovská vrchovina,
která je charakteristická zvlněným reliéfem s ostře zaříznutými údolími toků s příkrými svahy. Celkový sklon
probíhá od jihu k severu, směrem k údolí řeky Moravice.
Nadmořská výška centrální části Vítkova je 472 m n. m. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje oblast
při jihozápadní hranici řešeného území (k. ú. Klokočov u Vítkova) – 585 m n.m. a na severozápadě
Klokočova při jižní hranici k.ú. Vítkova – Horka 582 m n.m.; nejnižší v místě, kde Moravice opouští řešené
území – na SV hranici řešeného území – 335 m n.m.
Geologicky je území budováno kulmskými drobami a břidlicemi moravického a hradeckého
souvrství, hranice těchto celků probíhá přibližně východně od Podhradí a Vítkova. V ostře zařezaných
údolích často vystupují skalní stěny, místy se na úpatích svahů vyskytují kamenná moře. Kvartérní
sedimenty jsou v dané oblasti převážně typu denundačních oblastí podhorského reliéfu. Zastoupeny jsou
sedimenty eluviální, deluviální, fluviální, deluvio-fluviální a eluvio-fluviální.
Návrh ÚP Vítkova respektuje dobývací prostory, chráněná ložisková, ložiska nerostných surovin,
poddolovaná území a sesuvná území (dle podkladu Geofondu ČR):
Do správního území města Vítkova zasahuje dobývací prostor:
Tab.: Dobývací prostory v řešeném území – netěžené
Číslo
dobývacího
prostoru

Název

Organizace

Nerost

70651

Lhotka u Vítkova

COMPLETINVEST,s.r.o., Vítkov - Lhotka

kámen-břidlice

Do správního území města Vítkova zasahuje chráněné ložiskové území:
Tab.: Chráněná ložisková území v řešeném území
Číslo CHLÚ

Název

Surovina

15700200

Lhotka u Vítkova

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

69

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Do správního území města Vítkova zasahují výhradní a nevýhradní ložiska nerostných surovin:
Tab.:Výhradní ložiska nerostných surovin
Identifikační
číslo

Číslo ložiska

Název

Způsob těžby

Surovina

315700100

3157001

Nové Těchanovice-expandit

dosud netěženo

Stavební kámen

315700001

3157000

Nové Těchanovice-Lhotka u
Vítkova

dřívější hlubinná

Kámen pro hrubou
a ušlechtilou kamenickou
výrobu, Stavební kámen

315700002

3157000

Nové Těchanovice-Lhotka u
Vítkova

dřívější hlubinná

Kámen pro hrubou
a ušlechtilou kamenickou
výrobu, Stavební kámen

315700003

3157000

Nové Těchanovice-Lhotka u
Vítkova

dřívější hlubinná

Kámen pro hrubou
a ušlechtilou kamenickou
výrobu, Stavební kámen

Do správního území města Vítkova zasahují poddolovaná území:
Tab.: Poddolovaná území v řešeném území
Číslo

Název

Surovina

Rozsah

4460

Klokočov u
Vítkova 1
Vítkov

Kámen pro hrubou ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu

ojedinělá

Rok pořízení
záznamu
1988

ojedinělá

1988

před r. 1945

ojedinělá

1988

před r. 1945

ojedinělá

1988

před r. 1945

ojedinělá

2005

do 19 století

ojedinělá

1995

do 19 století

systém

1988

před i po r. 1945

Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu

ojedinělá

1995

do 19 století

systém

1988

do 19 století

Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou
kamenickou výrobu

ojedinělá

2005

před 1945

systém

1988

před 1945

ojedinělá

2009

do 19 století

ojedinělá

2008

neznámé

ojedinělá

2010

neznámé

ojedinělá

2010

neznámé

4465
4442
4445
5440
4456
4457

4447
4453

5439
4444
5637
5628
5699
5695

Svatoňovice 2 Čermná
Čermná ve
Slezsku 3
Nové
Těchanovice 5
Nové
Těchanovice 3
Nové
Těchanovice 2 –
Lhotka u Vítkova
Nové
Těchanovice 4
Nové
Těchanovice 1 –
Melč - Moravice
Staré
Těchanovice 2
Staré
Těchanovice 1
Klokočov u
Vítkova 2
Nové
Těchanovice 6
Nové
Těchanovice 6
Lhotka u Vítkova

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

Stáří
před i po r. 1945

70

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1.2)

KLIMATICKÉ PODMÍNKY ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 7 (většina území) a MT 3 (západní
část řešeného území).
Vybrané klimatické charakteristiky obou oblastí jsou uvedeny v následující tabulce a na přiložené
kopii vlastivědné mapy 1 : 100 000:

Klimatická charakteristika

MT 7

Počet letních dnů

MT 3

30 – 40

20 – 30

Počet mrazových dnů

110 – 130

130 – 160

Průměrná teplota v lednu

-2 – -3ºC

-3 – -4ºC

Průměrná teplota v červenci

16 – 17ºC

16 – 17ºC

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 – 450 mm

350 – 450 mm

Srážkový úhrn v zimním období

250 – 300 mm

250 – 300 mm

60 – 80

60 – 100

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

Základní klimatické údaje dle padesátileté pozorovací řady (1901-1950) z hydrometeorologické
stanice Vítkov jsou následující:
Průměrná teplota:
Průměrná teplota ve vegetačním období:
Průměrné srážky:
Průměrné srážky ve vegetačním období:

6,8ºC
13,1ºC
727 mm
472 mm

V ročním průměru převládají v opavském okrese větry jihozápadní a západní. Nejméně často se
vyskytují větry východní.
Četnost směrů větru (%) v řešeném území:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvětří

11

7

1

1

9

16

11

4

40

2.1.3)

RADONOVÝ INDEX GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ

Geologické podloží České republiky je z více než ze dvou třetin tvořeno metamorfovanými
a magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží a odtud
pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich
základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou
obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity,
případy jejich použití z minulosti jsou známy, a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich
podstatně menší než z geologického podloží. Rovněž zdroje pitné vody jsou v současnosti sledovány z
hlediska koncentrace radonu, a proto je malá pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané
do objektů mohl výraznějším způsobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním zdrojem
radonu tedy zůstává geologické podloží.
Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených,
sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v horninách přeměněných,
metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace
uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době
svého vzniku byly obohaceny uranem. Sedimentární horniny, které vznikají usazením starších
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metamorfovaných a magmatických hornin jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících a proto
nelze vyloučit, že při jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím
souvisejí také hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin.
Orientační zatřídění větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě údajů
z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasifikováno třemi
základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou kategorií (nízké až středí riziko
pro nehomogenní kvartérní sedimenty).
Dle mapy radonového indexu (viz přílohu), lze konstatovat, že ve správním území města Vítkova
převládá kategorie středního radonového indexu, která se prolíná hlavně podél vodních toků
s kategorie přechodového radonového indexu. Podloží horniny klasifikované přechodným indexem mají
sice vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny klasifikované nízkým indexem, ale radon díky nižší
propustnosti a přítomnosti jílovitého pokryvu méně proniká do objektu.
Mapy radonového indexu neslouží pro stanovení radonového indexu na stavebním pozemku
ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně).
Při používání Odvozené mapy radonového rizika je třeba dbát následujícího upozornění:
1. Kategorie radonového rizika, vyznačené v mapě, se týkají radonu pocházejícího z geologického
podloží. I když existuje závislost mezi objemovými aktivitami radonu v půdě a uvnitř objektu,
je nutno si uvědomit, že zdrojem radonového rizika uvnitř objektu mohou být i stavební materiály,
které nemají žádný vztah k lokální geologické situaci.
2. Rozdělení území do kategorií radonového rizika má pravděpodobnostní charakter. Je to
způsobeno především vysokou plošnou variabilitou objemových aktivit radonu, závislou na řadě
geologických i negeologických faktorů.
3. Při stanovení kategorie přímým měřením objemové aktivity radonu v půdním vzduchu
je respektováno zařazení plochy podle největších zjištěných hodnot. Vyšší kategorie je stanovena
i v případech geologické predispozice území k akumulaci radonu (např. materiál říčních teras
a s vysokým podílem valounů granitoidů, propustný pokryv na přirozeně radioaktivních
horninách).
4. Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímé měření
objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Údaje z mapy slouží k vymezení rizikových oblastí,
nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci radonového rizika na jednotlivých
stavebních plochách.
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VÝŘEZ MAPY RADONOVÉHO INDEXU GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ

Legenda
Převažující kategorie radonového geologického položí:

Plochy měření radonového indexu geologického podloží
Podle databáze ČGÚ a Asociace Radonové Riziko:

nízká

nízká kategorie

přechodná (nehomogenní kvartérní sedimenty)

střední kategorie

střední

vysoká kategorie

vysoká

kontury geologických jednotek (čísla uvnitř
1
5
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j.2.2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.2.1)

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Znečištění ovzduší je výrazným problémem z hlediska ochrany životního prostředí u velké
části obcí Moravskoslezského kraje. Vliv na kvalitu ovzduší mají místní, ale i velké zdroje
v širším regionu (zejména na Ostravsku, ale i například v Hranicích, Přerově). Stále rostoucí negativní
vliv vykazuje zejména doprava. Proměnlivým (zejména v závislosti na cenové a dotační politice), místním
faktorem (tradice vytápění, dostupnost paliva, energie) je způsob lokálního vytápění.
V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací škodlivin
v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na celkovém sestupném
trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných hospodářských změn výrazně projevila
řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli zdrojů (zejména v souvislosti s platností emisních
limitů pro zdroje znečišťování ovzduší podle vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb.) a postupná změna palivové
základny u všech kategorií stacionárních zdrojů.
V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský program
snižování emisí Moravskoslezského kraje. V současnosti je k dispozici Krajský program ke zlepšení kvality
ovzduší Moravskoslezského kraje (nařízení č.1/2009 MSK), který je formulován jako "nadstavba" Krajského
programu snižování emisí Moravskoslezského kraje. Primárním cílem je dosáhnout doporučených hodnot
emisních stropů stanovených pro Moravskoslezský kraj. Na tento program by měly navazovat i místní
programy snižování emisí znečišťujících látek na úrovni obcí.
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO) na základě dat z roku 2004 – 2009 patřilo řešené území částečně k oblastem se
zhoršenou kvalitou ovzduší (zejména město Vítkov, % míra postižení – zařazení do OZKO v jednotlivých
letech je však výrazně proměnlivá, dopady na obyvatelstvo jsou výrazně nižší než v průmyslových regionech
na sevru MSK). Situace je horší v málo provětrávaných sníženinách, podél vodních toků a podél zatížených
komunikací (těch je v řešeném území relativně málo). Stav ovzduší se v jednotlivých letech odlišuje, také
v závislosti na průběhu počasí a množství emisí produkovaných mimo řešené území (hospodářské aktivitě
producentů znečišťujících látek).
Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
S ohledem na širší vývoj a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je potřebné využít
možnosti ke zlepšení současného stavu. Je nezbytné přiměřeně posuzovat povolování umístění
dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a území dotčených územních celků, dále v rámci
řešeného území prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba
komunikací, zpevněných ploch), výsadba ochranné zeleně. Lokality bydlení umisťovat mimo inverzní
polohy a dopravně zatížené lokality, na jižní svahy.
Na základě stanoviska odb. ŽP KÚ Moravskoslezského kraje byl do výroku ÚP doplněn text:
V případě, že navrhované využití ploch pro výrobu a skladování, vysloveně nevylučuje možnost umístění
stacionárního zdroje znečišťujícího ovzduší, zapracovat do podmínek využití těchto ploch ve smyslu přílohy
č. 7, části I., odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.,
podmínky ochrany ovzduší zajišťující minimalizaci dopadu těchto činností na kvalitu ovzduší, zejména:
umisťovat pouze stacionární zdroje znečišťující ovzduší vybavené technologiemi zajišťujícími minimalizace
emisí znečišťujících látek včetně pachových látek; zvolený druh, rozsah a kapacita těchto činností musí
respektovat kvalitu ovzduší v lokalitě a vzdálenost zdroje od obytné zástavby; umísťování zdrojů
znečišťujících ovzduší na těchto plochách podmínit využíváním dopravních tras mimo obydlená území (jsouli k dispozici), výsadbou ochranné zeleně apod.; individuálně posoudit vhodnost stanovení ochranného
pásma.
2.2.2)

ZNEČIŠTĚNÍ VOD

Řešeným území obce Vítkov protékají Moravice, Horník, Odra, Čertův potok, Čermná, Budišovka,
Karmínský potok a Kaménský potok. Na území Vítkova se ani na jednom toku jakost vod neměří.
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j.2.3) SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
2.3.1)

OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST

Obyvatelstvo a bydlení (široce pojaté sociodemografické podmínky) – zaměstnanost (hospodářské
podmínky území) vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civilizačních hodnot
území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (do značné míry odrážející
i její prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu. Z ostatních
faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné prostředí včetně životního
prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Tyto přírodní i antropogenní podmínky území se promítají
do atraktivity bydlení, kterou velmi dobře vyjadřuje úroveň cen bydlení - prodejnost nemovitostí
pro bydlení v sídle, či dané lokalitě. Zhodnocení rozvojových faktorů řešeného území je jedním
z výchozích podkladů pro reálnou kvantifikaci budoucího vývoje řešeného území (zpřesnění územně
plánovací koncepce rozvoje obce) během očekávaného období platnosti územního plánu (obvykle
pro dalších 10-15 let).
Hlavním cílem této kapitoly je sestrojení prognózy vývoje počtu obyvatel (a bydlení) v řešeném
území. V rámci odůvodnění územního plánu je pak výchozím záměrem doplnění, prohloubení a aktualizace
analýzy demografických podmínek řešeného území, včetně širších vazeb, která nejsou obsahem územně
analytických podkladů nebo nejsou zcela aktuální. Navazující prognóza vychází zejména z rozboru (poznání
jeho fungování) funkčně propojeného systému obyvatelstvo - bydlení a zaměstnanosti. Prognóza slouží
zejména jako podklad pro návrh nových ploch pro bydlení (potřeby zastavitelných ploch), posouzení
technické infrastruktury sídel a eventuální zhodnocení dopadů na sociální infrastrukturu.
Požadavek vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch vychází především z konkrétního textu
stavebního zákona – znění § 55 odst. 3 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního
plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch.“ Uvedený paragraf hovoří o změně územního plánu, je však logické,
že ani výchozí návrh zastavitelných ploch územního plánu by neměl být proveden bez zdůvodnění
a výhledové bilance vývoje počtu obyvatel a bytů pro období předpokládané platnosti územního plánu.
Pro vývoj počtu obyvatel Vítkova byly z dlouhodobého hlediska rozhodující tyto skutečnosti:


Již v 19. století docházelo v řešeném území k poklesu počtu obyvatel v menších sídlech pod tlakem
těžkých životních podmínek, výrazněji rostl pouze vlastní Vítkov. Důsledky druhé světové války pak
znamenaly změnu populace a výrazný pokles počtu obyvatel.



Špatná dopravní poloha mimo hlavní dopravní osy. Zejména menší sídla jsou dopravně mnohem
hůře dostupná a i jejich vybavenost je malá.



Ekonomicky nepříznivý vývoj regionu od poloviny 19. století, prohloubený problémy transformace
zemědělské a průmyslové výroby po r. 1990 a vysokou nezaměstnaností v současnosti.

V řešeném území bylo v r. 2001 6337 (v r. 1991- 6376) trvale bydlících obyvatel. Počet trvale
bydlících obyvatel od druhé světové války rostl s menšími výkyvy až do osmdesátých let. Vybrané údaje
o vývoji počtu obyvatel od r. 1869 (prvního moderního sčítání) poskytuje následující tabulka:
Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
Rok

1869

celkem

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011*

2025

6 064

7 486

6 742

4 532

5 474

5 663

6 437

6 376

6 337

6 061

5 800

Lhotka

149

131

133

103

113

97

61

70

71

76

80

N. Těchanovice

424

467

421

265

278

209

142

135

118

121

125

Jelenice

200

177

166

112

140

105

89

80

96

92

95

Podhradí

119

130

87

85

140

143

33

60

48

71

80

Prostřední Dvůr

205

224

160

122

134

108

75

75

82

97

100

Klokočov

1 114

1 197

1 170

585

656

591

577

498

531

504

500

Vítkov

3 853

5 160

4 605

3 260

4 013

4 410

5 460

5 458

5 391

5 100

4 820

*Podle sdělení městského úřadu.
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Vývoj v posledních letech je ovlivněn především omezením státní podpory bydlení a zároveň
i malými možností migrace z vesnických obcí, v důsledku růstu nákladů na bydlení ve městech. Ve
vesnických sídlech existují i příznivější demografické podmínky (obvykle větší porodnost, stabilnější a větší
domácnosti apod.). Některá menší sídla rostou, zatímco vlastní Vítkov s městskou zástavbou vykazuje
nevýraznější úbytek počtu obyvatel.
Tab. Vývoj počtu obyvatel v posledních letech v řešeném území (zdroj: ČSÚ)

rok

stav 1.1. narození zemřelí

přistěhovaní vystěhovaní

přirozená
měna

saldo
migrace

změna celkem

2001

6 338

55

88

88

112

-33

-24

-57

2002

6 281

53

83

104

117

-30

-13

-43

2003

6 238

63

88

89

100

-25

-11

-36

2004

6 202

62

62

109

107

-

2

2

2005

6 204

61

66

108

107

-5

1

-4

2006

6 200

71

76

118

127

-5

-9

-14

2007

6 186

94

78

114

124

16

-10

6

2008

6 192

65

80

87

111

-15

-24

-39

2009

6 153

76

83

77

100

-7

-23

-30

2010

6 123

65

79

108

118

-14

-10

-24

2011

6 099
64

78

100

113

-14

-13

-27

průměr

V r. 2001 byl vykazován podíl dětí - asi 17,8 % z počtu trvale bydlících, při srovnatelném průměru
okresu Opava ve stejném období – 17,4%. Počet dětí absolutně poklesl z 1 129 v r. 2001 na 918 na začátku
roku 2011. Podíl obyvatel nad 60 let (v poproduktivním věku byl) na 16,9 %, pod průměrem okresu Opava
(17,6%, r. 2001). Proces stárnutí obyvatelstva (zejména růstu podílu jeho poproduktivní složky) bude
URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

76

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

dlouhodobě pokračovat, rychleji ve vlastním Vítkově. Počet osob v poproduktivním věku překročil počet dětí.
Očekávaný vývoj se promítne do vzrůstajících nároků na sociální a zdravotní vybavenost (především
rozsahu nárokované péče o starší občany).
Tab. Věková struktura obyvatel (zdroj: ČSÚ, SLDB, r. 2001)
věková skupina
územní jednotka
Česká republika

Celkem

věková skupina

podíl 0-14

0-14

nezjištěno

podíl 60+

nad 60

průměrný věk

10 230 060

1 654 862

16,2%

1 883 783

18,4%

3 483

39

6 337

1 129

17,8%

1 073

16,9%

0

38

71

19

26,8%

13

18,3%

0

35

118

22

18,6%

18

15,3%

0

37

Jelenice

96

22

22,9%

15

15,6%

0

33

Podhradí

48

3

6,3%

17

35,4%

0

48

Prostřední Dvůr

82

12

14,6%

13

15,9%

0

38

531

120

22,6%

85

16,0%

0

35

5 391

931

17,3%

912

16,9%

0

38

řešené území
Lhotka
N.Těchanovice*

Klokočov
Vítkov

*včetně části Zálužné

Tab. Věková struktura obyvatel v řešeném území (ČSÚ, 1.1.2011)
věková skupina

celkem

0-14 let

15-64 let

65+ let

počet obyvatel

6 099

918

4 221

960

podíl

100 %

15,1 %

69,2 %

15,7 %

srovnání – podíl ČR

100 %

14,4 %

70,1 %

15,5 %

Tab. Věková struktura obyvatel 20011 (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)
v tom ve věku

v tom
Okres, obec

Obyvatelstvo
celkem

65 a více
+ nezjištěno

muži

ženy

10 562 214

5 188 188

5 374 026

1 527 670

7 360 249

1 674 295

podíl

100,0%

49,1%

50,9%

14,5%

69,7%

15,9%

Okres Opava

177 294

86 812

90 482

26 343

123 906

27 045

100,0%

49,0%

51,0%

14,9%

69,9%

15,3%

6 033

2 947

3 086

879

4 167

987

100,0%

48,8%

51,2%

14,6%

69,1%

16,4%

ČR

Podíl
Vítkov
Podíl

0 - 14 let

15 - 64 let

Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám města a obecným
tendencím v rozvoji osídlení je možno předpokládat další mírný pokles počtu obyvatel a to asi na 5 800
obyvatel do roku 2025. Pokles bude pokračovat diferencovaně podle územních podmínek a obytné
atraktivity jednotlivých částí řešeného území.
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2.3.2)

BYDLENÍ

Počet obydlených bytů (prvního = hlavního bydlení) v řešeném území (na začátku roku 2011) je
odhadován na cca 2 200 fakticky obydlených bytů a cca 200 neobydlených bytů.
Podle definitivních výsledků sčítání zde bylo (v roce 2001) 2 224 trvale obydlených a 187
neobydlených bytů. Předběžné výsledky sčítání z r. 2011 uvádějí na úrovni obcí pouze počet obydlených
bytů a domů – a to 2 106 bytů a 984 domů. Problémem je samotná definice trvale obydleného bytu, kde
musí být hlášena minimálně 1 osoba k trvalému bydlení a není tak postihováno faktické bydlení. Pokud
podle předběžných výsledků sčítání bylo v řešeném území 2 106 obydlených bytů v r. 2001, pak počet
obydlených bytů poklesl do r. 2011 o 118. Otázkou je, zda je tomu skutečně tak? Vezmeme-li v úvahu
přírůstek cca 90 dokončených bytů (bytovou výstavbou evidovanou ČSÚ podle hlášení stavebních úřadů ve
srovnatelném období), pak odpad obydlených bytů by musel být celkem cca 220 bytů, tj. blížící se 1%
z výchozího počtu bytů ročně (v r. 2001). Uvedený rozsah odpadu bytů je nepravděpodobný, mnohem
pravděpodobnější je, že počet skutečně obydlených bytů je ve městě vyšší. Pouze v těchto bytech nejsou
hlášeni trvale bydlící obyvatelé.
V případě evidence obyvatel a bytů na úrovni města a obcí je potřeba vnímat skutečnost, že počet
obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště v bytech, již dosahuje několik procent z celkového počtu obyvatel
města. V minulosti byl obvykle menší než 1% a většinou se jednalo o obyvatele bydlící v zařízeních.
Nesrovnalosti v řádu 1% bylo možné v bilancích zanedbat s ohledem na přesnost odhadů, zejména
u menších obcí. Místem trvalého pobytu přitom může být pouze adresa objektu určeného k bydlení,
ubytování nebo individuální rekreaci, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě
orientačním.
Rostoucí část obyvatel města Vítkova (cca 170) má trvalé bydliště hlášeno na adrese radnice
a mírně zkreslují pohled na rozmístění obyvatel v území, v jednotlivých částech obce.
Důvody hlášení se k trvalému pobytu na městském (obecním) úřadě je možné obecně odhadovat
na:


bydlení v pronájmu bez nájemní smlouvy (majitelé bytů mají obavy z důsledků formalizace trvalého
bydliště – horších podmínek ukončení nájemního vztahu, pronájem na černo je výhodnější
i z hlediska daňového, ochrana před exekucí zařízení pronajímaného bytu)



trvalé bydlení neposkytují často ani ubytovny či jiná ubytovací zařízení



občané, pro které je to výhodné z hlediska sociálních dávek (otcové formálně svobodných matek,
ale i např. studenti)



vyhýbání se exekuci, z trvalého pobytu odhlašují v některých případech i rodiče své „děti“



bezdomovci - tvořící obvykle menšinu



lidé v zahraničí – tvoří výraznou menšinu do 10%, jedná se však obvykle o mladé lidi, kteří se z části
do místa svého původního bydliště nevracejí



obyvatelé bydlící v odsud nezkolaudovaných bytech (nedokončených rodinných domech) a jiných
prostorách – malá menšina do 10%

Většina obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště v bytech tak ve skutečnosti bydlí v bytech, které jsou
z hlediska sčítání mnohdy zařazeny jako neobydlené. Údaje o neobydlených bytech přinesou až definitivní
výsledky sčítání 2011. V evidenci obyvatel a bytů bude však i nadále přetrvávat řada problémů.
Popis rozdílů v evidenci obyvatel obcí a podle ČSÚ přináší je dostupný na:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/8_3_2007_jak_je_to_s_poctem_obyvatel_v_obcich.
Tyto rozdíly se staly předmětem zájmů médií již v minulosti, zejména s ohledem na dopady
do příjmů obcí. Většina příjmů obcí není vázána na místní daně, ale historicky vzniklým ukazatelem v rámci
rozpočtového určení daní podle počtu obyvatel a velikostních skupin obcí. Z hlediska územního plánování
(po logickém přechodu na evidenci obyvatel podle obvyklého bydliště s ohledem na aplikaci metodiky EU),
je pravděpodobné mírné zlepšení. Vždy však bude existovat část obcí, kde počet přítomných obyvatel bude
výrazně jiný (atraktivní města) a bude dokonce sezónně kolísat (rekreační obce). Ve většině případů však
bude možné tyto rozdíly v rámci územních plánů zanedbat. Výrazně méně kvalitními daty jsou data
o bydlení – zejména o bytovém fondu. Hlavní příčinou je, že jejich zdrojem jsou pouze jednotlivé
cenzy – sčítání a chybějící průběžný registr bytů (přesněji řečeno ploch pro bydlení v rámci katastru
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obyvatel). Pokračující změny v oblasti bydlení potvrzuje vyjádření místopředsedy ČSÚ S. Drápala, z 15. 12.
2011: „Sčítací komisaři nenalezli v místě trvalého bydliště přibližně jeden milion lidí. Zhruba stejné množství
lidí vyplnilo formuláře na jiném místě, než je jejich trvalé bydliště.“
S ohledem na uvedené skutečnosti byl upraven výchozí počet bytů v roce 2011 použitý pro bilance.
Tab. Bytový fond (zdroj: ČSÚ, sčítání, r. 2001)
územní jednotka

trvale obydlené

byty celkem

obec - část obce
ČR
Okres Opava
Vítkov

neobydlené byty

celkem

v bytových
domech

v rodinných
domech

4 366 293

3 827 678

2 160 730

69 337

63 297

2 411

celkem

%

k rekreaci

1 632 131

538 615

12,3%

175 225

39 448

23 467

6 040

8,7%

943

2 224

965

1 233

187

7,8%

87



Jelenice

30

27

27

0

3

10,00%

2



Klokočov

224

177

133

40

47

21,00%

38



Lhotka

32

25

19

6

7

21,90%

5



Nové
Těchanovice

51

36

35

0

15

29,40%

13



Podhradí

28

22

7

15

6

21,40%

3



Prostřední
Dvůr

39

32

30

2

7

17,90%

5

2 007

1 905

714

1170

102

5,10%

21



Vítkov

Od roku 2001 do roku 2010 bylo v obci dokončeno 91 bytů (podle ČSÚ), úbytky bytů jsou malé,
většinou jsou způsobeny převodem na druhé bydlení. Ve Vítkově bylo v r. 2001 dále evidováno cca 400
individuálních rekreačních objektů (v r. 1991). Je možno předpokládat, že i většina bytů v neobydlených
bytech slouží k široce pojatému druhému bydlení. Nezpůsobilých k bydlení je pouze cca 5-10%
z neobydlených bytů. Celkem je odhadováno v řešeném území cca 500 jednotek druhého bydlení
(po odpočtu cca 100 fakticky obydlených bytů), svůj vysoký podíl vykazují především v částech Nové
Těchanovice ( lokalita - Zálužné ) a Pohradí. Problémem zůstává definice druhého bydlení, nakolik zde patří
i mnohé zahradní chatky a jiné obyvatelné objekty, blížící se vybaveností rekreačním chatám (mnohdy je
i předstihující, jak z hlediska napojení na inženýrské sítě tak i z hlediska obyvatelnosti).
Intenzita nové bytové výstavby je v posledních letech podprůměrná, v jednotlivých letech, však
výrazně kolísá.
Tab. Nová bytová výstavba v posledních letech (zdroj: ČSÚ)
Rok
dokončené byty

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12

12

7

35

0

6

8

2

6

3

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během návrhového období vychází z následujících
předpokladů:
Je reálné předpokládat odpad bytového fondu (obydlených bytů) v rozsahu 0,2 až 0,3 % z výchozího
počtu bytů ročně, přitom většinou nepůjde o fyzický odpad (demolice), ale o úbytky bytů v důsledku
neevidovaného slučování bytů (zejména v rodinných domech), převod na druhé bydlení (rekreační funkci)
apod., tj. celkem úbytek cca 90 bytů do r. 2025. Probléme je zejména i odhad odpadu bytů v bytových,
zejména panelových domech, jejich životnost se jeví výrazně delší, než byla v minulosti předpokládána.
Na přírůstek počtu bytů (jejich potřebu) vyvíjí tlak zejména neustálé zmenšování průměrné velikosti
domácnosti (růst podílu jednočlenných domácností důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob
apod.). Okrajovým faktorem je i možné snížení rozsahu soužití cenzových domácností. Mírný růst soužití
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cenzových domácností, který probíhá v posledních letech, však není možné považovat (především
v zástavbě rodinných domků) za negativní proces. Výrazným pozitivem je, že snižuje poptávku po sociálně
zdravotních službách. Takto vzniká potřeba cca 10 bytů ročně pří stagnaci počtu obyvatel.
Předpokládaný mírný pokles počtu obyvatel, povede k „uvolnění“ cca 50-60 bytů.
Na základě odborného odhadu je reálné předpokládat ve Vítkově realizaci 10-15 nových bytů ročně,
cca 190 nových bytů do roku 2025. Z uvedeného počtu bude max. 1/5 realizována bez nároku na nové
plochy vymezené územním plánem (přístavby, nástavby, na místě demolic, v prolukách zahrad apod.),
možnosti intenzifikace využití území jsou omezené.
Zda, však nová výstavba bude v jednotlivých částech řešeného území skutečně realizována, závisí
na dostupnosti stavebních pozemků (zda budou nabídnuty k prodeji), jejich ceně, faktické připravenosti
pozemků k zástavbě, na celkové ekonomické situaci apod. V ČR v současnosti neexistuje žádný
významnější ekonomický nástroj, který by zajišťoval tlak na zastavitelnost, zejména připravených stavebních
pozemků (zlepšoval urbanistickou ekonomii využití území). Z uvedeného důvodu je doporučováno zvažovat
s výraznými plošnými rezervami 50 - 100 % výměry.
Tab. Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů
obec-část obce
rok
celkem

obydlených bytů

obyvatel
2011

2025

2011

2025

úbytek bytů

nové byty

do r. 2025

do r. 2025

5 971

5 800

2 200

2 300

90

190

 Jelenice

88

90

25

29

1

5

 Klokočov

504

500

175

187

8

20

71

70

25

29

1

5

114

110

35

38

2

5

 Podhradí

68

80

30

39

1

10

 Prostřední Dvůr

95

100

40

43

2

5

5 031

4 850

1 870

1 935

75

140

 Lhotka
 Nové Těchanovice

 Vítkov

nových bytů do r. 2025

obec-část obce
celkem

v bytových
domech
(BD)
40

v rodinných
domech
(RD)
150

druhé bydlení
2

obytných jednotek

plocha [m ]
BD
4 000

RD

r. 2011

r. 2025

180 000

500

520

 Jelenice

5

6 000

5

5 až 6

 Klokočov

20

24 000

45

47 až 19

 Lhotka

5

6 000

15

16 až 17

 Nové Těchanovice

5

6 000

180

185

10

12 000

170

175

5

6 000

35

36 až 40

120 000

50

55

 Podhradí
 Prostřední Dvůr
 Vítkov

40

100
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2.3.3)

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách – hospodářské podmínky jsou obvykle základním
faktorem rozvoje sídel s nemalými důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel území). Územní plán
je vnímá zejména plošně (z hlediska lokalizace a potřeby ploch pro podnikání) a komplexně – především
skrze ukazatele nezaměstnanosti obyvatel a mzdové úrovně (sociálně ekonomických podmínek,
koupěschopné poptávky v regionu).
Z hlediska struktury zaměstnanosti jsou právě služby stále častěji hlavním zdrojem pracovních míst
v území, zatímco tradiční průmysl i přes svou pokračující plošnou expanzi vykazuje obvykle relativní
a mnohdy i absolutní úbytek zaměstnanosti. Zejména v posledních letech se však ukazuje, že „umělá“
podpora třetího sektoru (například rozvoj rekreace, časté financování sektoru přímo z rozpočtových
prostředků) není dostatečným a stabilním rozvojovým faktorem území.
Předběžné výsledky sčítání z roku 2011 uvádějí 2 891 ekonomicky aktivních obyvatel (sčítání
r. 2001 - 3243) v řešeném území, přičemž za prací vyjíždělo mimo obec 650 obyvatel, do obce dojíždělo
780 obyvatel (r. 2001, aktuální údaje budou k dispozici na konci roku 2012). Počet pracovních míst
v řešeném území je odhadován na cca 2 500 a to především ve službách, průmyslu, drobné výrobě,
stavebnictví, dopravě a zemědělství. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především do Opavy, Oder, Fulneku,
omezeně i do Ostravy. Dojížďka byla především z Budišova n.B. a okolních obcí.

Tab. Ekonomická aktivita obyvatel 2001 (zdroj: ČSÚ, sčítání, r. 2001)
Územní
jednotka

ekonomicky aktivní - (EA)
podíl

celkem
ČR

nezaměstnaní

EA v zemědělství
podíl EA v zeměděls
celkem
podíl

míra
nezam.

celkem

vyjíždějící za prací
podíl

celkem

5 253 400

51%

486 937

9,3%

230 475

4,4%

2 248 404

43%

Okres Opava

90 675

50%

10 405

11,5%

4 858

5,4%

40 049

44%

Vítkov

3 243

51%

598

18,4%

234

7,2%

718

3243

Tab. Ekonomická aktivita obyvatel 2011 (zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání 2011)
Ekonomicky aktivní

z toho zaměstnaní

nezaměstnaní

Územní jednotka
podíl

osob
ČR
Okres Opava
Vítkov

podíl

osob

míra
nezam.

osob

5 172 737

49,0%

4 666 233

90,2%

506 504

9,8%

88 069

49,7%

78 842

89,5%

9 227

10,5%

2 891

47,9%

2 446

84,6%

445

15,4%

V celém regionu Vítkovska je míra nezaměstnanosti ve srovnání s průměrem okresu Opava velmi
vysoká, blíží se spíše nepříznivým poměrům v okrese Bruntál a na Ostravsku. V roce 2010 byla průměrná
míra nezaměstnanosti ve Vítkově 18,1% (592 uchazečů o práci). Podle předběžných výsledků sčítání
z r. 2011 bylo 85 % ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnáno, tj. míra nezaměstnanosti byla - 15,4 %,
výrazně vyšší než průměr okresu Opava i ČR.
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Tab. Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2010, zdroj: ČSÚ)
Počet podnikatelských subjektů celkem
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů

1 107
90

Průmysl - počet podnikatelských subjektů

138

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů

138

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů

61

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podn. subjektů

372

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů

127

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů
Školství a zdravotnictví - počet subjektů
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů
Státní organizace - počet subjektů

6
30
145
10

Akciové společnosti - počet subjektů

2

Obchodní společnosti - počet subjektů

57

Družstevní organizace - počet subjektů

7

Peněžní organizace - počet subjektů

0

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů

899

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů

0

Svobodná povolání - počet subjektů

33

Ostatní právní formy - počet subjektů

87

Počet subjektů bez zaměstnanců

327

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky

103

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky

20

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci - střední.podniky

6

Počet subjektů s 250 a více zaměstnanci - velké.podniky

0

Možnosti zaměstnanosti vytvářejí bariéru rozvoje řešeného území. Je nutno podpořit všechna
opatření vedoucí k poklesu nezaměstnanosti, přednostně by měly být intenzifikovány a optimalizovány
stávající plochy pro podnikání (zejména brownfields). Přitom nelze zapomínat, že se však jedná především
o regionální problém (vytváření průmyslových zón, koncentrace podpory) a makroekonomický problém
(nastavení daňových a podpůrných nástrojů, legislativy).
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j.2.4) PŘÍRODNÍ HODNOTY
2.4.1)

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Přírodní rezervace
Název: PR Nové Těchanovice
Kód lokality: 277
Rozloha lokality: 5,76 ha
Vyhlášeno: Výnos 9.294/69-II/2 ze dne 20. 11. 1969 s účinnosti od 17. 12. 1970 - Zřízení státní
přírodní rezervace "Nové Těchanovice", k. ú. Nové Těchanovice, okres Opava, kraj Severomoravský
(dnes kraj Moravskoslezský).
Charakteristika: Zachovalý přirozený smíšený les na prudkém a skalnatém jižním svahu údolí řeky
Moravice. Území je stanovištně velmi pestré, porosty si uchovaly v těžebně nepřístupných partiích
přirozený až pralesovitý charakter (souše, zlomy, vývraty).
Název: PR Valach
Kód lokality: 487
Rozloha lokality: 14,6 ha
Vyhlášeno: Výnos 9.292/69-II/2ze dne 20. 11. 1969 s účinnosti od 17. 12. 1970 - Zřízení státní
přírodní rezervace "Valach", kat. území Lesní Albrechtice a Jelenice, okres Opava, kraj
Severomoravský (dnes kraj Moravskoslezský).
Charakteristika: Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90 – 140 let na strmých západních svazích
údolí Moravice.

Soustava Natura 2000
NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita
Název: Horní Odra
Kód lokality: CZ0813810
Rozloha lokality: 9,492 ha
Vyhlášeno: Nařízením vlády ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit.
Charakteristika: - Lokalita vranky obecné (Cottus gobio).
Název: Libavá
Kód lokality: CZ0714133
Rozloha lokality: 10773,8817 ha
Vyhlášeno: Nařízením vlády ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit.
Charakteristika: Rozsáhlé území zahrnující zalesněné západní a jihozápadní svahy Oderských
vrchů, zalesněnou vrcholovou část Oderských vrchů a bezlesí náhorní plošiny s nivou řeky Odry.
Na utváření charakteru území se výrazně podílejí vodní toky, které svou erozivní činností vytvořily
hluboce zaříznutá údolí.
Název: Zálužná
Kód lokality: CZ0813767
Rozloha lokality: 0,2041 ha
Vyhlášeno: Nařízením vlády ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit.
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Charakteristika: Důl po těžbě břidlice. Rozsáhlé třípatrové důlní dílo s několika vstupy. Důl je tvořen
systémem chodeb a velkých komor, které jsou z velké části vyplněny kameninovou základkou
s velkým množstvím spár, vhodných k zimování netopýrů. Celková délka prostor přesahuje 3 km,
některými částmi protéká malý vodní tok. Jedná se o jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť
netopýra černého (Barbastella barbastellus) v ČR.

2.4.2)

KRAJINNÝ RÁZ

Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich.
Je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní
měnících se charakteristik.
Pro popis krajinného rázu v řešeném území je použit postup, kde jsou podle typických znaků
definovány oblastí krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu vycházejí z geomorfologického členění ČR.
Dle ZÚR MSK je řešené území zařazeno do krajinné oblasti Nízký Jeseník. Jedná se o náhorní
zarovnané plošiny na kulmských usazeninách. Převládajícím krajinným typem je zemědělský harmonická
krajina a lesoluční krajina. V severní části se vyskytuje krajina lesní a ve střední části řešeného území
převládá sídelní krajina.
Pro zachování krajinného rázu Vítkovska se stanoví zásady pro rozhodování o změnách v území:
-

2.4.3)

chránit harmonické měřítko krajiny a pohledových horizontů – neumísťovat stavby do pohledově
exponovaných území, novou zástavbu vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území;
chránit historické krajinné struktury;
chránit místmě kulturní a historické dominanty;
zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů, minimalizovat zásahy do lesních
prostorů.

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY

2.4.3.1) Přírodní park
Severní část řešeného území je součástí přírodního parku Moravice zřízeného vyhláškou OÚ
v Opavě č.j. 3/94 ze dne 1. 9. 1994, kde je stanoveny také podmínky hospodaření a využívání území parku.
Posláním přírodního parku Moravice je:
Zachování krajinného rázu jihozápadní části okresu Opava s jeho přírodními a estetickými
hodnotami. Dále ochrana a postupná obnova samořídících funkcí přírodních systémů, ochrana volně žijících
živočichů a rostlin, obnova vzhledu urbanizované krajiny a naplňování odborných a vědeckých cílů.
2.4.3.2) Památný strom včetně ochranného pásma
V řešeném území se nachází 3 památné stromy.
Kód
ÚSOP

Název

100192

Vědecký název

Výška
(m)

Obvod Parcelní číslo
(cm)

Dub u Nových Těchanovic Quercus robur

29

532

313/4 (KÚ Nové Těchanovice) 19.12.2000

100208

Lípa ve Vítkově

Tilia platyphyllos

25

730

2084 (KÚ Vítkov)

14.1.1972

100196

Vítkovská lípa

Tilia platyphyllos

26

544

1740 (KÚ Vítkov)

18.2.1972

Datum
vyhlášení

Základní OP - ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památné stromy škodlivá činnost
(§46 ods.2 a 3 zákona č.114/92 Sb.). Veškeré zásahy a opatření v ochranném pásmu památného stromu lze
provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.
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2.4.3.3) Významný krajinný prvek ze zákona
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., mají zvláštní postavení
významné krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí
její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany
přírody zaregistrují podle § 6 zákona.
Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak,
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení
či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
2.4.3.4) Významný krajinný prvek registrovaný
Dle dodaných podkladů z ÚAP pro správní obvod ORP Vítkov se v řešeném území nacházejí
následující registrované významné krajinné prvky:
Číslo

Název

1
2-5
6-9
10

Remíz U Cabáků
Remízy I U Cabáků
Remízy I Nad střelnicí
Břehové porosty potoka Kaménka, vodní nádrže „Vítkovský
a rybochovného rybníka
Remízy II – Remízí se strání
Remízy I Velký selský lesík
Remízy u Letního kopce
Remízy Malý selský lesík
Remízy II Selský lesík
Remízy Vítkov – Čermná
Břehové doprovodné porosty rybníků Pavelák I a II a potoka Čermná
Park u nemocnice
Městský park
Jilm
Lípa malolistá
Lípa u kapličky
Loučka u jezírka v poli
Jasanová alej Vítkov – Klokočov
Alej podél staré cesty z Klokočova na Prostřední dvůr

11-13
14
15, 16
17
18
19, 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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j.2.5) KULTURNÍ HODNOTY
Město bylo založeno patrně ve 2. polovině 13. století v pahorkovité krajině severní části
Oderských vrchů. Má půdorys s obdélníkovým náměstím uprostřed. Dominantou města je farní kostel
z 2. poloviny
19. století, charakteristickou siluetu města doplňuje hřbitovní kostel v jádru
raně barokní. Z původní městské zástavby se v podstatě zachovala jen jedna fronta náměstí,
na ostatním městském území již byla realizována nová bytová výstavba s občanskou vybaveností.
Mezi nemovité kulturní památky jsou ve městě Vítkově a jeho integrovaných částech
ústředním seznamu zařazeny:
Číslo rejstříku

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

102159

Klokočov

kostel sv. Ondřeje

102994

Lhotka

kaple Povýšení sv. Kříže

104062

Nové
Těchanovice

kostel sv. Mikuláše

Podhradí

vodárna

Prostřední Dvůr

kaple sv. Josefa

Vítkov

kostel Nanebevzetí P. Marie

Bezručova ulice

Vítkov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Hřbitovní ulice

Vítkov

socha sv. Floriána

roh
Hřbitovní
Budišovská

Vítkov

pomník J. H. Pestalozziho

Opavská při čp. 113

kino

Komenského

34742
2214

/

8-

103780
10806
1517

/

8-

13027
3008

/

8-

33349
1515

/

8-

14585
1516

/

8-

101395

Vítkov

103771

Zálužné

čp.13
9

a

kaple

V řešeném území je nutno respektovat další kulturně historické objekty dokládající vývoj
osídlení - objekty sakrální (kostely, kaple, kříže, boží muka apod.), původní zemědělské usedlosti
a další architektonicky kvalitní objekty, jak jsou popsány v dalším textu.

-

Mezi významné kulturně historické objekty a památky místního významu je nutno zařadit:
boží muka, kříže,
původní
usedlosti s přilehlými pruhy polností hřebenovitě se rozbíhající od cesty
a uzavřenými dvory,
měšťanské domy ve Vítkově na náměstí Jana Zajíce a podél ulice Těchanovické, Lidické,
Bezručové, Husové, Hasičské, Boženy Němcové a Švermové,
objekt pivovaru (západním směrem od náměstí) ve Vítkově,
objekt zvláštní školy na náměstí J. Zajíce ve Vítkově,
objekt základní školy na Opavské ul. ve Vítkově,
objekt gymnázia na Komenského ul. ve Vítkově,
objekt zámku včetně parku (nemocnice) směrem na Podhradí,
objekt kaple na Podhradí,
objekt a areál LDN v Klokočově,

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

86

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

-

areál hřebčína – Františkův Dvůr (Klokočov),
kostel v Klokočově,
kaple ve Lhotce u Vítkova,
hasičská zbrojnice ve Lhotce u Vítkova,
hasičská zbrojnice v Jelenicích,
archív Opavské nemocnice v Jelenicích
kapličky v Nových Těchanovicích,
kostel v Nových Těchanovicích,
dochované zděné trafostanice a
kaple v Prostředním Dvoře.
Významnými přírodně antropogenními hodnotami v území jsou:

-

břidlicové haldy (Nové Těchanovice, Zálužné, Lhotka u Vítkova),
uzavřený břidlicový důl Barbora v Klokočově a
městský parčík na ul. Husova ve Vítkově.
Za významné urbanistické hodnoty v území lze považovat:

-

malá měřítka zastavěných částí sídel místních částí Vítkova,
venkovský ráz a charakter zástavby místních částí Vítkova (Nových Těchanovic, Lhotky,
Jelenice a Klokočova) a
prostor návsi v Jelenicích.

Na území města Vítkova a jeho integrovaných částí je Národním psamátkovým ústavem
v Praze registrováno území s archeologickými nálezy:
Poř.č.SAS

Název UAN

Reg. správce

Kategorie UAN

15-34-11/3 Nové Těchanovice - intravilán

II

Katastr

NPÚ - ú.o.p. v Ostravě Nové Těchanovice

j.2.6) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
Limity využití území představují prvky limitující využití území vyplývající z právních předpisů
a správních rozhodnutí. Těmito prvky se rozumí rovněž ty, které jsou součástí závazných částí
schválené nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Moravskoslezského kraje). V rámci ÚP
Vítkova jsou ve výkresu II.D.a) Koordinační výkres, který je zpracován na podkladu digitálních
katastrálních map a katastrálních map digitalizovaných firmou T-MAPY, s.r.o. Hradec Králové,
v měřítku 1 : 5 000 zobrazeny:
2.6.1)

LIMITY

VYUŽITÍ

ÚZEMÍ,

VYPLÝVAJÍCÍ

Z NADŘAZENÉ

ÚZEMNĚ

PLÁNOVACÍ

DOKUMENTACE
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády č. 929 ze dne
20. 6. 2009 vyplývají pro řešení ÚP Vítkova tyto úkoly:
- republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou
zpřesněny v ZÚR Moravskoslezského kraje;
- území Vítkova
- není součástí rozvojové oblasti,
- neleží v rozvojové ose ani
- není součástí specifické oblasti.
- územím Vítkova
- neprochází jím koridory dopravní, technické infrastruktury
a souvisejících rozvojových záměrů.
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Ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje, vydaných Opatřením obecné
povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje usnesením
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010 vyplývají pro řešení ÚP
Vítkova tyto úkoly:
A.

PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
Jejichž plnění v ÚP Vítkova je vyhodnoceno v kap. II.A.b) tohoto odůvodnění.

B.

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY
území Vítkova
- není součástí rozvojové oblasti ani
- neleží v rozvojové ose republikového významu, jak byly tyto oblasti
a osy zpřesněny v ZÚR MSK.
SPECIFICKÉ OBLASTI
území Vítkova
- není součástí specifické oblasti republikového významu, jak byly tyto
oblasti a osy zpřesněny v ZÚR MSK.
Území Vítkova je součástí specifické oblasti nadmístního významu SOB – N2 Budišovsko –
Vítkovsko, vyhodnocení požadavků, kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území
a úkolů pro územní plánování v rámci ÚP Vítkova je provedeno v kap. II.A.b) tohoto
odůvodnění.

C.

D.

PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES, ÚZEMNÍ REZERVY
Řešení ÚP Vítkova respektuje koridory vyplývající z ochrany staveb a opatření z oblastí:

D.II ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA
D.II.1 Elektroenergetika
53.

Ostatní plochy a koridory nadmístního významu

Převzaté záměry z ÚPN VÚC okresu Opava:
Označení Označení
ZÚR
E 27
E2

název stavby
ÚPN VÚC
Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22
kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích
Koridor se stanovuje v šířce 200 m od osy vedení zakreslené v grafické dokumentaci
příslušné zdrojové ÚPD VÚC.

D.III VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
D.III.2 Protipovodňová ochrana
ÚZEMNÍ REZERVY
69. Převzaté záměry z ÚPN VÚC okresu Opava:
Označení
název stavby
ZÚR
AV505

Vodní nádrž Spálov na Odře

D.IV PLOCHY AKORIDORY PRO ÚSES
Regionální ÚSES – Biocentra:
207 Radkovská niva
258 Valach
266 Vítkovské
274 Zálužné
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Regionální ÚSES – Biokoridory
Ozn. VPO
Kód (dle ÚTP ÚSES)
520
RK 932
522
RK 933
523
RK 936
627
RK 932
Tyto koridory jsou vymezeny osou a definovány jako pás území o šířce 200 m (tj. 100 m
na každou stranu od osy), v jehož rámci je možné provádět zpřesnění v rámci ÚP.
Tyto plochy a koridory jsou rovněž veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními vymezenými
ZÚR MSK.

2.6.2)

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SPRÁVNÍCH
ROZHODNUTÍ
kterými jsou:
HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
- hranice města
- hranice katastrálních území
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
způsob využití území je zobrazen podle aktuálního stavu a podle záměrů na jeho změny podle
schváleného územního plánu a správních rozhodnutí, platných v době zpracování.
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
(podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některé ustanovení zákona
ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
v rámci návrhu ÚP Vítkova budou respektovány:
obecná ochrana
- významné krajinné prvky "ze zákona";
- prvky územního systému ekologické stability a registrované významné krajinné prvky.
zvláštní ochrana
- památné stromy a jejich ochranná pásma.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
- pozemkové úpravy nebyly v řešeném území prováděny.
OCHRANA LESA
(podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon,
v platném znění)
- pásmo 50m odstupu od kraje lesa (pozemků sloužících k plnění funkcí lesa).
OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN
(podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství - horní zákon
v platném znění, zákres proveden podle podkladu MŽP ČR)
- hranice chráněných ložiskových území
- hranice ložisek nerostných surovin
- hranice dobývacích prostorů
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OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ, ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH
VOD A PŘÍRODNÍCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ
(podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)
Do řešeného území nezasahuje.
OCHRANA POZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
(podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů)
- Ochranná pásma vodovodního štolového přivaděče OOV Podhradí-Dolejší Kunčice.
- Ochranná pásma vodních zdrojů ani vodohospodářsky významné vodní toky do území
řešeného ÚPN města Vítkova nezasahují.
OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI
(podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracování návrhu a stanovování záplavových území, a nařízení vlády č. 116/1995 Sb.,
kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území
státu a zásady jejich používání).
- ÚP respektuje záplavová území stanovená pro:
- Odru
v ř. km 80,800 – 93,800 je stanoveno záplavové území a vymezena jeho
aktivní zóna rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje č.j. ŽPZ/3558/03
ze dne 23. 5. 2003.
- Moravici v ř. km 10,000 – 45,800 je stanoveno záplavové území a vymezena jeho
aktivní zóna rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje č.j. MSK 206604/2008
ze dne 4. 2. 2009.
- Budišovku je stanoveno záplavové území a vymezena jeho aktivní zóna rozhodnutím
KÚ Moravskoslezského kraje č.j. MSK 37627/2006 ze dne 23. 2. 2006.
OCHRANA STAVEB
- vyhlášená ochranná pásma a ochranná pásma veřejného pohřebiště (podle zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
OBRANA STÁTU
(podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.)
Ochranná pásma objektů důležitých pro obranu státu a území vojenských újezdů.
OCHRANA PAMÁTEK
(podle zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči v platném znění)
- nemovité kulturní památky (zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek).
OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
respektovat koridory nadřazené technické infrastruktury vymezené v ZÚR MSK jako
veřejně prospěšné stavby, vymezené v kapitole 7.1, které zasahují do území Vítkova.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

90

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
(podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů)
V ÚP jsou zakresleny:
-

-

trasy nadřazených vodovodních řadů – přivaděče, hlavní zásobovací řady, které je nutno
při řešení územního plánu respektovat případně navrhnout jejich přeložky mimo nově
navrženou výstavbu.
trasy kanalizačních sběračů a hlavních řadů, které je nutno při řešení územního plánu
respektovat případně navrhnout jejich přeložky mimo nově navrženou výstavbu.

Kolem těchto vodohospodářských staveb je nutno respektovat ochranné pásmo dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v šířce 1,5 m u profilů do DN 500 na každou
stranu od vnějšího líce potrubí.
Z hlediska protipovodňové ochrany jsou navrženy záchytné odvodňovací příkopy (plocha
zeleně ochranné a izolační) pro zachycení přívalových vod ze zemědělských pozemků
v jihozápadní části města Vítkov. Přebytečné dešťové vody z navržené odvodňovací příkopy
je navrženo svést dešťovou kanalizací do vodní nádrže v ploše výroby a skladování
a do Čermné.
ENERGETIKA
(podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů)
zásobování elektrickou energií
- ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče). Údaje
v závorce platí pro vedení postavená před datem účinnosti nového energetického zákona
(zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů), tj. rokem 1995:
Ochranná pásma venkovního elektrického vedení (vzdálenost od krajního vodiče) :
vedení VVN – 400 kV vzdušné
20 (25) m
vedení VVN – 110 kV vzdušné
12 (15) m
vedení VN – 22 kV vzdušné - holé vodiče
7 (10) m
stožárová trafostanice
7 (10) m
zásobování plynem
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodů (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů). Průběh tras těchto vedení
řešeným územím vyznačený ve výkresu limitů je převážně stabilizovaný:
Bezpečnostní pásmo (vzdálenost od půdorysu potrubí) je následující:
VTL plynovod do DN 250
VTL plynovod do DN 100
regulační stanice plynu

20 m
15 m
20 m

zásobování teplem a jinými produkty
- bezpečnostní ani ochranná pásma tepelných rozvodů a předávacích stanic a jiných
produktovodů do území řešeného územním plánem města Vítkova nezasahují.
SPOJE
telekomunikace
(podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů)
- u podzemních telekomunikačních vedení – ochranné pásmo 1,5 m od krajního vedení
URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

91

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

ODPADY
Na území města se nachází řízená skládka ostatních odpadů v k.ú. Nové Těchanovice.
V rámci ÚP se na jejím území navrhuje výstavba sběrného dvora.
OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
V rámci dopravní infrastruktury je vyznačena stávající silniční síť II. a III. třídy včetně územně
stabilizovaných záměrů na změny komunikační sítě. Limitem využití území je ochrana:
dopravního koridoru
ZÚR MSK nevymezuje v území Vítkova koridory pro veřejně prospěšné stavby v oblasti
dopravy.
pozemních komunikací
(podle zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, týkají
se pouze úseků mimo souvisle zastavěná území obce – viz vyhláška č. 104/1997 Sb.)
Ochranné pásmo silnice:
- I. třídy I/56 – 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu při čtyřpruhovém
uspořádání,
- II. a III. třídy – 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu při čtyřpruhovém
uspořádání,
Rozhledová pole křižovatek pozemních komunikací.
drah
(podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů).
- Ochranná pásma drah (60 m od osy koleje) a vleček (30 m od osy koleje).
letišť
Na území města Vítkova se nenacházejí a ani svými ochrannými pásmy do něho nezasahují.
limity a zájmy Ministerstva obrany:
-

Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva
obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
o Větrných elektráren
o Výškových staveb (i dominant v terénu)
o Venkovního vedení VVN a VN
o Základnových stanic mobilních operátorů
o Staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad
30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.

-

Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu. Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující
150m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě stanoviska MO ČR
zastoupeného VUSS Brno).

-

Vzdušný prostor Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle ustanovení
§ 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
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V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách
lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb
tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, venkovního vedení VN a VNN jen
na základě závazného stanovisko MO ČR zastoupeného VUSS Brno. V tomto vymezeném
území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30m a staveb
tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Z důvodu bezpečnosti
letového provozu je nezbytné projednat rovněž rozšíření stávajících nebo povolení nových
těžebních prostorů.
-

Zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno:
o Rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí (výrobní haly, sklady, vedení vysokého napětí
atd.)
o Fotovoltaické elektrárny.
o Výstavba větrných elektráren, základnových stanic mobilních operátorů
o Stavby nebo zařízení vysoké 30m a více nad okolním trénem
o Stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 10 KHz-100GHz
o Veškeré rozsáhlé územní změny (výstavba průmyslových zón, zalesnění, těžba atd.)
o Velké vodní plochy
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad
30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.

-

Zájmové území Vojenského újezdu Libavá v šířce 1000 m kopírující jeho hranici,
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě
stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno.
Na správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování
níže uvedených druhů staveb.
Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno:
- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II.
a III. třídy
- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- Výstavba vedení VN a VVN
- Výstavba větrných elektráren
- Výstavba redioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice…)
- Výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více nad terénem
- Výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
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j.3.1) CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A MĚSTA VÍTKOVA, JAKO SÍDELNÍHO
A KRAJINNÉHO ÚTVARU
Krajina Vítkovské pahorkatiny je z krajinářského hlediska územím, které působí na člověka
svým měřítkem, utvářením a rozmanitostí, výškovou rozehraností, střídáním lesů s pastvinami
a polnostmi a citlivě zasazenými, malými sídly harmonickým dojmem. Nejvýznamnějším prvkem
je meandrovité, hluboce zařezané údolí Moravice s vyvýšenou zříceninou hradu Vikštejn. Tento strmý
kopec je z pohledu z vítkovské strany přírodní prostorovou dominantou.
Harmonická krajina Vítkovska je tvořena z cca cca 54 % zemědělskou půdou (orná půda 43%,
louky a pastviny 9%, zahrady 2%), z cca 37 % lesy, 2 % tvoří zastavěná území, 6 % ostatní území
a 1 % vodní plochy. Pro zemědělskou výrobu jsou zde však podmínky průměrné vzhledem k tomu,
že se jedná o půdy většinou nenasycené, kyselé, polochudé živinami a s ohledem na klimatické
podmínky. Jsou zde podmínky pro pícninářství, pěstování brambor a chovatelství.
Území se zachovalými ekologickými hodnotami je významné rovněž vodohospodářsky. Menší
význam má těžba nerostných surovin - stavební břidlice. Významné jsou funkce sídelní (bydlení)
a rekreační. Podstatná část řešeného území náleží do přírodního parku Moravice s výskytem
chráněných živočišných a rostlinných druhů a přírodních společenstev. Ve vytěžených štolách
bývalých břidlicových dolů nalezneme významné zimoviště chráněných netopýrů.
Na západní straně Vítkova se nacházejí dvě umělé vodní nádrže zv. Paveláky, které jsou
důležité pro zachování biologické stability a neměly by být využívány jako rekreační nádrže pro
koupání. Naproti tomu umělá nádrž Balaton má výhodnou polohu a je vhodná pro rekreaci obyvatel
Vítkova i přespolní turisty, předpokladem pro její využití je dostatečné množství a kvalita vody.
Údolí kolem Moravice je zdrojem nerostného bohatství. Jak již bylo výše uvedeno Vítkov byl
městem hornickým, čerpajícím z dobývání zlatých, stříbrných a olověných rud v okolí. V pozdějších
dobách, po zániku významu těžby drahých kovů, zde začala být využívána naleziště pokrývačské
břidlice. Omezená těžba břidlice pokračuje i v současnosti ve Lhotce.
Převážná část komerční nadměstské občanské vybavenosti (OV) pro spádové území celého
Vítkovska je soustředěna v centru Vítkova na náměstí J. Zajíce a podél ulice Opavské (obecně se dá
říci že je soustředěna na ose od železniční stanice až k autobusovému nádraží). V ostatní okolní
zástavbě bytových a rodinných domů jsou roztroušeny menší prodejny. Základní obchodní vybavenost
je rozmístěna po celém území města a je v menší míře zastoupena i v integrovaných částech Vítkova.
Rozsah služeb a řemesel je spíše nedostatečný, což je ale problém obecný z důvodu jejich
malé lukrativnosti. Pro další rozvoj turistického ruchu bude potřeba rozsah služeb rozšířit a zvýšit jejich
úroveň.
Rozsah školských zařízení, včetně mateřských škol, je ve Vítkově dostatečný.
Ve Vítkově je městská nemocnice situovaná v místě bývalého zámeckého parku, z hlediska
dostupnosti poměrně značně vzdálena od centra města. Záchranná stanice je v centru, kde jsou
zřízeny rovněž soukromé ordinace všeobecných i odborných lékařů. Zdravotnictví se na Vítkovsku
potýká s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu. Řešení tohoto problému však není
v kompetenci územního plánu.
Z významnějších kulturních zařízení jsou ve Vítkově kino a kulturní dům, které jsou
v současné době nedostatečně využívány.
Základní vybavení tělovýchovy a sportu představuje sokolovna a poměrně rozsáhlý sportovní
areál, který je situován na východním okraji zastavěného území města. Tento areál kromě zařízení
pro lehkou atletiku, hřiště pro kopanou a další míčové hry zahrnuje areál otevřeného koupaliště. Krytý
bazén ve městě chybí.
Pro další rozvoj turistického ruchu je ve Vítkově nedostatek kvalitních ubytovacích kapacit.
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Výroba představuje ve městě poměrně rozsáhlé plochy, z nichž některé jsou nevhodně
umístěny v centru města v těsném sousedství bytové výstavby, bude účelné zvažovat jejich přestavbu
na jiné funkce.
Zemědělská výroba má nadbytek ploch, zemědělské areály nejsou zcela využívány.
Na severním okraji zastavěného území města se nachází bývalé středisko živočišné výroby (bývalé
objekty Státního plemenářského statku pak firmy PROMET Opava), které je zcela zdevastováno
a s další existencí zemědělské výroby v něm ÚP neuvažuje.
MÍSTNÍ ČÁST JELENICE
Je izolovanou částí Vítkova s převládající obytně zemědělskou funkcí, původně tvořenou
uzavřenými zemědělskými dvory kolem prostoru návsi s dominantou požární zbrojnice.
MÍSTNÍ ČÁST KLOKOČOV
Je urbanisticky oddělenou částí Vítkova s převládající obytně zemědělskou a rekreační funkcí,
která se rozvíjí jednak v zastavěném území obce ale rovněž v územně izolovaných chatovištích
Hadinka a Valcha. Z významnějších zařízení občanského vybavení je v severozápadním okraji
Klokočova situována léčebna dlouhodobě nemocných Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě.
Využití dalších zařízení občanského vybavení je problematické a podléhá neustálým změnám. To se
týká rovněž areálů zemědělské výroby, které považuje ÚP za územně stabilizované.
MÍSTNÍ ČÁST LHOTKA
Představuje malý sídelní útvar s výraznějším podílem rekreační funkce bez zastoupení
občanské vybavenosti. Velké zastoupení rekreačních objektů, které obývají rekreanti jen přes dny
pracovního volna nebo o dovolených, nepřispívá k oživení sídelní funkce této části Vítkova. K jejímu
zachování a celkovému oživení může přispět rozvoje agroturistiky v návaznosti na středisko živočišné
výroby, které je zaměřeno na chov hovězího dobytka.
MÍSTNÍ ČÁST NOVÉ TĚCHANOVICE
Po odtržení a vzniku samostatné části Zálužná je tato část jednou z nejmenších částí Vítkova.
Představovuje ji poměrně zachovalá struktura zemědělských dvorů. Na jižním okraji katastru
je situována skládka tuhého komunálního odpadu.
MÍSTNÍ ČÁST PODHRADÍ
Je sídlem s převládající rekreační funkcí. Významnou funkcí této části Vítkova je funkce
vodohospodářská. V Podhradí je situována úpravna vody Osstravských oblastních vodovodů (OOV).
Úpravna vody je nejvýznamnějším i nejrozlehlejším areálem krajského vodohospodářského významu.
Tato část Vítkova má základní vybavenost i služby pro rozvoj turistického ruchu, které jsou v současné
době využívány pouze v omezené míře, což je zapříčiněno poklesem vnitrozemské poptávky
po turistice, ale má předpoklady, že po oživení ekonomiky zaznamená tato oblast opět rozvoj. V této
části Vítkova je postaveno množství chat - objektů individuální rekreace s jejichž dalším rozvojem
ÚP nepočítá. Je zde nadřazená občanská vybavenost - střední odborné učiliště (bývalé učiliště ČSAD
- dnes rozšířeno na více oborů) s objekty školskými, dílnami a internáty.
K Podhradí náleží Annino údolí, nacházející se v meandru Moravice po směru toku, kde byly
papírny a drůbežárny. Dnes zde soukromý podnikatel rozšiřuje drůbežárny na úkor průmyslové
výroby.
MÍSTNÍ ČÁST PROSTŘEDNÍ DVŮR
Malý sídelní útvar s výrazným rekreačním zaměřením a poměrně dobrým dopravním spojením
do Vítkova, které podporuje snahu obyvatel o zachování obytné funkce tohoto sídla. Není zde
občanská vybavenost ani výroba, pouze malé soukromé chovy hospodářských zvířat.
MÍSTNÍ ČÁST ZÁLUŽNÉ
Malý sídelní útvar s převahou rekreační funkce. Obyvatelé mají snahu toto sídlo zachovat a v
r. 2002 byla tato snaha korunována ustavením Zalužného jako samostatné části města Vítkova.
OSADY VESELKA a NÝTEK
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Velmi malé osady, vzdálené od hlavních komunikačních tras, bez vybavenosti, s vyloženě
rekreační funkcí, s jejichž dalším územní rozvojem se v ÚP ani výhledově neuvažuje.
Možnosti dalšího územního rozvoje Vítkova související s potřebou výstavby nových bytů
a s vytvářením pracovních příležitostí, jsou dány založenou urbanistickou koncepcí a jsou limitovány
zejména následujícími okolnostmi:
 stávající a výhledovou dopravní kostrou a založenou technickou infrastrukturou (silniční
a železniční síť, vedení a zařízeními technické infrastruktury (hlavní řady vodovodu
a kanalizace, elektrické vedení VVN, VN, VTL plynovody) – viz kap. II.A.j.4);
 vymezením prvků územního systému ekologické stability, které zasahují plochy v zastavěném
území i mimo zastavěné území obce – viz kap. II.A.j.5);
 existencí chráněných území – viz kap. II.A.j.2));
 limity vyplývajícími z ochrany kulturních hodnot – viz kap. II.A.j.2);
 existencí chráněných ložiskových území a ložisek nerostných surovin – viz kap. II.A.j.2;
 předpokládanou velikostí města a jeho částí
 známými záměry schválenými v zadání – viz kap. II.A.c);
 řešením původního územního plánu města Vítkova
Území Vítkova je v ÚP podle jednotlivých převládajících funkcí rozděleno do ploch s rozdílným
způsobem využití.

j.3.2) URBANISTICKÁ KOMPOZICE
Siluetu města tvořená dvou až třípodlažními objekty se sedlovými střechami a výraznými
dominantami chrámu Nanebevzetí P. Marie a hřbitovního kostela, která je pro Vítkov typická návrh
ÚP zachovává.
Prvky narušujícími původní siluetu města představují vysokopodlažní panelové domy, které je
nerealné v současné době asanovat, bude však možné, v rámci jejich modernizace (výměna oken,
zateplení, nové fasády) v rámci programu „Panel“ nebo v rámci „Programu regenerace panelových
sídlišť“ architektonicky upravit. Výstavba nových výškových domů není v rámci regulativů jednotlivých
PsRZV přípustná. Návrh počítá v centru s doplněním 2 - 3 podlažních domů s možností využití
podkroví, pouze v rámci ploch stávající sídlištní zástavby mohou být situovány objekty 3 - 4.
podlažích. V ostatních částech bude zástavba tvořena převážně 1 - 2 podlažními objekty, výjimečně
s 3 NP.
Výstavba nových dominant není navrhována.
Návrh ÚP Vítkova vychází ze založené urbanistické kompozice města a dále ji rozvíjí. Jádrem
urbanistické kompozice je a bude prostor historického jádra a v něm zejména náměstí.
Původní půdorys města byl tvořen blokovou zástavbou protkanou uliční sítí s hlavním
náměstím v centrální poloze. Historická půdorysná kresba je sice místy ještě patrná, ale je již silně
narušena zejména mimo centrum, kde již bloky většinou ustoupily volné, nebo sídlištní zástavbě.
Uliční síť se návrhem ÚP zachovává, od původních záměrů na přeložky silnic obsažených
ve stávajícím ÚPN města Vítkova a v ÚPN VÚC okresu Opava se upustilo, význam jednotlivých
komunikací je v podstatě zachován, navrženy jsou pouze dílčí úpravy komunikační sítě.
Uliční bloky v centru je možno podle návrhu ÚP znovu doplnit se zachováním původní
(drobné) parcelace. Bloky domů jsou výrazným městotvorným prvkem, který je účelné doplnit.
Význam i vzhled ulic zůstává bude účelné zachovat, dodržet původní stavební čáry, výškové
hladiny i celkového členění objektů. Během času narušené původní pojetí je tak možno doplnit, a tím
zachovat historicky ráz města.
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Náměstí J. Zajíce a celý prostor centra města bude vhodné řešit samostatnou územní studií
nebo regulačním plánem tak, aby vznikl větší prostor pro realizaci společenského života organizací
parkovacích ploch a zeleně v prostoru náměstí.
Zástavba mimo centrum města je tvořena převážně rodinnými domy se zahradami. Tato
zástavba je fádní, postrádá plochy pro společné hry dětí, event. sportovní vyžití. Jsou navrženy plochy
mezi rodinnou zástavbou pro pískoviště, dětská hřiště. V rodinné zástavbě jsou doplněna malými
ostrůvky občanské vybavenosti.
Průmyslové areály situované v centru města působí neuspořádaně a rozvoj centra výrazně
omezují. Proto bude vhodné postupně tato území přestavět a odsunout výrobní funkce
na severovýchodním okraji zastavěného území města, kde jsou pro ně navrženy nové prostory.
K nové bytové zástavbě jsou určeny plochy na okrajích zastavěného území:
- na Skřivánčím Poli;
- na jihovýchodním svahu k říčce Čermné;
- plocha na jižním okraji zastavěného území za nádražím;
- na severozápadním okraji zastavěného území za stávající rodinnou zástavbou.
Nové plochy jsou dopravně obslouženy nově navrženými komunikacemi.
Pro umisťování staveb platí legislativně platné obecně závazné předpisy (v současné době
vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), ve znění pozdějších
předpisů. Pro zabezpečení urbanisticko architektonické koncepce a kompozice zejména navržených
ploch pro výstavbu bude vhodné dodržovat tyto směrné prvky prostorové regulace, kterými jsou:
 dopravní ochranná pásma - určují minimální odstup objektů od silnice III. třídy,
 bezpečnostní a ochranná pásma - vyznačují minimální odstup staveb od vedení a zařízení
technického vybavení,
 výšku zástavby podle podmínek regulace jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

j.3.3) NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH PLOCH
3.3.1)

BYDLENÍ

Odhadovaná potřeba nových bytů v řešeném územ je, při zohlednění očekávaného odpadu
bytů, cca 190 nových bytů v období do r. 2025, z toho 40 bytů v bytových a 150 v rodinných domech
– viz kap. II.Af3) tohoto odůvodnění. Odhadovaná potřeba ploch pro tento objem bytové výstavby
je cca 18,4 ha, z toho cca 0,4 ha pro výstavbu bytových domů.
Jen u malé části je možno předpokládat jejich získání bez nároku na nové plochy (vymezené
územním plánem jako návrhové), tj. formou - nástavby, přístavby, změny využití budov, v zahradách,
v prolukách v zástavbě apod.
Současně však pro přiměřené fungování trhu s pozemky je potřeba zabezpečit převahu
nabídky pozemků nad očekávanou poptávkou, minimálně o 50%.
Ne všechny pozemky, které územní plán navrhne k zástavbě, budou takto využitelné ať už
z důvodů majetkoprávních či jiných, tj. v době zpracování územního plánu neznámých faktorů.

3.3.2)

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

3.3.2.1) ZÁSADY A ZPŮSOB ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Občanské vybavení je v dnešních podmínkách tržní ekonomiky jednou z oblastí, v níž
probíhají nejdynamičtější změny. Při řešení problematiky občanského vybavení jsme vycházeli ze
„Zásad a pravidel územního plánování“ (VÚVA Brno, 1983), dále jen „Zásady“, které je možno
považovat za dosud jediný komplexní a vhodný materiál zabývající se touto problematikou. Jsme si
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ovšem vědomi, že tyto „Zásady“ jsou do jisté míry poplatné době svého vzniku a systému centrálního
plánování. Proto jsme oblast občanského vybavení rozdělili do tří hlavních skupin:
A-

Zařízení základní - nezbytně nutná
a) pro rozvoj člověka a představují ho obory:
I
Školství
IV
Zdravotnictví
V
Sociální péče
b) pro zajištění chodu a fungování obce a představuje ho, kromě některých druhů služeb (WC,
hřbitovy, požární ochrana), obor XII Zařízení správy a řízení.

Jsou to zařízení, která musí zajišťovat přímo stát prost řednictvím obce, nebo bude iniciovat
případně dotovat soukromé iniciativy (soukromé, církevní školy, soukromé ordinace lékařů, lékárny,
ústavy apod.)
B-

Zařízení doporučená (v navržené skladbě a kapacitách pro obec) kde jsme zařadili obory:
II
Kultura a osvěta
III
Tělovýchova a sport

Jde o zařízení, která rovněž slouží rozvoji člověka, jejichž existence v obci není nezbytně
nutná. Tato zařízení bude zřejmě zčásti zajišťovat obec, ale hlavní iniciativu lze očekávat
od soukromých osob (sponzorů), organizací a spolků.
U zařízení skupiny A a B je proveden rozbor a návrh kapacit zařízení včetně jejich lokalizace
a to u skupiny A jako závazný a u skupiny B jako směrný.
Zařízení ostatní,
zahrnující ostatní obory občanského vybavení, která se již budou vyvíjet na čistě tržním
principu bez ohledu, zdali jsou podle dřívější metodiky zařazeny do tzv. základního vybavení sídel
nebo vyššího. Obec však může stimulovat žádoucí rozmístění a strukturu zejména základní vybavenosti odstupňovanou pozemkovou nebo daňovou politikou.
C-

U zařízení skupiny C není provedeno porovnání současného stavu, co do druhovosti
a kapacit, s ukazateli ze "Zásad" a konkrétní lokalizace těchto zařízení má pouze směrný charakter.
Členění občanského vybavení do jednotlivých oborů jsme převzali ze "Zásad":
I. Školství
II. Kultura a osvěta
III. Tělovýchova a sport
IV. Zdravotnictví
V. Sociální péče
VI. Maloobchod
VII. Velkoobchod
VIII. Ubytování
IX. Veřejné stravování
X. Nevýrobní služby
XI. Výrobní a opravárenské služby
XII. Správa, řízení a poradenská činnost
XIII. Politická a zájmová činnost
Získat hodnověrné údaje o dnešní skladbě a kapacitách občanského vybavení, zejména
skupiny C, je velmi obtížné a nemá prakticky význam porovnávat kapacity občanského vybavení této
skupiny ukazateli, které vycházejí z průměrů za Českou republiku a každá obec má specifickou
poptávku danou svou polohou. Turistická atraktivita obce má vliv na nárůst poptávky, která však je
časově nevyrovnaná.
Z grafické části dokumentace je patrné vymezení urbanistických ploch a rozmístění vybraných
druhů občanského vybavení.
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Údaje o současných kapacitách
a na internetových stránkách města.

občanského

vybavení

byly

zjišťovány

v terénu

ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ MĚSTA VÍTKOVA A JEHO ČÁSTÍ
A-

Základní zařízení

I.

Školství a výchova

Při posuzování kapacit školských zařízení, stejně jako při dimenzování zařízení sociální péče
je nutno vycházet z demografické rozvahy předpokládaného vývoje počtu dětí v příslušných věkových
skupinách pro mateřské a základní školy a osob v poproduktivním věku. V r. 2001 byl vykazován podíl
dětí - asi 17,8 % z počtu trvale bydlících. Počet dětí absolutně poklesl z 1 129 v r. 2001 na 918
na začátku roku 2011. Podíl obyvatel nad 60 let (v poproduktivním věku) za stejné období klesl z 16,9
% na 16,4 %. Proces stárnutí obyvatelstva (zejména růstu podílu jeho poproduktivní složky) bude
dlouhodobě pokračovat, rychleji ve vlastním Vítkově. Počet osob v poproduktivním věku překročil
počet dětí. Očekávaný vývoj se promítne do vzrůstajících nároků na sociální a zdravotní vybavenost
(především rozsahu nárokované péče o starší občany), na základě které je možno usuzovat,
že nedojde ke zvýšení potřeby předškolních ani školních zařízení. Naopak je možno konstatovat,
že očekávaný pokles počtu dětí ve věku školní docházky umožní snižování počtu žáků ve třídě
a zkvalitňování výuky.
Mateřské školy (MŠ) – podle oficiálních stránek města je ve Vítkově provozována již jen
jedna MŠ s celkovou kapacitou 243 míst. Podle současného trendu snižování počtu nově narozených
dětí a stavu zaměstnanosti, bude zřejmě současný stav vyhovovat po celé návrhové období.
V případě potřeby je možno využít rezerv ve vhodných stávajících objektech.
Základní školy (ZŠ) - jsou ve Vítkově 2:
ZŠ Vítkov - Opavská
s kapacitou 500 žáků včetně školní družiny
ZŠ Vítkov – Komenského
s kapacitou 400 žáků včetně školní družiny a školního
klubu
ZŠ pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
s kapacitou 150 žáků včetně školní družiny a školního
klubu
Vítkov – nám. J. Zajíce
Střední školy
Ve Vítkově jsou zřízeny 2 střední školy:
Gymnázium Vítkov -

s se všeobecným zaměřením v osmiletém a čtyřletém studiu včetně
možnosti večerního studia

Střední škola Vítkov – Podhradí -

-

se studijními obory

s učebními obory

-
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silniční doprava
dopravní prostředky
chemik operátor
číšník – servírka
kuchař – kuchařka
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Speciální školy
Ve Vítkově je zřízena základní umělecká škola s 18 pedagogy a kapacitou 450 žáků
v oborech:
- hudební
- výtvarný
- taneční
Další speciální školy (jazykové, tělovýchovné, ekonomické, jiné odborné) a speciální výuka
těchto oborů (v rámci spolupráce škol i pro gymnazisty, žáky ZŠ atd.), může být zajišťována malými
soukromými školami zřizovanými v rámci zón bydlení a občanského vybavení.
Podle „Návrhu koncepce školství“ (zpracovaného Ing. Zd. Kuboněm, ved. odb. služeb MěÚ
Vítkov) byl skutečný stav k 10. 1. 2012 750 zapsaných žáků ve Vítkově (ZŠ Opavská 210,
ZŠ Komenského 308 a Gymnázium 197 žáků) a vedení města uvažuje z ekonomických důvodů
s další integraci základního školství.
Středisko volného času (SVČ)
SVČ ve Vítkově ma celkovou kapacitu (r. 2009/2010) pro 300 dětí a mládež v 27 zájmových
kroužcích, v oddělení výchovy, techniky, estetiky a přírodovědy
Ve Vítkově sdružuje dvě pracoviště:
- SVČ Vítkov – hlavní budova
- Turistická ubytovna Klokočov s celoročním provozem.
IV.

Zdravotnictví

Nemocnice - ve Vítkově je v provozu městská nemocnice, která administrativně spadá pod
Nemocnici Nový Jičín, a.s., s těmito stěžejními odděleními:
- rehabilitační oddělení
- interní oddělení
- oddělení radiologie a zobrazovacích metod
- oddělení klinické biochemie a hematologie
V budově A - je situováno interní oddělení, LDN, rehabilitace a neurologická ambulance
v budově B - je situována chirurgická ambulance, dětská ambulance, kožní, alergologická a
plicní ambulance
v budově C - laboratoře a RTG pracoviště.
Pro její činnost v rámci integrovaného záchranného systému je u areálu nemocnice navržena
plocha pro helioport.
Zdravotní střediska - jsou situována v centru města mají dostatečnou kapacitu a vyhovují.
Soukromé ordinace mohou být umisťovány prakticky kdekoli
v místech smíšeného centrálního území nebo i mimo něj. Mohou být
situována jednak v RD ale i v přízemích bytových činžovních domů
mimo centrum se samostatným odděleným vstupem.
Lékárny –

V.

jsou provozovány na komerčním principu a jsou situovány v centru města (jedna
je situována na náměstí v objektu společně se zdravotním střediskem).

Sociální péče

Domov důchodců na Lidické ul. č.p. 611 byl zřízen na místě bývalého učiliště. Jeho kapacita
108 míst je dle ukazatelů dostatečná. Ve Vítkově jsou rovněž na Lidické ul. č.p. 608, na Bezručově
ulici č.p. 620 a 619 jsou zřízeny Městem Vítkov domy s pečovatelskou službou. Provozovatelem je
Správa bytového fondu města Vítkova, služby zajišťuje Charita Odry. Případné další potřeby je možno
pokrýt rekonstrukci některých stávajících objektů.
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Vznikne-li potřeba, domov dětí je možné vybudovat v obytných čtvrtích pro individuální
zástavbu v severozápadní nebo východní části města.
Některý samostatně fungující ústav by bylo možno přesídlit do Podhradí do ubytovacích
objektů učiliště, které není zcela využito.
Kromě toho ve Vítkově v rámci komunitního plánování, v rámci něhož byly ve městě zřízeny
3 prac. skupiny:
 pro rodinu, děti a mládež,
 pro seniory a zdravotně postižené a
 pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
je v rámci podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením a duševním
onemocněním zřízena na adrese B. Němcové 786 zřízena možnost ubytování 9 osob ve dvou bytech.
Dále je ve Vítkově provozováno dobrovolnické centrum Elim Opava o.s.
Nevýrobní služby

X.

hřbitov - ve městě je stávající a dříve uvažované jeho rozšíření není, dle aktuálních informací,
nutné.
Správa a řízení

XII.

Městský úřad je situován v rekonstruovaných objektech na náměstí.
Úřadovna police je rovněž umístěna v novém objektu městského úřadu na náměstí, kde je
dostatek místa pro rozsáhlejší vozový park.
pošta - ve městě podle informací vyhovuje potřebám obyvatel.
zařízení požární ochrany - potřebám města vyhovuje.

B-

Zařízení doporučená

II.

Kultura a osvěta

Nejvýznamnějšími kulturními objekty jsou :
kulturní dům (bývalý Dělnický dům), včetně jeho zahradní části, který má tyto prostory:


malý sál s kapacitou 120 osob pro divadelní a 136 osob pro stolové uspořádání (ples)



balkón pro 55 osob



společenská místnost pro 30 osob



jídelna s barem pro 20 osob

Kino Panorama s kapacitami: -

přízemí 172 osob
balkón 118 osob
lože 26 osob.

knihovny - nejsou formulovány požadavky na jejich řešení, vyhovují potřebám obyvatel
města.
klubovny - pro kulturní a společenskou činnost je možno využívat prostorů kulturního domu,
sálů restaurací a výhledově i prostor rekonstruovaného kulturního domu.
Je možno zvážit zřízení muzea nebo jeho expozice dokumentující historii Vítkovska.

III.

Tělovýchova s sport
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tělocvična - pro sportovní vyžití obyvatel města slouží tělocvičny a další sportovní vybavení
realizované v rámci základních a středních škol.
hřiště velkoplošná - stávající sportovní areál na jihovýchodním okraji Vítkova bude zachován.
Na místě současně otevřené ledové plochy je možno zřídit umělé kluziště. Sportovní plochy
jsou doplněny na západní straně města novými, rozsáhlými plochami (s možností zřízení
krytého bazénu, sauny, tělocvičny, tenisových kurtů, hřišť atd.). V tomto prostoru je rovněž
možno zřídit dopravní hřiště.
Pro lyžování a sáňkování dětí je nejvhodnější kopec dnes takto využívaný – severní svah
za tratí, směrem na Klokočov. Další možnost se nacházejí v bližším nebo vzdálenějším okolí
města.
Plochy pro sport a dětská hřiště jsou vymezeny i ve všech integrovaných místních částech.
hřiště maloplošná - v rámci dostavby sídelního útvaru navrhujeme vybudovat hřiště
pro míčové hry a dětská hřiště u bytových domů a v rámci soustředěné výstavby rodinných
domů. Lokalizace těchto drobnějších zařízení bude předmětem detailnějšího řešení v rámci
studie nebo projektu.

C-

Zařízení ostatní

Jak již bylo v úvodu této kapitoly konstatováno, budou se zařízení této skupiny rozvíjet
na základě vývoje nabídky a poptávky, která je do značné míry závislá na atraktivitě města. Pro její
podporu je nutno vytvořit předpoklady jednak zvýšením urbanisticko architektonické úrovně centra
města a jednak účinnou propagací a reklamou. K tomuto účelu navrhujeme zřídit informační tabule
u železniční stanice, autobusových zastávek, u informačního centra na náměstí (výdej propagačních
a reklamních materiálů), případně i na cyklistických stezkách.
Rozvoj těchto komerčních aktivit, zejména obchodu a služeb, by měl být směrován na hlavní
kompoziční osy - Opavskou ulici a náměstí, služby a administrativa spíše do přilehlých ulic centra.
Většina základní vybavenosti a vyšší vybavenost má být soustředěna do území městského centra,
v ostatních územích může být v jednotlivých případech další základní vybavenost. Ta je vhodná též
v malých obvodových centrech zřizovaných uvnitř obytné zástavby. Rozvoj ubytovacích
a stravovacích služeb se bude rozvíjet podle rozvoje cestovního ruchu a trhu. Nové tržištní náměstí
vzniká před objektem kina.
Vhodnost umístění jednotlivých zařízení v zónách je popsána v ÚP Vítkova v kapitole I.A.f)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

3.3.3)

ZELEŇ, REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
ZELEŇ
Územní plán respektuje stávající hodnotnou vzrostlou zeleň, zakreslenou v grafické části.

Návrh nové zeleně ve Vítkově umožňuje a doporučuje ozelenění centrální části sídla
doplněním dalších ploch s parkovou úpravou, okolí navržených výrobních zón a zón občanského
vybavení, na založení stromořadí podél hlavních komunikací, vytvoření ploch a pásů ochranné zeleně
kolem sportovně rekreačního areálu a vytváření chybějících a navržených prvků systému ekologické
stability podle ZÚR Moravskoslezského kraje a generelu místního ÚSES zapracovaného do ÚP. Zeleň
by měla být tvořena zejména původními druhy dřevin. Prvořadá pozornost by měla být věnována
výsadbě a údržbě zeleně v centrální části města.
V souvislosti se snižováním negativních vlivů z nákladní automobilové dopravy (znečišťování
ovzduší, hluk) by měly být navrhovány u stávajících i navržených úseků silnic v místech průjezdu
zastavěným (obytným) územím pásy liniové zeleně, které mají hygienický i estetický význam.
Navrhované pásy zabezpečí určitou pohltivost, mohou tvořit optickou clonu v případech esteticky
nedořešených konstrukcí a uplatní se zde také příznivý psychologický účinek zeleně. V místech, kde
je to prostorově možné a z hlediska hluku, nebo v případě výrobních zón i z estetických důvodů, více
potřebné, je vhodné vysadit kompaktní pásy zeleně, tvořené stromy s hustým sponem korun (javory,
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lípy, habry) doplněné hustým keřovým porostem listnatých i jehličnatých druhů (líska, hloh, ptačí zob,
brslen ad.).
Z důvodu zajištění funkčního působení místního územního systému ekologické stability je
třeba udržovat, resp. zvyšovat ekologickou stabilitu funkčních ploch zeleně snižováním působení
negativních vlivů, náhradou nepůvodních druhů dřevin původními, zakládáním ochranných pásů apod.

REKREACE
Krátkodobá rekreace každodenní
Každodenní krátkodobá rekreace slouží k zotavení obyvatel po skončení zaměstnání nebo
výuky (cca 1 - 6 hod. denně). Odehrávat se má ve volném přírodním prostředí mimo vlastní obydlí
a má mít charakter procházek, sportování, v létě koupání se sluněním, zahrádkaření, v zimě lyžování
apod. K zahrádkaření mají obyvatelé Vítkova dostatek příležitostí na vlastních pozemcích nebo
ve stávajících nebo ÚP navržených zahrádkových osadách. K provozování rekreačních aktivit slouží
především sportovně rekreační areály, ostatní sportoviště, parky a zeleň ve volné krajině. Možnosti
rekreace obyvatel Vítkova jsou dostatečné v rámci vlastního katastrálního území nebo v bezprostředním okolí. Možnosti rekreace ve Vítkově využívají a budou využívat i obyvatelé širšího spádového
území. Z toho důvodu posuzování rekreační kapacity území sídelního útvaru nepovažujeme
za účelné, neboť, jak z rozboru sportovně rekreačních zařízení, tak i s ohledem na přírodní podmínky,
daleko překračuje předpokládané nároky na rekreaci vlastních obyvatel.
Pro dobrou funkci systému ploch pro denní rekreaci obyvatel je nutno zajistit vybudování
pěších a cyklistických komunikací jejichž hlavní trasy jsou navrženy v územním plánu (výkres II. B.a),
II.B.d1).
Krátkodobá rekreace víkendová
Porovnání nároků obyvatel Vítkova a kapacitních možností oblastí, ve kterých by měly být tyto
nároky uspokojeny, je nad rámec územního plánu sídelního útvaru. Z hlediska dostupnosti přichází
pro obyvatele Vítkova v úvahu oblast cestovního ruchu Jeseníky, ale rovněž území mimo oblasti
cestovního ruchu, např. vodní nádrž Slezská Harta.
Za oblasti zájmu obyvatel sídelního útvaru z hlediska víkendové rekreace je možno považovat
okruh dostupnosti do 90 min. hromadnou dopravou nebo 50 - 80 km v případě použití individuální
dopravy.
Dlouhodobá rekreace
Představují ji prázdninové pobyty a dovolené, které se odehrávají na území celého státu,
zejména v oblastech cestovního ruchu, ale podle finančních možností obyvatel i mino území České
republiky.
CESTOVNÍ RUCH
Vítkov nepatří mezi významná turistická střediska oblasti cestovního ruchu, přesto má, díky
svým přírodním předpokladům a případným investicím a aktivitám v oblasti rozvoje sportovně
rekreačního vybavení, ambice stát se jedním z nástupních center pro oblast cestovního ruchu
Jeseníky. Z hlediska kapacit není území dostatečně vybaveno pro rozvoj cestovního ruchu zejména
v oblasti kvalitního ubytování.
Území Vítkova je možno využívat zejména pro sportovní aktivity, pěší turistiku,
pro cykloturistiku a velice atraktivní může být zejména v oblasti rozvoje agroturistiky, zahrnující rovněž
rozvoj jezdectví.
Ve Vítkově je předpokládáno vybudování centra turistiky pro Vítkovský region s možností
ubytování přímo v centru města, dále v navrhovaném sportovním areálu, u nádrže Balaton
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a u dnešního koupaliště. Další rozvoj rekreačních aktivit u nádrže Balaton je podmíněn zlepšením
kvality a zajištěním optimální výšky hladiny vody.
ÚP konzervuje rozvoj individuální a podporuje rozvoj hromadné rekreace v Podhradí a dalších
integrovaných částech Vítkova. Zejména Podhradí se již dnes stává turistickým centrem s možností
dalšího rozvoje, limitovaným ochrannými podmínkami Přírodního parku Moravice sledujícími
zachování přírodního rázu této části zachovalé krajiny a jeho ekologickou stabilitu.
V malých sídlech spolu s chovem koní by měla být podporována jezdecká turistika
a agroturistika s nabídkou malých ubytovacích a stravovacích služeb ve venkovských sídlech v rámci
stávajících rekonstruovaných nebo nově budovaných zemědělských usedlostí nebo i v malých
penzionech.

3.3.4)

VÝROBA
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Zemědělství

Pro rozvoj samotného města Vítkova má zemědělská prvovýroba jen zprostředkovaný význam
a v samotném sídelním útvaru je i malý rozsah zemědělských ploch. Větší význam má v místních
částech venkovského charakteru, především v Jelenici a Klokočově. Pěstují se zde brambory, pícniny,
chová se hovězí dobytek a drůbež a to především v nově vzniklých velkých zemědělských
společnostech, které nastoupily po státním statku a družstvech.
Na území Vítkova se nacházejí dvě větší zemědělské společnosti. Vítkovská zemědělská,
s.r.o. a ZEMPOL - obchodně zemědělská společnost, spol. s.r.o.
Zvláštností je chov speciálního koňského plemene ve Františkově dvoře v Klokočově.
Samotný chov těžkého plemene „slezský norik“ je nákladný a bez navazujících výrob a služeb
pro turistiku bude přežívat jen obtížně.
Díky dostatečné velikosti jsou zemědělské společnosti s tradičními výrobky životaschopné,
ikdyž jejich zisk neumožňuje dostatečnou akumulaci kapitálu a technologický rozvoj.
Ve městě jsou typické zahrádkářské kolonie a stojí převážně na stavebně velmi cenných
parcelách.
Po státním statku zbyly nevyužité objekty:
- takzvaná stará farma u nemocnice;
- nedostavěná sýrárna blízko výpadovky na Budišov nad Budišovkou.
Zemědělské výrobní oblasti
Zemědělské výrobní oblasti jsou nejstarší kategorizací zemědělského území. Na počátku
minulého století sloužily pro statistické hodnocení zemědělské výroby podle výrobního zaměření
rostlinné výroby v rozdílných půdně-klimatických podmínkách. Na začátku šedesátých let minulého
století byly zemědělské výrobní oblasti upřesněny pro jednotlivá katastrální území a legislativně
zakotveny ve vyhlášce MZe č. 213/1959 Úředních listů. Zařazení katastrálních území do výrobních
typů a podtypů původně sloužilo pro účely stanovení zemědělské daně (zákon č. 50/1959 Sb.,
o zemědělské dani).
Později tato kategorizace posloužila pro rajonizaci zemědělské výroby. Tyto zemědělské
výrobní oblasti jsou Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Českým statistickým úřadem
využívány pro statistické hodnocení území ČR až do současnosti. Zemědělské výrobní oblasti vytváří
třídicí základnu katastrálních území pro účely zemědělské statistiky pro hodnocení podnikatelských
subjektů a analýzy jejich produkčních a ekonomických výsledků.
Území Vítkova je zařazeno do výrobní oblastí bramborářské (s označením B), typ
bramborářsko-obilnářský, která se člení na podtyp B1, B2 a B3. V území se nachází všechny tyto
podtypy.
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B 1 : hlubší hlinité půdy v rovinném nebo mírně svažitém terénu, s vyšší půdní úrodností;
B 2 : hlinité půdy s mělkým profilem, popřípadě s vyšší svahovitostí;
B 3 : lehké půdy, mělké, popřípadě štěrkovité, s vyšší svahovitostí.
Organizace zemědělské výroby
Vítkovská zemědělská, s.r.o.
Společnost zabývající se zemědělstvím, ekologickým zemědělstvím, chovem masného skotu
a chovem koní plemene „Slezský norik“. Společnost provozuje rovněž i agroturistiku, pro jejíž další
rozvoj vytváří územní plán územní předpoklady.
V současné době má v chovu 475 ks skotu (včetně telat), 74 ks ovcí a 30 ks koz. Skot je
od května do listopadu celý den na pastvě a v zimním období je ustájen v areálu v Klokočově.
Chov koní ve Františkově dvoře představuje v současné době 82 ks, z toho 35 plemenných je
klisen.
ZEMPOL - obchodně zemědělská společnost, spol. s.r.o.
Od 1. 1. 2002 je zemědělská společnost registrována jako ekofarma. Na orné půdě se pěstují
ekologické produkty. Na ostatní zemědělské půdě se zajišťuje údržba trvalých travních porostů
a výroba objemové píce (seno, senáž).
V živočišné výrobě tato společnost chová skot bez tržní produkce mléka v ekofarmě.
Zemědělská společnost je zaměřena hlavně na ekologické hospodaření, ale provozuje i konveční
zemědělskou výrobu, která je zaměřena na výkrm jatečných krůt a brojlerů. ZEMPOL, spol. s r.o.
zaměstnává asi 48 stálých pracovníků.
Chov skotu – průměrně je chováno 473 velkých dobytčích jednotek (VDJ = 500 kg) hovězího
dobytka, který se chová pro maso a tomu odpovídají i jejich plemena (při chovu hovězího na maso
zůstávají telata na pastvinách u svých matek a sají mléko). Jsou to kříženci masných plemen
Charolais a Limousine.
Chov drůbeže - ročně vykrmí 450 000 ks jatečných brojlerů a 4 000 ks jatečných krůt.
Součástí drůbežárny je i vlastní porážka, která zpracovává část produkce.
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Lesnictví
Více než 90% ploch pozemků určených pro plnění funkcí lesa je v majetku České republiky
ve správě státního podniku Lesy ČR. Zbytek lesů je ve vlastnictví města Vítkova ve správě
technických služeb Města Vítkova a ve vlastnictví soukromých osob. Těžbu dřeva, pěstební činnost
a ochranu lesa provádějí na základě smluv o dílo soukromé lesnické společnosti. Fyzické osoby tuto
činnost vykonávají ve svých lesích samy.
Technické služby města Vítkova hospodaří na základě nájemní smlouvy v 266 ha městského
lesa. Městské lesy se nacházejí na 6 katastrálních územních, z nichž největší část je v k.ú. Vítkov
v prostoru mezi Prostředním Dvorem a Balatonem a to 139 ha.
Lesy jsou převážně smrkové. V lesích se hospodaří podle lesního hospodářského plánu
(LHP), který je zpracován pro roky 2010 až 2019, a je v něm stanovena celková výše těžeb na 27 tisíc
3
m dříví (za období platnosti LHP).
Jako příležitost na úseku lesního hospodářství se jeví zalesnění neproduktivních ploch
a údržba krajiny směrem k původní druhové struktuře.
Ve Vítkově není žádný podnik zpracovávající produkty zemědělství, ani lesnictví.
Dřevozpracující provoz bývalého OSP je v současnosti nevyužitý.
Druhová skladba porostů
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Řešené území náleží do lesní oblasti 29 – Nízký Jeseník. Původní smíšené a listnaté lesy byly
většinou přeměněny na smrkové monokultury. Řídce se vyskytují malé zbytky porostů s přirozenou
skladbou dřevin, z nichž některé by zasluhovaly ochranu.
Vůdčím lesním vegetačním stupněm je dubobukový a jedlobukový s převahou bohatých
a svěžích typů na živných půdách. Značné zastoupení mají společenstva na oglejených půdách
s původní velkou účastí jedle – jedliny, smrkové jedliny a jedlové doubravy. Zastoupen je i bukový
vegetační stupeň, v nižších polohách v okrajích jsou bukové doubravy, na kamenitých půdách klenové
a lipové bučiny. Málo je suťových javořin, na mokrých plochách jsou prameništní olšiny a potoční
jaseniny.
Kategorizace - veškeré lesní porosty jsou podle platného lesního hospodářského plánu
zařazeny do kategorie č. 10 - lesů hospodářských.
Územní charakteristika města Vítkov: zemědělská a lesní půda
Celková výměra (ha) rok 2010:
z toho (v ha) :

5 502,51

zemědělská půda
z toho: orná půda
zahrady

2 954,62
2 378,98
92,91

lesní půda

2 015,22

Vzhledem k charakteru oblasti je významné lesnictví jak z
pohledu zaměstnanosti, tak i z pohledu přidané hodnoty.
Na území města Vítkova se nachází 2016 ha lesa:

Výměra lesa v ha

Místní část
Jelenice

150

Klokočov

639

Lhotka

157

Nové Těchanovice

261

Vítkov
Celkem
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Zdroj veřejná databáze ČSÚ

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA, SKLADY
Stávající výrobní areály jsou pokládány za územně stabilizované, některé jsou navrženy
k dalšímu rozšíření. Popis stávajících výrobních průmyslových podniků není, s ohledem na neustálé
majetkové a ekonomické změny, pro účely ÚP podstatný. Předpokládá, že se výrobní aktivity budou
soustřeďovat zejména na plochách kolem nádraží, kde je možnost vykládky a nakládky na železniční
vagóny. S rozvojem těžkého průmyslu se na území města neuvažuje a ani podmínky stanovené
pro ochranné pásmo Přírodního parku Moravice ho neumožňují.
ÚP navrhuje vymístění dvou stávajících průmyslových ploch z centra města u Opavské ulice.
Pro ně jsou určeny plochy dále od centra a pro rozvoj výrobních aktivit navrhuje, kromě již výše
uvedených ploch u nádraží, další rozsáhlé plochy na východním okraji zastavěného území podél
navržených přeložek silnic II/462 a III/4623. Další rozsáhlejší plochy pro rozvoj výrobních aktivit jsou
navrženy v severní části Klokočova a v jižní části Lhotky podél silnice III/4422.
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j.3.4) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
3.4.1)

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

3.4.1.1) DOPRAVA SILNIČNÍ
Řešeným územím jsou vedeny silnice :
II/442
Horní Benešov – Vítkov – Jakubčovice nad Odrou
II/443
Velká Bystřice - Město Libavá – Budišov nad Budišovkou - Opava
II/462
Vítkov – Lesní Albrechtice
III/4426
Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice
III/4428
Vítkov - okružní
III/4429
Vítkov – Klokočov - Klokočůvek
III/4621
Vítkov – Nové Těchanovice
III/4622
Lhotka – Nové Těchanovice
III/4623
Vítkov – Heřmanice u Oder - Odry
III/4628
Prostřední Dvůr - Veselka
III/44210 Klokočov - průjezdná
III/44337 Melč – Radkov - Vítkov
III/44338 Radkov – Nové Zálužné
Silnice II/442

Horní Benešov – Vítkov – Jakubčovice nad Odrou

Silnice II/442 je komunikační osou řešeného území v jihozápadním směru. V širších
dopravních vazbách regionu představuje doplňkový krajský tah, který umožňuje komunikační
propojení obcí a měst v severojižním směru.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice II/442 zastavěným územím Vítkova
charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B v šířkovém uspořádání odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci. V zastavěné části města zajišťuje přímou obsluhu
přilehlé zástavby.
Trasa silnice II/442 je v řešeném území stabilizovaná. V Bílé knize SSMSK, kde jsou uvedeny
plánované dopravní stavby na území Moravskoslezského kraje, je uvedena rovněž stavba „Vítkov
obchvat II. stavba km 27,190-27,821“. Stavba zahrnuje přeložku stávající silnice II/442 – část ulice
Budišovské ve Vítkově, opravu mostů a související přeložky a opravy inženýrských sítí.. Vzhledem
k tomu, že by si tato stavba vyžádala demolice budov, byla s ohledem na problematiku
majetkoprávního vypořádání stavby po dohodě s městem Vítkov její další příprava zastavena. V rámci
zpracování územního plánu byla znovu potřebnost a účelnost stavby posouzena. Stavbou by sice
došlo k odklonu části tranzitní dopravy a tím ke zklidnění dopravy v zástavbě kolem náměstí Jana
Zajíce, současně by však tento odklon byl pouze minimální a tím by negativní vliv dopravy (zejména
hluk a exhalace) zůstal prakticky ve stejné lokalitě. Náklady na stavbu (zejména demolice) nejsou
tedy tomuto efektu adekvátní. Proto je v územním plánu silnice II/442 ponechána ve stávající stopě
a pro uvedenou stavbu je vymezena územní rezerva v celkové šířce 50 m, tj. 25 m od předpokládané
osy komunikace. Dále je v souladu s „Bílou knihou“ navržena rekonstrukce mostu ev.č. 442-022
přes potok Čermná za Vítkovem, rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/442 Vítkov – hranice okresu
a realizace opěrné zdi na silnici II/442 Vítkov – hranice okresu.
Silnice II/443

Velká Bystřice - Město Libavá – Budišov nad Budišovkou – Opava

Tah silnice II/443 je doplňkovým krajským tahem, který plní funkci komunikační spojnice
řešeného území s centrem regionu – statutárním městem Opavou. Řešeným územím prochází pouze
v krátkém úseku v jeho severozápadní části (Zálužné).
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Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah stávající silnice II/443 zastavěným územím
charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s částečnou obslužnou funkcí
(v zastavěném území Zálužného) s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové směrově
nerozdělené komunikaci.
Trasa silnice II/433 je v řešeném území stabilizovaná. Dopravní řešení územního plánu pouze
navrhuje silnici II/433 v úseku hranice k.ú. – Zálužné k rekonstrukci a modernizaci, rekonstrukci mostu
ev.č. 443-050 přes potok Horník před obcí Zálužné, modernizace mostu ev.č. 443-053 v Zálužné
a rekonstrukce opěrných a zárubní zdi na silnici II/443 v úseku hranice k.ú. - Zálužné (viz „Bílá kniha“
SSMSK).
Silnice II/462

Vítkov – Lesní Albrechtice

Silnice II/462 je páteřní komunikací zastavěného území města v severojižním směru.
Představuje doplňkový regionální tah, který plní funkci důležité spojovací komunikace Vítkovska
se silnicí I/57 a tím následně i se statutárním městem Opavou.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice II/462 zastavěným územím Vítkova
charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B v šířkovém uspořádání odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci. Pro zastavěnou část města má silnice II/462 páteřní
charakter a zajišťuje rovněž přímou obsluhu přilehlé zástavby.
Současné parametry silnice II/462 jsou naprosto nevyhovující. Proto je v souladu s „Bílou
knihou“ SSMSK navržena celková rekonstrukce a modernizace silnice II/462 v úseku Vítkov –
Větřkovice včetně úprav ostatní komunikační sítě. Její součástí je směrová úprava silnice II/462
na vjezdu do Vítkova ze směru od Jelenice a rovněž odstranění směrově nevyhovujícího úseku
v prostoru Prostředního Dvora. Na tento návrh navazuje úprava křižovatky stávajících silnic II/462
a III/44337. Návrh předpokládá zřízení kruhového objezdu, který bude vybudován z úseků ulic
Opavská a Zemědělská a spojky těchto komunikací.
Silnice III/4426

Čermná ve Slezsku – Nové Těchanovice

Silnice III/4426 umožňuje komunikační spojení mezi oběma obcemi. Řešeným územím
prochází v krátkém úseku v jeho severovýchodní část.
Trasa silnice III/4426 je v řešeném území stabilizovaná, v souladu s „Bílou knihou“ SSMSK je
navržena její rekonstrukce a modernizace.
Silnice III/4428

Vítkov - okružní

Silnice III/4428 je průjezdnou komunikací zastavěné části města Vítkov. Má charakter místní
obslužné komunikace, která zajišťuje obsluhu přilehlé zástavby. Vykazuje řadu dopravních závad,
ovšem vzhledem k jejímu malému dopravnímu významu nejsou navrhovány její úpravy.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah městem charakterizovat jako obslužnou
komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové směrově
nerozdělené komunikaci.
Silnice III/4429

Vítkov – Klokočov - Klokočůvek

Silnice III/4429 spojuje Vítkov s místní částí Klokočov, resp. prostřednictvím svého napojení
na silnici II/442 na hranici k.ú. Klokočůvku s Odrami. Pro Klokočov plní funkci páteřní komunikace
a zajišťuje přímou obsluhu přilehlé zástavby. Je územně stabilizovaná.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah Klokočovem charakterizovat jako obslužnou
komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové směrově
nerozdělené komunikaci.
Silnice III/4621

Vítkov – Nové Těchanovice

Silnice III/4621 je komunikační spojnicí mezi Vítkovem a Novými Těchanovicemi. Současně
zajišťuje přímou obsluhu přilehlé zástavby na průtazích jejich zastavěným územím. V Nových
Těchanovicích se jedná o páteřní komunikaci. Je územně stabilizovaná, v souladu s „Bílou knihou“
SSMSK je navržena její rekonstrukce a modernizace.
URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

109

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.4) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah zastavěným územím charakterizovat jako
obslužnou komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové
směrově nerozdělené komunikaci.
Silnice III/4622

Lhotka – Nové Těchanovice

Silnice III/4622 zajišťuje komunikační spojení Lhotky s Novými Těchanovicemi
a prostřednictvím silnice III/4621 s Vítkovem. Je páteřní komunikací Lhotky a zajišťuje přímou obsluhu
okolních objektů. Je územně stabilizovaná.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah zastavěným územím Lhotky charakterizovat
jako obslužnou komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím dvoupruhové
směrově nerozdělené komunikaci.
Silnice III/4623

Vítkov – Heřmanice u Oder – Odry

Silnice III/4623 plní funkci poměrně důležité komunikační spojnice mezi Vítkovem a Odrami.
Ve Vítkově, při průtahu zastavěným územím, současně zajišťuje přímou obsluhu přilehlé zástavby.
Je územně stabilizovaná.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah zastavěným územím Vítkova
charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.
Silnice III/4628

Prostřední Dvůr - Veselka

Silnice III/4628 má charakter místní komunikace a zajišťuje obsluhu zástavby Prostředního
Dvora. Současně umožňuje spojení s lokalitou Veselka. Je územně stabilizovaná.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah zastavěným územím Prostředního Dvora
charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.
Silnice III/44210

Klokočov - průjezdná

Silnice III/44210 je v Klokočově napojena na silnici III/4429. Má charakter místní komunikace
a zajišťuje obsluhu přilehlé zástavby severozápadní části Klokočova. Je územně stabilizovaná.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah zastavěným územím Klokočova
charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.
Silnice III/44337

Melč – Radkov – Vítkov

Silnice III/44337 je komunikační spojnicí Vítkova s rekreační lokalitou Podhradí a současně
zajišťuje obsluhu severní části Vítkova. Její trasa je ve směru na Podhradí vedena poměrně složitým
terénem a tomu odpovídají i její technické parametry. Je územně stabilizovaná.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah zastavěným územím Vítkova a Podhradí
charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.
Silnice III/44338

Radkov – Nové Zálužné

Silnice III/44338 zajišťuje obsluhu části území Nové Zálužné, je však vedena mimo řešené
území na k.ú. Melč. Má charakter místní komunikace. Je územně stabilizovaná.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze její průtah zastavěným územím Nového Zálužného
charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční skupiny C s šířkovým uspořádáním odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.
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Dopravní prognóza intenzit silničního provozu
V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých cyklech
Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin průměrného
dne v roce.
Pro období do r. 2025 je stanovena prognóza zatížení podle růstových indexů (ŘSD),
a to z výchozího zatížení v r. 2010. V následující tabulce je pak podán přehled o dopravním zatížení
sčítaných úseků na uvedených silnicích.
Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území
Stan. č.

Sil. č.

7-3971

II/442

7-2900

7-3590

7-2921

7-2926

7-4940

7-2931

7-5570

7-5571

7-2881=
7-2889

II/442

II/443

II/462

II/462

II/462

III/44337

III/4621

III/4621

III/4623

Rok

T
(těžká motorová
vozidla a
přívěsy)

O
(osobní a
dodávkové
automobily)

M
(jednostopá
motorová
vozidla)

voz./24 hod.
(součet všech
motorových
vozidel a přívěsů)

2000

259

1201

17

1477

2010

315

1540

20

1875

2025

336

1906

20

2262

2000

321

765

18

1104

2010

1068

1880

54

3002

2025

1140

2326

54

3520

2000

90

616

12

718

2010

73

510

10

593

2025

78

631

10

719

2000

302

1622

19

1943

2010

802

3645

87

4534

2025

856

4510

87

5453

2000

252

1637

19

1908

2010

802

3645

87

4534

2025

856

4510

87

5453

2000

196

744

7

977

2010

602

1985

22

2609

2025

643

2456

22

3121

2000

206

857

24

1087

2010

176

1182

42

1400

2025

188

1462

42

1692

2000

185

438

15

638

2010

72

478

22

572

2025

77

592

22

691

2000

288

1799

54

2141

2010

179

1401

25

1605

2025

191

1734

25

1950

2000

116

589

11

716

2010

226

977

21

1224

2025

241

1209

21

1471

Vzhledem k malé dopravní důležitosti ostatních silnic III. třídy nebylo zde sčítání prováděno.
Lze však konstatovat, že jejich dopravní zatížení je poměrně nízké a ani výhledově nelze očekávat
jeho výraznější nárůst.
Dopravní zatížení silničních komunikací nedosáhne ani k r. 2025 (dle orientačně provedené
prognózy) limitních hodnot pro stávající šířkové uspořádání. Lze tedy konstatovat, že stávající
kategorie komunikací jsou vyhovující.
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Místní komunikace
Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu zástavby, která není
obsloužena přímo ze silničních průtahů a sítě účelových komunikací. Jde o dvoupruhové
a jednopruhové úseky s nehomogenní šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou (dlažba, živičný
povrch, obalované kamenivo, beton apod.).
Na území Vítkova se nacházejí komunikace sítě sběrných místních komunikací funkční
skupiny B, které jsou doplněny místními komunikacemi obslužného charakteru funkční skupiny C.
U stávajících místních komunikací je nutno průběžně zkvalitňovat parametry místních
komunikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole a povrchy vozovek.
Stávající jednopruhové komunikace bez příslušného vybavení požadovaného dle ČSN 73 6101
a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl.
č. 269/2009 Sb.) je územním plánem navrženo doplnit výhybnami, případně je šířkově homogenizovat
na jednotné jednopruhové nebo dvoupruhové kategorie. V grafické části není řešeno umístění
výhyben, o provedení výše popsaných úprav bude rozhodnuto dle místní potřeby a prostorových
možností.
Navržené trasy místních komunikací zahrnují především úseky nezbytně nutné z hlediska
koncepce dopravní obsluhy jednotlivých návrhových ploch. Vnitřní síť místních komunikací bude
realizována v rámci vymezených ploch s ohledem na způsob zástavby navržený podrobnější
dokumentací. Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou
řešeny v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.
U nově realizovaných i upravovaných úseků stávajících místních komunikací budou
respektovány minimální šířky přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v odůvodněných
případech ve stísněných poměrech bude respektována alespoň šířka prostoru místní komunikace
stanoveného dle ČSN 73 6110. Tyto prostory je nutno důsledně hájit pro případné budoucí vedení
chodníků, šířkové úpravy vozovky, realizaci výhyben, realizaci pásů nebo pruhů pro cyklisty, event.
pro vedení sítí technické infrastruktury.
Nové stavby pro bydlení, situované podél silnic II. a III. třídy, by neměly být realizovány
ve vzdálenosti menší než 15 m od osy komunikace.
Při návrhu komunikací budou dále respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost staveb
(73 0802, 73 0804 a 73 0833). Z tohoto důvodu je doporučeno realizovat na uslepených komunikacích
obratiště (nejsou vymezena v grafické části a budou realizována do stávající nebo navržených ploch).
Účelové komunikace
Stávající účelové komunikace slouží ke zpřístupnění polních a lesních pozemků,
případně zastavěného území situovaného mimo dosah místních komunikací a silničních průtahů.
Navazují na síť místních komunikací i na silniční průtahy.
Nové úseky účelových komunikací územní plán navrhuje pouze v dílčích krátkých úsecích.
U stávajících úseků se předpokládá nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty, apod.).
Zpřístupnění i drobných zemědělsky obhospodařovaných pozemků je nutno provést napojením
na stávající síť komunikací účelových, nikoli přímo na silniční síť.
Významnější obslužná dopravní zařízení
V řešeném území se nachází autobusové zastávky a ve Vítkově autobusové stanoviště.
Dále se ve Vítkově nachází dvě čerpací stanice pohonných hmot.
V souvislosti s úpravami komunikační sítě a případně pro zlepšení dostupnosti a obsluhy
řešeného území hromadnou dopravou osob je navržen přesun některých zastávek, případně realizace
nových. Další nová obslužná dopravní zařízení nejsou v územním plánu navržena.
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3.4.1.2) DOPRAVA DRÁŽNÍ
Řešeným územím je v západojižním směru vedena regionální jednokolejná železniční trať
č. 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, která má pro Vítkovsko zásadní význam
vzhledem k jejímu napojení na celostátní trať č. 270 Bohumín – Suchdol nad Odrou - Praha.
V souladu se záměry na rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje je v delším časovém
horizontu sledována optimalizace této železniční trati. Na železniční trati č. 276 leží železniční
stanice Vítkov.

3.4.1.3) PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ, HIPOSTEZKY
Komunikace pro chodce
Součástí komunikační sítě jsou i komunikace pro chodce. V zastavěném území Vítkova jsou
chodníky vybudovány částečně podél silnic II/442, II/462, III/4428, III/4429, III/4621, III/44337 a podél
některých místních komunikací. V ostatních případech chodci využívají zpevněné i nezpevněné části
krajnic podél místních, resp. účelových komunikací, případně stezky pro pěší (týká se zejména
ostatních místních částí).
Další doplnění chodníků bude navrženo v rámci podrobnější dokumentace především
v prostorech silničních průtahů, v prostorech místních komunikací (dle ČSN 73 6110) dle příslušných
regulačních podmínek bez vymezení v grafické části územního plánu nebo v rámci navržených úprav
silničních a místních komunikací.
Turistické trasy
Řešeným územím jsou vedeny čtyři značené turistické trasy:
č. 0610 červená

E3 (Budišovská silnice) – Vildštejn – Budišov nad Budišovkou - Svatoňovice –
Kružberk – Jánské koupele – U Mokřinek – Zálužné – Podhradí – Nad Melčským
údolím – Žimrovice – Pilarka – Bukový chodník – Hradec nad Moravicí

č. 0626 červená

Bílovec – Hubleska,jezírka – Bravinné – Děrné – Fulnek – Jestřebí – Odry –
Vítovka – Heřmanice – Kamenka – Vítkov

č. 2230 modrá

Štáblovice – Lipina – Filipovice – Pod Filipovicemi – Žabí údolí – Radkov –
Dubová – Vikštejn – Podhradí – Vítkov – Klokočov – Spálovský mlýn – Hadinka –
Čermenský mlýn – údolí Budišovky – Budišov nad Budišovkou

č. 4823 zelená

Vávrovice – Palhanec – Opava,Jaktař – Zlatníky – Stěbořice – Nový
Dvůr,arboretum – Choltice,větrný mlýn – Litultovice – Zahrádka – Lhotka
u Litultovic – Moravice – Jánské koupele – U Mokřinek – Zálužné - Podhradí

Nové turistické trasy nejsou v územním plánu navrženy.
Cyklistický provoz
Řešeným územím jsou vedeny dvě stávající značené regionální cyklotrasy:
č. 503

Starý Jičín, rozc. – Jeseník n.O. – Odry – Heřmánky,rozc. – Vítkov – Svatoňovice –
Medlice – Bohdanovice – Leskovec n. Mor. – Milotice nad Opavou – Krnov, Mar. Pole

č. 551

Kružberk, přehrada – Zálužné – Vítkov – Žimrovice – Hradec n. Mor.
Dále jsou pro cykloturistiku v terénu vyznačeny dvě stávající značené lokální cyklotrasy:

č. 6132

Vítkov – Podhradí – Lhotka – Vítkov

č. 6133

Vítkov – Čermná ve Slezsku – Klokočov – Vítkov (Vítkov – okruh)
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V souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje je v řešeném území
navržena stavba cyklostezky „Střecha Evropy“ státní hranice ČR/Polsko – Krnov – Slezská
Harta – Budišov nad Budišovkou – Odry (-Hranice), část z Hranic do Budišova nad Budišovkou.
Řešeným územím prochází úsek 21 – stavba na k.ú. Klokočov u Vítkova. Začíná na hranici k.ú., vede
přes výběžek vojenského území Hadinka a končí na hranici k.ú. směrem na Budišov nad Budišovkou.
Vzhledem k tomu, že není dosud upřesněno vedení podél vojenského prostoru, není trasa konkrétně
vymezena v grafické části.
Pro bezkolizní pohyb cyklistů (případně i chodců) jsou v okolí Vítkova navrženy dva úseky
stezek pro cyklisty, resp. pro společný provoz chodců a cyklistů. První je veden z Vítkova podél
silnice II/462 k místní části Prostřední Dvůr, kde je ukončena v prostoru autobusové zastávky. Druhý
úsek je veden podél silnice III/4623 od sportovního areálu v jihovýchodní části Vítkova k vodní nádrži
Balaton s pokračováním přes polní pozemky k silnici II/442. Přesné vedení obou cyklostezek bude
řešeno dle prostorových možností a v souladu se zásadami uvedenými v rámci příslušných předpisů.
Dále je v územním plánu nově navrženo několik cyklotras, které propojují uvedené stávající
cyklotrasy a jsou vedeny po stávající komunikační síti. Jednotlivé úseky jsou patrné v grafické části.
V územním plánu je dále doporučeno na dotčených silničních průtazích v zastavěném území vymezit
pásy nebo pruhy pro cyklisty a upravit dotčené místní komunikace, včetně jejich vybavení (výhybny,
propustky, mosty apod.) a vybavit cyklistické trasy odpočívkami a informačními tabulemi.

Hipostezky
V rámci záměru Moravskoslezského kraje na rozvoj jezdecké turistiky je v územním plánu
navržena síť hipostezek. Vybrané hipostezky budou v terénu vyznačeny metodou KČT a následně
realizována jejich propagace.

3.4.1.4) STATICKÁ DOPRAVA – PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL
Odstavování vozidel
Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů
se předpokládá na vlastních pozemcích. Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel
rodinných domů mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech
místních komunikací, a to za předpokladu dodržení příslušných předpisů a ustanovení (zajištění
průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů).
Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se ve Vítkově nachází cca 335 stání
v boxových garážích. Krytá stání jsou doplněna odstavnými plochami na terénu. Počet stání na těchto
plochách je cca 328. Údaj je však pouze orientační, protože některé odstavné plochy nejsou jasně
vymezeny a k odstavování vozidel lze využít i některá parkoviště u objektů občanské vybavenosti,
a to v rozsahu až cca 50%. Odhadem lze tedy určit počet odstavných stání na terénu na cca 450.
Pro výpočet bilance potřeby odstavných stání je použita metodika ČSN 73 6110. Stupeň
automobilizace požadovaný v zadání územního plánu je 1 : 2,5 a dává v porovnání celkovým počtem
bytů v bytových domech celkovou potřebu cca 760 odstavných stání.
V rámci územního plánu je navržena dostavba odstavných ploch na terénu především
v lokalitách s bytovými domy o celkové kapacitě cca 97 míst. Dále je navrženo rozšíření stávající
lokality boxových garáží na ulici Lesní a to o cca 40 garáží. Uvedené stávající a navržené kapacity
plně pokryjí potřebu odstavných stání k r. 2025 a vytvářejí i určitou rezervu.
Další odstavné kapacity mohou být realizovány v rámci zastavěných a zastavitelných ploch
dle místní potřeby v souladu s pomínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bez
přesného vymezení v grafické části územního plánu. To se týká zejména ostatních obcí, resp. částí
Vítkova, kde nebyla vzhledem k malému počtu obyvatel v bytových domech provedena podrobná
bilance, ale odstavné plochy zde budou realizovány dle aktuální a konkrétní potřeby.
Odstavování a garážování nákladních vozidel případných soukromých autodopravců se
předpokládá v rámci vymezených ploch výroby a skladování.
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Parkování vozidel
Pro parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti jsou ve Vítkově
zachována stávající parkoviště o celkovém počtu cca 253 stání. Jde především o účelově zřízené
plochy před objekty občanské vybavenosti; jejich kapacita je dostatečná. K parkování se používají
i některé nezpevněné a nevyznačené plochy. Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého
rozsahu, parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa,
která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdních pruzích
apod.).
V územním plánu je navrženo cca 90 parkovacích stání u hřbitova a cca 30 parkovacích stání
u kina. Další nové kapacity mohou být realizovány v rámci zastavěných a zastavitelných ploch
dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bez
přesného vymezení v grafické části územního plánu. To se týká zejména ostatních obcí, resp. částí
Vítkova, kde budou parkovací plochy realizovány dle aktuální a konkrétní potřeby jednotlivých druhů
občanské vybavenosti.
Při návrhu obytných zón je pak nutno zajistit parkovací místa pro případné návštěvníky
obyvatel rodinných domů. Veškeré nově navržené parkovací kapacity budou odpovídat stupni
automobilizace 1 : 2,5.
Parkovací nároky ploch výroby a skladování nejsou v bilanci uváděny a musí být řešeny
v rámci vlastních pozemků.

3.4.1.5) HROMADNÁ DOPRAVA OSOB
Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou autobusovou dopravou a železniční
dopravou, kterou t.č. zajišťuje TQM – holding s.r.o., Veolia Transport Morava a.s. a České dráhy, a.s.
V řešeném území se nachází autobusové zastávky a autobusové stanoviště ve Vítkově.
V souvislosti s návrhem komunikační sítě a vzhledem ke snaze zlepšit dostupnost na zastávky
autobusové hromadné dopravy osob je navržen posun některých zastávek, případně realizace
nových. Stávající autobusové zastávky je doporučeno postupně vybavit oboustranně řádnými
autobusovými zálivy, nástupišti a přístřešky pro cestující. V grafické části je pro orientaci znázorněna
obalová křivka izochron dostupnosti na autobusové zastávky (vzhledem k charakteru území
stanovena na 400 m), která prokazuje, že rozmístění a počet zastávek je vyhovující.
Hromadné dopravě osob po železnici slouží železniční stanice Vítkov, která se nachází
na regionální trati č. 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. Její poloha zůstává beze
změny.

3.4.1.6) DOPRAVA LETECKÁ
V severovýchodní části města Vítkov (poblíž areálu nemocnice) je navržena plocha
pro umístění heliportu. Umístění vzletové a přistávací plochy pro vrtulníky letecké záchranné služby
musí být posouzeno z hlediska bezpečnosti letecké přepravy.

3.4.1.7) OCHRANNÁ DOPRAVNÍ PÁSMA, OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU
A VIBRACÍ
V řešeném území je nutno respektovat:
-

silniční ochranná pásma:
k ochraně silnic II. a III. třídy slouží mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo
podle zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které
je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m
ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky
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-

-

-

rozhledová pole křižovatek:
na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních
hodnotách dle ČSN 73 6102
ochranná pásma dráhy:
k ochraně regionální dráhy č. 276 slouží podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
ve znění pozdějších předpisů, prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
k ochraně vleček slouží podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
předpisů prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje.
Dále je v řešeném území doporučeno respektovat ochranu před nepříznivými účinky hluku
a vibrací. V plochách, situovaných v bezprostřední blízkosti silničních komunikací, je možné
umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění
přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy nebo stavbyy, jejichž funkce
nevyvolá potřebu provedení těchto preventivních opatření.
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j.3.5) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
3.5.1)

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Popis současného stavu

Ve Vítkově je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava, a.s. - oblast
Opava. Vodovod je rozdělen na dvě samostatné části. První část vodovodu je zásobena
z ÚV Podhradí a zahrnuje k. ú. Vítkov, Klokočov u Vítkova, Lhotku u Vítkova a Nové Těchanovice.
Druhá část vodovodu je zásobena z místního zdroje a zahrnuje k. ú. Jelenice.
V severní části řešeného území se nachází jedna z největších úpraven vody Podhradí
v Moravskoslezském kraji, jejíž max. kapacita je 2200 l/s. Úpravna vody byla uvedena do provozu
3
v roce 1958. Zdrojem surové vody je vodárenská nádrž Kružberk o celkovém objemu 35,5 mil.m .
3

Voda z ÚV Podhradí je přes čerpací stanici přivedena do vodojemů 650 + 2x400 m (516,79 –
3
3
512,69 m n. m.), 2 x 300 m (516,79 – 513,50 m n. m.) a 200 m (550,79 – 545,79 m n. m.). V areálu
vodojemů se nacházejí dvě čerpací stanice o výkonu 22 l/s a 35 l/s. ČS o výkonu 22 l/s přečerpává
vodu ze zemních vodojemů do věžového vodojemu a ČS o výkonu 35 l/s přečerpává vodu ze zemních
3
vodojemů do Budišova nad Budišovkou. Z věžového vodojemu 200 m vedou zásobní řady DN 150
do místní části Prostřední Dvůr a do obce Větřkovice, DN 150 do HTP k. ú. Vítkov a řadem DN 125 –
DN 150 do vodojemu Nové Těchanovice, ze kterého jsou zásobeny k. ú. Nové Těchanovice
a k. ú. Lhotka u Vítkova. Ze zemních vodojemů je přes ČS přívodním řadem DN 300 přiváděná voda
do obce Budišov nad Budišovkou, gravitačně je voda přivedena ze zemních vodojemů řady DN 150
a DN 250 do DTP k. ú. Vítkov a řadem DN 150 přes zastavěnou část Vítkova do ČS 5 l/s s akumulací
3
50 m , která je na řadu umístěna v jižní části zastavěného území k. ú. Vítkov a následně do Klokočova
u Vítkova. Místní část podhradí je napojena na zásobní řad DN 300 z ÚV Podhradí řadem DN 100.
3

K. ú. Jelenice je přes ATS 12 m zásobena z místního zdroje L1, který má průměrnou
vydatnost 0,3 l/s. Vodní zdroj L1 situovaný na k. ú. Lesní Albrechtice má vyhlášeno ochranné pásmo
I. a II., které nezasahuje do řešeného území.
Řešeným územím prochází vodárenské štoly DN 1 400 – DN 2 450. Štola DN 2 400 – 1 200
z vodního díla Kružberk do ÚV Podhradí prochází severozápadní části řešeného území. Štola
DN 1 400 – 2 100 z ÚV Podhradí do vodojemu u obce Domoradovice prochází severní části řešeného
území. A štola DN 1 600 – 2 450 z ÚV Podhradí do ATS u Portálu v obci Dolejší Kunčice prochází
severovýchodní části řešeného území.
Štola DN 2450 má stanoveno ochranné pásmo I. a II. vnitřní a vnější stupně rozhodnutím
OÚ Nový Jičín ze dne 23. 10. 1992, č.j. ŽP-1596/91-Pe-235.
V ochranném pásmu II. vnějšího stupně jsou navrženy plochy smíšené obytné vesnické
Z5.27, Z5.28, Z5.29, Z5.30, Z5.31, Z5.32, Z5.33 a plocha občanského vybavení – telovýchovná
a sportovní zařízení Z5.35. Rozhodnutím o stanovení ochranných pásmech jsou stanoveny podmínky
užívání pozemků v jednotlivých pásmech. Při realizaci stavby v ochranných pásmech I. a II. stupně
je nutno dodržet následující podmínky:
 Realizací záměru a jeho užívání nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
 V OHP (ochranné hygienické pásmo) I. stupně se zakazuje jakákoliv výstavba, zřizování
komunikací, skládek (na základě výše uvedeného rozhodnutí ŽP).
 Při realizaci záměru a jeho užívání nesmí být porušeny podmínky rozhodnutí
č.j. ŽP-1596/91-Pe-235 ze dne 23. 10. 1992, kterým jsou stanovená OHP vodního zdroje
I. a II. stupně.
 Při výstavbě ani při používání v OHP I., resp. II. stupně nebude manipulováno se zvlášť
nebezpečnými a nebezpečnými látkami uvedenými v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
v platném znění, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod.
 Mechanismy, které budou používány ke stavebním pracím, musí být udržovány
v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku ropných látek. Před každodenním
započetím prací provádět kontrolu technického stavu nádrže pohonných hmot.
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 V případě poruchy automobilu musí být provedeno opatření k zamezení úniku pohonných
hmot, popř. olejů na terén a urychleně přepraven mimo území OHP.
 V případě úniku vodě nebezpečných látek, bude znečištěná zemina neodkladně
odstraněna a odvezena mimo OHP s následnou nezávadnou likvidací, tak aby bylo
zabráněno kontaminaci podzemních a povrchových vod. O vzniku havárie bude
bezprostředně informován místní hasičský záchranný sbor, popř. policie ČR a správce
vodního zdroje (dispečink SmVaK Ostrava a.s., tel. 840 111 125). Práce musí být
prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality a kvantity podzemních, resp. povrchových
zdrojů v jímacím území.
Přivaděč ostravského oblastního vodovodu ÚV Podhradí – KÚ Domoradovice DN 1400 má
stanovené ochranné pásmo 6 m na každou stranu od osy potrubí rozhodnutím VLHZ č.j. voda
1582/71-KO ze dne 23. 12. 1971.
Ochranná pásma vodovodních řádů jsou stanovena dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce
potrubí a u vodovodních řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené se zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí.
Výpočet potřeby vody
Výpočet potřeby vody k r. 2025 je orientačně proveden na základě údajů obsažených
v PRVKÚK MSK, směrnici č. 9 z roku 1973 a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
počet
obyvatel
k r. 2025
Vítkov bez místní
části Podhradí
místní část Podhradí
Klokočov u Vítkova
Nové Těchanovice
a Lhotka u Vítkova
Jelenice

obyvatelstvo
3
m /d

vybavenost
základní
3
m /d

Qm
zemědělství
3
m /d

4 920
80
500

590,4
8,0
60,0

147,6
1,6
10

205
95

20,5
95,0

4,1
1,8

Σ QP
3
m /d

Σ Qm
3
m /d

Σ Qm
l/s

358,06
22,59

908,16
9,60
83,61

1
391,26
14,40
127,59

16,10
0,17
1,48

-

24,60
11,30

36,90
16,95

0,43
0,20

Dle orientačního výpočtu jsou stávající akumulace pitné vody dostačující. Dle ČSN 73 6650 se
má využitelný objem vodojemů rovnat 60% maximální denní potřeby.
Návrh zdrojů vody, posouzení tlakových poměrů, akumulace, návrh zásobovacích
a hlavních rozváděcích řadů
Z důvodu možné snížené kvality pitné vody z individuálních zdrojů pitné vody je územním
plánem navrženo co nejvíc staveb v zastavitelných plochách napojit na stávající vodovodní síť obce
Vítkov, která je zásobena pitnou vodou z OOV a k. ú. Jelenice z vlastního vodního zdroje. Územní
plán navrhuje v obci Vítkov stávající vodovodní síť rozšířit o další vodovodní řady DN 50 až DN 100
v délce cca 10 km pro zásobování zastavitelných ploch. Navržené řady DN 80 až DN 100 budou
rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné větve, které budou zásobovat objekty v dosahu
hydrantů do 200 m, mohou mít profil DN 50.
V k. ú. Jelenice je navrženo napojit nově naržené zastavitelné plochy na stávající vodovod,
který je pod tlakem ATS (1,5 l/s) nacházející se na kótě cca 514 m n. m. Nové objekty se budou
nacházet v tlakovém pásmu stávající ATS a max. hodinová potřeba pitné vody vzroste na cca 0,35 l/s.
Pro zajištění vyhovujících tlakových poměrů v souladu s požadavky zákona č. 274/2001 Sb.,
a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve vodovodní síti v místech napojení objektů v zastavitelných
plochách v k. ú. Klokočov u Vítkova je navrženo některé plochy napojit na stávající vodovod přes ATS.
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Do doby než bude navržený vodovod vybudován, je navrženo individuální zásobení pitnou
vodou (ze studní). Pro plochy, které jsou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, je navrženo
individuální zásobení pitnou vodou.
Pro zásobení pitnou vodou ze studní je potřeba vypracovat hydrogeologický průzkum, který
posuzuje kvalitu vody, vydatnost vodního zdroje, zda při vybudování studen nedojde ke změně
hydrogeologických podmínek v řešeném území nebo k negativnímu ovlivnění stávajících studen.
Dále jsou dle PRVKÚK MSK navrženy rekonstrukce poruchových a nevyhovujících
vodovodních řadů v k. ú. Vítkov a v k. ú. Klokočov u Vítkova a rozšíření stávající akumulace
3
v k. ú. Vítkov v rámci stávajícího areálu o cca 650 – 800 m . Dle sdělení správce sítě SmVak Ostrava,
a.s. jsou stávající akumulace vyhovující a nepočítá se se záměrem vybudováním nové akumulace.
Dále je dle sdělení správce SmVaK Ostrava, a.s. plánovaná rekonstrunkce ÚV Podhradí
3
a rekonstrukce výtlačného řadu DN 150 z Vítkova do vodojemu Lhotka-Nové Těchanovice 250 m .
Ve Výkrese vodního hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných vodovodních řadů.
Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. Dimenze řadů je
nutno považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární zabezpečenost jednotlivých
objektů.
Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu ve Vítkově je v zásadě v souladu s PRVKÚK MSK
a platnými ZÚR MSK. Rozdíl mezi údaji v PRVKÚK MSK a v ÚP je u objemu stávající akumulace
3
ve Vítkově, kdy dle PRVKÚK MSK je objem akumulace 2 x 150 m a dle SmVaK Ostrava a.s. je objem
3
akumulace 2 x 300 m .

3.5.2)

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Stav

Město Vítkov a místní část Prostřední Dvůr mají v současné době vybudovanou soustavnou
síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody od jednotlivých objektů
obytné a průmyslové zástavby na obecní ČOV. Výjimku tvoří stávající kanalizace v povodí řeky
Moravice, kde je v současné době vybudován systém oddílné kanalizace. Území města Vítkov
je rozděleno na dvě povodí. Centrální část obce (téměř 90 % obytné zástavby) leží v povodí řeky
Čermné, zbývající část obce je spádována na opačnou stranu a leží v povodí řeky Moravice. Provoz
a údržbu stávající kanalizace zajišťuje SmVaK Ostrava a.s., část stokové sítě je ve správě městského
úřadu. Celková délka stávající stokové sítě je cca 17 km, profily kanalizačních stok jsou v rozmezí
DN 300 – DN 1200. Kanalizační systém města má čtyři odlehčovací komory, z toho tři odlehčovací
komory se nachází na trase hlavního kanalizačního sběrače. Přepady z odlehčovacích komor jsou
vyústěny do recipientu Čermná. Mimo kanalizace napojené na městskou ČOV se v intravilánu města
nachází kanalizační stoky, které jsou vyústěny přímo do recipientu. Tato kanalizace odvádí vysoký
podíl balastních vod a z tohoto důvodu nemůže byt napojena na ČOV. Splašková kanalizace v povodí
řeky Moravice je ukončena čerpací stanicí, odkud jsou odpadní vody čerpány do kanalizačního
sběrače jednotné kanalizace. Dešťové odpadní vody odtékají stávající dešťovou kanalizací
do recipientu. Celková délka splaškové kanalizace je cca 3 km (gravitační) a cca 1 km (tlaková).
Čištění odpadních vod z převážné části obytné zástavby je zajištěno na městské ČOV.
Městská ČOV je situována na jihovýchodním okraji města u Oderské ulice na levém břehu Čermenky.
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu vybudovanou v průběhu let 1985-1987 s kapacitou
3
5000 EO a 2 000 m /den.
V místní části Podhradí je odkanalizována pouze lokalita učiliště ČSAD oddílnou kanalizací
zakončenou na mechanicko-biologické ČOV. Čištění odpadních vod z objektů nenapojených
na splaškovou kanalizaci je zajištěno individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu nebo domovních
ČOV s vyústěním do vhodného recipientu.
V k. ú. Klokočov u Vítkova je vybudována jednotná kanalizační síť, která slouží především
k odvedení dešťových odpadních vod z intravilánu obce. Území sídla patří spádově do dvou pásem východního a západního. Stávající kanalizace v západním pásmu odvádí odpadní vody z cca 80 %
urbanizovaného území. Profily jednotlivých stok jsou DN 300 – DN 600. Kmenová kanalizační stoka
je vyústěna do místní vodoteče (přítok Čermné) pod Léčebnou dlouhodobě nemocných. Stávající
kanalizace je ve správě městského úřadu Vítkov. Čištění odpadních vod z jednotlivých obytných
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objektů je zajištěno v žumpách či domovních ČOV, které jsou zaústěné do stávající kanalizace nebo
vyústěny přímo na terén. Výjimku tvoří lokalita Léčebny dlouhodobě nemocných, kde je vybudována
mechanicko - biologická ČOV. Na čistírnu je napojen objekt „Zámečku“ a jsou zde svedeny i odpadní
vody z obytných objektů přilehlé zástavby. Další lokální ČOV je vybudována v prostoru panelového
bytového domu. Jedná se o typovou ČOV Okal.
Návrh
Dle PRVKÚK MSK je navrženo pro odkanalizování stávající obytné zástavby nenapojené
na stokový systém v povodí městské ČOV vybudovat cca 2 km gravitační splaškové kanalizace. Dále
je navržena rekonstrukce technicky nevyhovujících úseků stávající kanalizace, v celkové délce
cca 2 km. Profil kanalizace navržené k rekonstrukci je DN 300 – DN 800. Kapacita rozhodujících
technologických objektů stávající ČOV je s ohledem na předpokládaný rozvoj města vyhovující.
Nicméně za uplynulé období došlo k značnému opotřebení některých objektů ČOV a stávající
technologické zařízení je technicky zastaralé a energeticky náročné. Z tohoto důvodu je navržena
rekonstrukce stávající ČOV. Dle orientačních výpočtů vyplývá, že je i stávající kapacita ČOV bude
v budoucnu nedostačující, protože je územním plánem navrženo kapacitu zvýšit na cca 6 150 EO.
Z důvodu konfigurace terénu v severní zastavěné části k. ú. Vítkov bude potřeba splaškové
vody z ploch bydlení individuální v rodinných domech – městské a příměstské Z5.2, Z5.8 a plochy
výroby a skladování – lehký průmysl Z5.38 gravitačně svést na stávající čerpací stanici, odkud budou
přečerpány do stávající jednotné kanalizace zakončené na městské ČOV. Přítok na stávající čerpací
3
stanici se navýší o cca 18,72 m /den, tj. 0,22 l/s.
Dále je územním plánem navrženo stávající kanalizační síť rozšířit o další stoky splaškové
kanalizace v celkové délce cca 10 km (gravitační), 0,5 km (tlaková), 2 km (jednotná) o 2 ČS a 2 ČOV
(v k. ú. Klokočov u Vítkova) v návaznosti na zastavitelné plochy.
Územním plánem je v Klokočově navrženo využít stávající stoky pro odvádění splaškových
i dešťových vod na navržené ČOV ve východní a západní zastavěné části k. ú. Klokočov u Vítkova.
Kapacita ČOV ve východní části k. ú. Klokočov u Vítkova by měla být cca 465 EO a kapacita ČOV
u LDN by měla být cca 235 EO. Dle platného ÚP není ve východní části navržena klasická
2
mechanicko-biologická ČOV, ale štěrbinová nádrž a biologický rybník o min. ploše 6 100 m .
Dále je územním plánem navržena splašková kanalizace v k. ú. Jelenice, která bude
zakončena ČOV na území obce Březová.
Pro plochy, které jsou mimo dosah splaškové kanalizace, způsob likvidace odpadních vod
řešit v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních ČOV s vyústěním do vhodného
recipientu. Do doby, než bude provedena výstavba navržené splaškové a jednotné kanalizace je
pro stavby v zastavitelných plochách navržena individuální likvidace odpadních vod pomocí žump
s vyvážením odpadu nebo domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu.
Ve Výkrese vodního hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných kanalizačních stok.
Jejich poloha může být upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.
Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními úpravami (miskovitý tvar
zahrad, retenčními nádržemi, apod.) v maximální míře zadržet v území a dále využívat jako vody
užitkové (zalévání zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové
vody je navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy příp. trativody do recipientu.
Dešťové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch odvádět dešťovou kanalizací do vhodného
recipientu.
Navrhovaná výstavba veřejné
s PRVKÚK MSK i s platnými ZÚR MSK.

splaškové

kanalizace

v obci

Vítkov

je

v

souladu

Pro kanalizační stoky je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to kolem kanalizačních do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce
potrubí a u kanalizačních stok DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí.
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3.5.3)

VODNÍ REŽIM
Severní část řešeného území spadá:
- do ČHP 2-02-02-067, 2-02-02-069 a 2-02-02-071 - povodí Moravice a
- do ČHP 2-02-02-068 – povodí Horníku.
Střední část území spadá:
- do ČHP 2-01-01-033 a 2-01-01-035 – povodí Čermné a
- do ČHP 2-01-01-034 – povodí Karmínského potoka.
-

Jižní část řešeného území spadá:
do ČHP 2-01-01-027 – povodí Budišovky a
do ČHP 2-01-01-028 a 2-01-01-032 – povodí Odry.

-

Jižní část k. ú. Jelenice spadá
do ČHP 2-01-01-081 – povodí Husího potoka.

Moravice protéká severní části řešeného území a tvoří severní hranici mezi obcemi Vítkov
a Radkov. Přes území obce Vítkov protékají jen pravobřežní přítoky Moravice, kterými jsou vodní tok
Horník a několik bezejmenných pravobřežních přítoků. Jižní části území protéká řeka Odra, která tvoří
část jižní hranice mezi obcemi Vítkov a Spálov. Přes řešené území protékají jen levobřežní přítoky
Odry, kterými jsou Čertův potok, Čermná, Budišovka a několik bezejmenných levobřežních přítoků.
Čertův potok pramení v jižní části k. ú. Klokočov u Vítkova a protéká nezastavěnou části řešeného
území. Čermná pramení mimo řešené území západně od zastavěné části města Vítkov na území
obce Čermná ve Slezsku. Čermná protéká od západu na jihovýchod přes zastavěnou část obce
Vítkov a mimo řešené území se vlévá do Odry. Do Čermné se na území obce Vítkov vlévá Kameniský
(Kamínský) potok a několik bezejmenných pravobřežních a levobřežních přítoků. Kameniský
(Kamínský) potok pramení mimo řešené území a protéká východní nezastavěnou části obce Vítkov.
Budišovka pramení mimo řešené území a protéká jihozápadní části obce Vítkov. Budišovka tvoří část
jihozápadní hranice mezi k. ú. Klokočov u Vítkova a k. ú. Rudolfovice a za jihozápadní hranici obce
Vítkov se vlévá do Odry.
Odra a Moravice jsou dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. řazeny mezi vodohospodářsky významné
vodní toky.
Správcem Odry, Moravice, Budišovky a dvou bezejmenných levobřežního přítoku Čermné,
které se nacházejí v západní části obce Vítkov je Povodí Odry, s.p. Správcem Kameniského
(Kamínského) potoka je obec. Správcem Čermné, Čertova potoka, Horníku a bezejmenných toků,
které se nacházejí v řešeném území jsou Lesy ČR, s.p.
Pro Odru je v ř. km 80,800 – 93,800 stanoveno záplavové území a vymezena jeho aktivní
zóna rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje č.j. ŽPZ/3558/03 ze dne 23. 5. 2003. Záplavové
území i aktivní zóna zasahují do zastavěného území a limitují jeho rozvoj.
Pro Moravici je v ř. km 10,000 – 45,800 stanoveno záplavové území a vymezena jeho aktivní
zóna rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje č.j. MSK 206604/2008 ze dne 4. 2. 2009. Záplavové
území i aktivní zóna zasahují do zastavěného území a limitují jeho rozvoj.
V listopadu v roce 1999 byla zpracována studie „Studie kritických provozních situací
pro kaskádu vodních děl Slezská Harta a Kružberk“, (zpracované firmou Hydro Expert spol. s.r.o.
Praha). Cílem této studie je vymezení rozsahu a parametrů průlomové vlny vzniklé prolomením hrází
VD Slezská Harta a Kružberk. Severní část území obce Vítkov by mohlo být zasaženo zvláštní
povodní vodních děl Slezská Harta a Kružberk.
Vody Moravy, Horníku a jejich bezejmenných přítoků jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003
ve znění Nařízení vlády č. 169/2006 Sb., řazeny jako lososový typ vody Moravice dolní č. 197. Vody
Odry, Čermné, Čertova potoka, Budišovky a jejich bezejmenných přítoků jsou dle výše uvedeného
Nařízení vlády, řazeny jako lososový typ vody Odry horní č. 179.
Povrchové vody v území obce Vítkov spadají do vodních útvarů s pracovním číslem
4 (Budišovka po ústí do toku Odra), 6 (Odra po soutok s tokem Jičínka) a 44 (Moravice po ústí do toku
Opava). Vodní útvary povrchových vod s pracovním číslem 4 jsou dle Plánu oblasti povodí Odry
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nerizikové, přírodní vodní útvary. Vodní útvary povrchových vod s pracovním číslem 6 a 44 jsou
řazeny jako rizikové, přírodní vodní útvary.
Podzemních vody spadají do vodních útvarů 66111 (Kulm Nízkého Jeseníku). Hlavní útvary
podzemních vod jsou z hlediska kvantitativního a chemického dle Plánu oblasti povodí Odry
hodnoceny jako nerizikové.
V obci Vítkov se nachází na vodním toku Čermná dvě významnější vodní nádrže Pavelák I
a Pavelák II. Vodní nádrže jsou ve vlastnictví České republiky a v pronájmu je má Český rybářský
svaz a slouží k chovným účelům. Další vodní plochy se nachází na vodním toku Kameniského
(Kamínského) potoka a na bezejmenném pravobřežním přítoku Čermné. Na vodním toku Kameniský
(Kamínský) potok se nachází dvě vodní plochy, z nichž jedna se nazývá Vítkovský Balaton. Obě
nádrže jsou ve vlastnictví města Vítkov a slouží k rekreačním a krajinnotvorným účelům. Vodní nádrže
na bezejmenném pravobřežním přítoku Čermné jsou ve vlastnictví ČR. Dále se v řešeném území
nachází několik drobných vodních ploch, které slouží ke krajinnotvorným účelům.
Dle plánu oblasti povodí Odry a ZÚR MSK se má na území Vítkova hájit lokalita pro akumulaci
3
povrchových vod pro případ klimatických změn. Plánovaná zátopa by měla být 285 mil. m a kóta
maximální hladiny by měla být 435 m n.m. V ZÚR MSK je tato lokalita ve výkrese B3b Vodní
hospodářství označena AV505. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů §28a zpracovalo v září 2011 Ministerstvo zemědělství v dohodě
s Ministerstvem životního prostředí Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod
a základní zásady využití těchto území (dále jen Generel LAPV). Dle Generelu LAPV je potencionální
3
objem až 285 mil. m strategickým vodním zdrojem pro celou oblast povodí Odry s vhodnými
podmínkami pro vodárenské využití a kompenzaci poklesu vodních zdrojů při negativních vlivech
klimatické změny, s možností nadlepšování průtoku v řece Odře přes CHKO Poodří až po město
Ostrava, i s možností gravitačního rozvodu vody. VD Spálov je řazena do kategorie A,
což znamená, že tyto lokality budou územně hájeny dlouhodobě. Předpokládaná plocha lokality je
868,1 ha.
V k. ú. Vítkov v místní části Podhradí je provozována MVE, která slouží k zásobování místní
zemědělské farmy. Povolený odběr z řeky Moravice je 4000 l/s. Hnací voda je k elektrárně přiváděna
skalní štolou z nedalekého jezu a pohání lopatky 2 ks vodních turbín - Francoisovou o výkonu 0,1 MW
a Bánkiho o výkonu 0,03 MW.
Podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
opatření v těchto oblastech, v platném znění, patří mezi zranitelné oblasti k. ú. Lhotka, k. ú. Vítkov
a k. ú. Jelenice.
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné, užívat
pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků Odra a Moravice nejvýše
v šířce do 8 m a u ostatních vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové hrany, za účelem údržby
vodního toku.
Protipovodňová opatření
Územní plán navrhuje zřídit záchytné odvodňovací příkopy (plocha zeleně ochranné
a izolační) pro zachycení přívalových vod ze zemědělských pozemků v jihozápadní části města
Vítkov. Přebytečné dešťové vody z navržené odvodňovací příkopy je navrženo svést dešťovou
kanalizací do vodní nádrže v ploše výroby a skladování a do Čermné.
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j.3.6) ENERGETIKA
3.6.1)

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zhodnocení současného stavu

Rozvodna 110 kV ve Vítkově je napájena vedením 110 kV č. 5653 z hlavního vedení
VVN 110kV Ostrava Třebovice - Hranice. Vítkov je napájen pouze jediným vedením a v případě
výpadku nelze napájení města v plné míře zajistit. Proto je navržena výstavba dalšího napájecích
vedení 110kV. Vedení mají jinak dostatečnou přenosovou schopnost i při zvýšení soudobého zatížení
města.
V řešeném území je provozováno 62 distribučních trafostanic.
Místní část

počet TR

Vítkov

výkon TR (kVA)

napájecí vedení

37

10 860

Jelenice

1

160

Klokočov

8

1 260

Lhotka

3

420

VN 57

Nové Těchanovice

3

460

VN 57

Podhradí

9

4920

Prostřední dvůr

1

160

62

18 240

Celkem

VN 151, 153, 241
VN 11
VN 153

VN 22, 27
VN 22

Výroba elektrické energie a obnovitelné zdroje
Dle krajské koncepce je třeba preferovat všechny typy obnovitelných zdrojů – zdroje
využívající sluneční energii, energii větru a vodních toků, geotermální energii i biomasu jako zdroje
pro výrobu elektřiny. Pro snížení podílu znečišťování ovzduší vlivem malých a středních zdrojů tepla je
nutno nahrazovat zejména fosilní pevná a kapalná paliva obnovitelnými zdroji energie.
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje označila SO ORP Vítkov za území
s přednostním využitím zemního plynu a obnovitelných zdrojů elektrické energie. Tato koncepce není
naplňována i z důvodu změny v přístupu státu k financování obnovitelných zdrojů (tato oblast již
nedosahuje takového finančního zhodnocení jako v minulých letech). Aktuálně se na území Vítkova
vyskytují mimo vodní turbíny, které jsou uvedeny v následující tabulce a zakresleny v grafické části,
alternativní zdroje elektrické energie, a to bioplynová stanice v Klokočově. Existují záměry
na vybudování fotovoltaické elektrárny ve Vítkově.
Přehled vodních turbín na území města Vítkov
Umístění

Kat. území

Typ turbíny

Výkon (MW)

Annino údolí – farma Grimm

Vítkov

Francis + Bánki

0,11 + 0,03

Podhradí HC 1

Lhotka u Vítkova

Francis

4,38

Jez Podhradí HC 2

Vítkov

Bánki

0,03

Jez Podhradí HC2

Vítkov

Kaplan

0,1

Energetický regulační úřad udělil k 1. 5. 2012 ve Vítkově 4 licence na výrobu energie (sluneční
-výkon jednotky 5 kW a 30 kW) a 2 licence na výrobu tepelné energie (výkon 6,768 MW).
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Odhad roční spotřeby elektrické energie
Podle dat poskytnutých společností ČEZ Distibuce a.s. je odhad spotřeby elektrické energie
v roce 2011 pro Vítkov následující:
Maloodběr obyvatelstvo (MOO) - 7 201 460 kWh
Maloodběr podnikatelé (MOP) - 2 223 746 kWh
Velkoodběr (VO)
- 6 743 471 kWh
Celkový odhad spotřeby elektrické energie pro maloodběr a velkoodběr činí 16 168 677 kWh.
Bilance příkonu a transformačního výkonu
Z energetického hlediska se pro období do roku cca 2025 uvažuje se smíšeným stupněm
elektrizace. Z celkového počtu bytů je plyn zaveden do 53 % bytů. Jako elektřinu používá k vytápění
cca 4 % bytů a nedá se očekávat zvýšení počtu těchto domů. U ostatních bytů se vzhledem
k rostoucímu stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek, uvažuje se
stupněm elektrizace B. Podle bilance vývoje počtu obyvatel a bytů se k roku 2025 uvažuje
o 2 300 obydlených bytech a 520 obytných jednotek druhého bydlení.
Rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude okolo roku 2025 následující:
90 bytů - stupeň elektrizace C (vaření el.en.+ smíšené vytápění el. energií přímotopné
a akumulační)
2 210 bytů - stupeň elektrizace B (vaření plynem + el. energie)
Podílové maximum bytů (Bmax) – je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky
stanoveného pro konec návrhového období. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky
v úrovni TR VN/NN stanoven na 1,85 kVA/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty
(vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem
10 kVA/byt (stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení (individuální rekreace) se uvažuje
s příkonem 0,6 kVA/objekt, pro cca 50 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním
s příkonem 5 kVA/objekt.
Vypočtené podílové maximum bytů - Bmax je pro konec návrhového období následující:
Bmax = 2210 x 1,85+ 90 x 10 + 470 x 0,6+ 50 x 5 = 5 520,5 kVA
Podílové maximum vybavenosti (Vmax) – je stanoveno z měrného ukazatele - 0,8 kVA/byt
(včetně druhého bydlení), pro stávající a nové drobné podnikatelské aktivity je uvažováno s příkonem
3 000 kVA.
Vypočtené podílové maximum vybavenosti je pro konec návrhového období následující:
Vmax = 2 820 x 0,8 + 3 000 = 5 256 kVA
Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově - komunální sféry,
včetně drobných podnikatelských aktivit, pro konec návrhového období. Při výpočtu transformačního
výkonu (PTR VN/NN) je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění
stability provozu při krytí odběrových maxim.
PTR = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 12 931,8 kVA
Pro odběratele s vlastní trafostanicí se považuje potřebný výkon pro navrhované období
za dostatečný (cca 11 000 kVA).
Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro město Vítkov
koncem návrhového období zajistit cca 24 000 kVA transformačního výkonu.
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Návrh řešení
VN rozvody a distribuční trafostanice
Nadřazená soustava VVN - během návrhového období bude stávající TS 110/22 kV
rozšířena přívodem druhé linky 110 kV z TS 400/110 kV Horní Životice. Tímto propojením bude
zabezpečena dodávka elektrické energie z nadřazené soustavy ze dvou nezávislých zdrojů.
Distribuční soustava VN - potřebný příkon pro město bude zajištěn z rozvodné soustavy
22 kV, linek VN 11, 22, 27, 57, 151, 153 a 241 které jsou pro přenos potřebného výkonu dostatečně
dimenzovány.
V souvislosti s návrhem nových zastavitelných ploch se navrhují dílčí přeložky vedení
VN 57 – 273, VN 153 a VN 151 ve Vítkově a VN 153 v Klokočově. Dále se navrhuje přemístění
TR Vítkov Dělnická, TR Vítkov Nádraží a TR Vítkov Skřivančí pole.
Pro uvolnění území k rekreačnímu využití vodní nádrže Balaton se navrhuje přeložka vedení
VN 11 mimo vodní plochu.
Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a
podnikatelské aktivity v řešeném území, bude během návrhového období zajištěn ze stávajících
distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplněny 28 novými DTS navrženými v lokalitách
s novou výstavbou. Pro napojení z městské kabelové sítě se navrhuje napojení 5 nových trafostanic
(DTS V2 – V5, V8), pro okolní zástavbu je z nadzemních vedení navrženo napojení dalších
23 trafostanic. Vysoký počet navržených trafostanic je ovlivněn plošným rozsahem navrhované
výstavby, který kapacitně značně převyšuje bilanční potřebu nových bytů. Umístění nových trafostanic
je situováno do míst s navrhovanou výstavbou příp. do míst s předpokládaným výskytem nedostatku
transformačního výkonu, s možností posunu podle místních podmínek. Nové trafostanice napojené
kabelovou přípojkou se navrhují jako betonové kompaktní, v provedení umožňujícím estetické
začlenění v zástavbě, ostatní trafostanice napojené nadzemní přípojkou jsou navrženy jako venkovní,
typu BTS na jednoduchém betonovém sloupu. Jako technické řešení pro omezení vlivu ochranného
pásma venkovního vedení 22 kV se při nových nadzemních vedení VN – 22 kV doporučuje použití
závěsných kabelů příp. izolovaných vodičů 22 kV typu PAS. Podle nového energetického zákona je
ochranné pásmo těchto vedení na 1m, příp. 2 m po obou stranách krajního kabelu.
Navržené distribuční trafostanice 22/0,4 kV
Místní část

Počet DT

Označení DTS

Vítkov
Jelenice
Klokočov
Lhotka
Nové Těchanovice
Zálužné
Prostřední dvůr

13
1
6
3
1
1
3

V 1 – 11, VPZ 1 – 2
J1
K 1 – 5, FD 1
L1–3
NT 1
Z1
PD 1 – 3

Rozvodná síť NN – vzhledem k možné variabilitě řešení sítě NN stanovuje návrh ÚP pouze
zásady pro její návrh bez grafické dokumentace.
Při výstavbě nových RD v lokalitách navržených pro souvislou zástavbu se navrhuje rozvod
NN řešit zemními kabely. Navrhujeme tyto rozvody budovat ve stávající koncepci, t.j. ve městě
kabelovými rozvody jednotné dimenze AYKY 3 x 120 + 70 mm2 a ve venkovských sídlech venkovní
rozvody dimenze 4 x 70 AlFe, respektive 4 x 50 AlFe (pouze však mimo zastavěné a zastavitelné
území).
Rozvody veřejného osvětlení navrhujeme budovat kabely dimenze
2
AYKY4x25 mm s výbojkovými svítidly upevněnými na ocelových výložnících.
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Vliv na životní prostředí
Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk DTS, elektromagnetické
pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno
respektovat ochranné pásmo (OP) nadzemních vedení VVN - 110 kV, VN - 22 kV a distribučních
trafostanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
15 m (12m)
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
pro vodiče bez izolace
7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní
2m
pro závěsná kabelová vedení
1m
pro zemní kabelová vedení
1m
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti:
u stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 – 52 kV
1 m od obestavění
Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před rokem 1995.
Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v těchto pásmech je nutno si
vyžádat předchozí souhlas provozovatele těchto energetických zařízení ČEZ Distribuce, a.s.

3.6.2)

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zhodnocení současného stavu

Vítkov je zásobován zemním plynem z vysokotlakého plynovodu DN200 Fulnek - Vítkov Budišov. Z regulační stanice ve Vítkově vede místní středotlaká rozvodná síť, která se neustále
rozšiřuje. Místní část Klokočov je napojena z regulační stanice Čermná ve Slezsku. Rovněž místní
část Podhradí je plynofikována.
Zařízení na plynovodní síti jsou ve správě RWE – Severomoravská plynárenská, a.s.,
dodávající plyn do místní plynovodní sítě. Mezi tyto zařízení patří: regulační stanice VTL/STL,
odorizační stanice STL a stanice katodové ochrany.
Bilance potřeby zemního plynu
Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin – obyvatelstvo
a ostatní odběr.
Roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stanoveny metodou
specifických potřeb podle směrnice č. 17 Severomoravské plynárenské a.s. Ostrava. (kategorie
3 -1
3 -1
do 10 000 obyvatel, s měrnou potřebou 0,15 m h pro vaření a 0,7 m h pro vaření, přípravu TUV
a vytápění).
Obyvatelstvo – bilančně se k roku 2025 uvažuje s využitím plynu pouze pro vaření u cca
900 bytů (ve Vítkově). U cca 1380 bytů (BD+RD v místních částech Vítkov, Lhotka, Nové
Těchanovice, Podhradí a Klokočov) se uvažuje s využitím plynu pro vaření, vytápění a přípravu TUV.
Dále se uvažuje s plynofikací 50 % objektů druhého bydlení. Pro plynofikaci místních částí Lhotka
a Nové Těchanovice je nutné vypracovat generel plynofikace.
Potřeba plynu pro vytápění a přípravu TUV pro cca 900 bytů zásobovaných teplem
z blokových a domovních plynových kotelen je zahrnuta v kategorii ostatní odběr.
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Ostatní odběr - V kategorii ostatní odběr se uvažuje s pokrytím 35 MW zemním plynem
tj. 90 % výkonu stávajících kotelen na území Vítkova a Podhradí, včetně rezervy pro nové odběratele,
3 -1
tj. 4 800 m h . V této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti a podnikatelských aktivit
(maloodběr, střední odběr).
3

-1

3

-1

Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou 500 m h , resp. 1 100 tis.m rok .
Bilance potřeby zemního plynu
Měrná potřeba plynu
Druh odběru

3 -1

[m h ]

3

-1

[m rok ]

Potřeba plynu
3 -1

[m h ]

3

-1

[tis.m rok ]

Obyvatelstvo – byty
BD –(pouze vaření) – 850 bytů

0,15

100

135

90

Obyvatelstvo – byty
BD+RD–(vaření, otop, TUV) – 1 379
bytů

0,70

3 000

965

4 140

Druhé bydlení 230 objektů

0,50

1 000

115

230

4 800

9 840

500

1 100

6 516

15 400

Ostatní odběr
Rezerva
Odběr z místní sítě celkem

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že k roku 2025 je pro správní území Vítkov nutno
3
z místní sítě zajistit cca 15,4 mil. m zemního plynu.
Návrh řešení
Návrh řešení respektuje vybudovaná plynárenská zařízení a zpracovanou dokumentaci,
kterou dále rozvíjí pro navrhovanou zástavbu.
-

VTL plynovody a regulační stanice

Výhledové zvýšení odběrů zemního plynu v místních částech Lhotka u Vítkova a Nové
Těchanovice bude zajištěno vybudováním nové regulační stanice VTL/STL ve Lhotce u Vítkova.
Ta zajistí dodávku zemního plynu pro navržené plochy výroby ve Lhotce u Vítkova a také pro
výhledovou plynofikaci obytné zástavby ve Lhotce u Vítkova a Nových Těchanovicích.
Návrh regulační stanice VTL/STL v lokalitě Skřivančí pole se ponechává z původní územně
plánovací dokumentace s tím, že potřebu její výstavby je nutné ověřit generelem plynofikace. Tato RS
bude v případě realizace napojena VTL plynovodem DN 100, PN 40 napojeného na VTL plynovod
DN 200 Fulnek - Vítkov – Budišov.
-

Středotlaká plynovodní síť

Nově navržená bytová výstavba včetně vybavenosti a podnikatelských aktivit v místních
částech Vítkov, Podhradí a Klokočov bude napojena z rozšířené středotlaké sítě, která má
dostatečnou kapacitní rezervu. Většina nových středotlakých plynovodů bude realizována z materiálu
PE 100, v profilech D 50 - 90 oprávněnou organizací v souladu s ČSN 38 6413.
V případě rozhodnutí využít zemní plyn pro bytovou zástavbu ve Lhotce u Vítkova a Nových
Těchanovicích je nutné zpracovat generel plynofikace.
-

Nízkotlaká plynovodní síť – NTL
Nízkotlaká plynovodní síť se v řešeném území nenavrhuje.

Z místní plynovodní sítě budou dále napojeny stávající i nové kotelny objektů bytových domů
a objektů vybavenosti. V plynových kotelnách bude tlak zemního plynu regulován na potřebný tlak
k hořákům. Pro plynofikaci stávajících kotelen a výstavbu nových plynových kotelen musí být
respektovány všechny předpisy a ČSN platné pro plynové kotelny.
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Vliv na životní prostředí a ochranná pásma
Plynárenská zařízení jsou uložena v zemi a svým provozem životní prostředí zásadně
neovlivní. K zajištění spolehlivého provozu, k zamezení nebo zmírnění účinků havárií plynových
zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné a bezpečnostní
pásmo VTL plynovodů a ochranné pásmo STL plynovodu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a jeho změny ve smyslu zákona č. 158/2009 Sb. (energetický zákon).
Ochranným a bezpečnostní pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu, v případě RS od půdorysu na
všechny strany:
BP
OP
pro VTL plynovod s tlakem nad 40 barů:
nad DN 100 do DN 500
pro VTL plynovod s tlakem do 40 barů včetně:
nad DN 250 (DN 300)
do DN 250 (DN 300)
pro STL plynovod
pro regulační stanice plynu VTL (do 40 barů)

120 m (150 m)

4m

30 m (40 m)
20 m (20 m)

4m
4m
1m
4m

10 m (10 m)

Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností změny energetického zákona
č 58/2009 Sb.
Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v těchto pásmech je nutno
vyžádat předchozí písemný souhlas provozovatele těchto energetického zařízení RWE – Transgas
Praha, a.s. (VTL plynovody nad 40 barů resp. RWE – Severomoravská plynárenská, a.s.
(VTL plynovody do 40 barů, RS a STL plynovody).
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3.6.3)

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zhodnocení současného stavu

Tepelné zdroje provozuje ve městě Správa bytového fondu města Vítkova. Jedná se
o blokové a domovní kotelny zásobující teplem a teplou užitkovou vodou (TUV) 912 bytů na území
města, včetně části občanské vybavenosti). Jedná se o následující zdroje:
Kotelny SBF
Domovní kotelny
Švermova 243
Švermova 249
Fučíkova 373
Opavská 124
Bezručova 620
Budišovská 251
Husova 641
Bezručova 619
NJZ 7
Lidická 608
Klokočov 58
Vodní 636
NJZ 4
Dělnická 746
Maloodběr celkem

Označení

Blokové kotelny
Oderská 215
Husova 643
Budišovská 500
Opavská 686
Komenského 152
Wolkerova C1
Selská 945 C2
Odběr z BK celkem

V-2
V-3
V-5
V-7
V-10
V-11
V-13
V-14
V-16
V-17
V-18
V-19
V-20
V-21

V-1
V-4
V-6
V-8
V-9
V-12
V-15

Výkon
kW
60
150
60
420
35
250
126
74
150
45
98
124
49
360
2 001

Počet bytů

625
313
360
420
750
3 120
1 300
6 888

63
31
48
48
72
377
136

7
7
12
36
7
27
12
10
0
7
11
0
0
1

Kromě blokové kotelny V – 15, Selská 945 je u všech ostatních zdrojů k přípravě tepelné
energie využíváno zemního plynu. Bloková kotelna Selská, se 4 teplovodními kotli, využívá jako palivo
hnědé tříděné uhlí.
Pro ostatní zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním
vytápěním rodinných domků a samostatnými domovními kotelnami pro objekty vybavenosti.
V současné době využívá pro vytápění zemní plyn 53 % bytů. Elektřinu používá k vytápění 4 % bytů.
Návrh řešení
Pro zásobování teplem se doporučuje v maximální míře využívat kapacity stávajících
tepelných zdrojů, zejména blokových kotelen Selská a Wolkerova, pro stávající i navrhovanou
zástavbu. Odpojování stávajících odběratelů od centrálních zdrojů připouštět pouze výjimečně,
při požadavku na změnu topného média pro technologické účely.
Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající zástavbu zůstane během návrhového období
zachován. Jedná se o individuální vytápění RD, objektů druhého bydlení a samostatné kotelny
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pro některé objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit. V nové zástavbě se navrhuje řešit
zásobování teplem lokálním vytápěním rodinných domů a pro objekty vybavenosti a podnikatelských
aktivit se navrhuje vybudování samostatných kotelen.
V palivo-energetické bilanci tepelných zdrojů preferovat využití zemního plynu s doplňkovou
funkcí tuhé biomasy. U decentralizovaných zdrojů tepla se doporučuje přednostní využití zemního
plynu, elektrické energie, biomasy, tepelných čerpadel a slunečních kolektorů.
Vliv na životní prostředí
Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytově-komunálním hospodářství a průmyslu
způsobuje stále vyšší zatížení ovzduší cizorodými látkami s vážnými důsledky dlouhodobého
působení těchto látek na vyvolání řady rizikových onemocnění. Navržené rozšíření využití zemního
plynu pro vytápění je předpoklad, který zlepší kvalitu životního prostředí a příznivě ovlivní ekologické
vztahy v území.

j.3.7) SPOJE
Zhodnocení současného stavu
Telekomunikační služby
Telefonní síť, budovaná a provozovaná společností Telefonica Czech republic a.s., i stav
pokrytí území signálem mobilních operátorů je vyhovující, bez požadavků na další rozšíření,
s výjimkou místní části Podhradí, kde je nedostatečné pokrytí mobilních operátorů a TV signálem.
Na území Vítkov se nacházejí zařízení tří mobilních operátorů působících na území ČR – O2,
T-Mobile i Vodafone. Kvalita signálu je průměrně dobrá. Problémy ve kvalitě signálu i všech operátorů
je jen v místní části Podhradí.
Ve městě Vítkov, které leží v členitém terénu Vítkovské vrchoviny, jsou k dispozici 3
poskytovatele pro připojení na internet. Na území města Vítkova je možné využít následující typy
připojení k internetu – Dial up (vytáčené připojení), ADSL, Wi-fi, GPRS/EDGE, HSPA+, Satelitní
připojení k internetu, Pevná datová linka.
Telekomunikačně přísluší řešené území do telefonního obvodu Moravskoslezského kraje
(TO 55) s digitální ústřednou ve Vítkově, na kterou jsou napojeni telefonní účastníci pevné sítě.
Územím prochází trasy dálkových optických kabelů přenosové sítě Telefonica Czech republic a.s.
Dále jsou v území provozovány základnové stanice operátorů veřejných mobilních radiotelefonních
sítí a síť radioreléových spojů.
Radioreléové spoje – tyto spoje jsou určeny pro přenos rozhlasové a televizní modulace
a telefonních hovorů. V řešeném území jsou provozovány radioreléové spoje v trasách:
TV Veselský kopec – TVP Vítkov, Klokočov
TVP Vítkov, Klokočov – TVP Budišov
TVP Vítkov, Klokočov – Vítkov, Česká pošta, Wolkerova 4180
TVP Vítkov, Klokočov – BTS Vítkov, Selská 943 (T- Mobile)
TVP Vítkov, Klokočov – BTS Vítkov, Selská 945 (Český Mobil)
Okrajem jihozápadní části Vítkova prochází radioreléový spoj mezi TV Praděd a TV Veselský
kopec.
Pozn. BTS – Base Transceiver Station (základnová radiová stanice)
Radiokomunikační služby
Distribuce a vysílání rozhlasových signálů patří mezi hlavní aktivity společnosti České
radiokomunikace a.s., pro území okresu Opava je zajišťováno vysílači Praděd, Hošťálkovice a Lysá
Hora:
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MULTIPLEX 1 - provozovatel: Česká televize
Vysílané programy - ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava,
ČRo Leonardo, ČRo D-dur, ČRo Rádio Česko, ČRo Radio Wave

Lokalita

Vysílač

Kanál

Vyzářený výkon [kW]

Jeseník

Praděd

36

100

H

Ostrava

Hošťálkovice

54

100

H

Frýdek

Lysá hora

54

25

H

Polarizace

MULTIPLEX 2 - provozovatel: České Radiokomunikace
Vysílané programy - TV Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, TV Barrandov

Lokalita

Vysílač

Kanál

Vyzářený výkon [kW]

Frýdek

Lysá hora

37

25

H

Ostrava

Hošťálkovice

37

100

H

Jeseník

Praděd

53

100

H

Polarizace

MULTIPLEX 3 – provozovatel: Czech Digital Group a. s.
Vysílané programy - Prima LOVE, Pětka, TV Óčko, Šlágr TV, TV ZAK, TV GENUS, TV Polar, TV
Morava, Rádio Proglas
Lokalita

Vysílač

Kanál

Vyzářený výkon [kW]

Jeseník

Praděd

51

100

H

Ostrava

Hošťálkovice

48

100

H

Polarizace

Kvalita signálu je celkově dobrá, pouze v některých místech může docházet ke zhoršení
signálu stíněním, stavebními či terénními vlivy.
Ochranná pásma
Podzemní telekomunikační vedení jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích).
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno:
a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo
terénní úpravy,
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b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat
konstrukce nebo jiná podobná zařízení,
c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty.
Vzhledem k malé šířce nejsou ochranná pásma graficky vymezena.
Návrh řešení
Trasa méně významných radioreléových spojů není návrhem územního plánu dotčena.
V případě nové výstavby v blízkosti trasy radioreleového spoje sdělí údaje o nadmořské výšce
spodní hranice ochranného pásma tohoto spoje společnost České radiokomunikace a.s. V kruhovém
ochranném pásmu kolem objektu TKB je bez souhlasu zakázána:
- výstavba výškových objektů a ocelových konstrukcí do výše parabolické antény
radioreléové stanice;
- instalace přístrojů a zařízení, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení.
Pro napojení nových telefonních účastníků z pevné sítě bude pro navrženou zástavbu
rozšířena účastnická přístupová síť. Její provedení bude řešeno podle místních podmínek úložnými
telekomunikačními kabely. Při návrhu kabelových přívodů k účastnickým rozvaděčům bude
uvažováno s kapacitou 1,5 - 2 páry na byt. Při pokládce kabelů budou dodržena ustanovení ČSN 736
005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
Rozšiřovat se bude také počet telefonních účastníků mobilní telefonní sítě, která je
významným konkurentem pevné sítě. V případě výstavby nových základnových stanic operátorů
mobilní sítě se doporučuje tato zařízení sdružovat na společné stožáry příp. výškové budovy.
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j.3.8) LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Likvidace komunálních odpadů představuje významný ekonomický a mnohdy i územní
a ekologický problém jednotlivých obcí. Jedním ze základních nástrojů v oblasti odpadového
hospodářství je POH ČR a navazující Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. POH
MSK byl přijat a schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 usnesením
č. 25/1120/1. Jeho závazná část byla přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje
č.2/2004. V návaznosti na nařízení vlády č. 473/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003
Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky Moravskoslezský kraj přistoupil k provedení
změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje – formou OZV č. 3/2010.
Tab. Zařízení odpadového hospodářství v řešeném území
Provozovatel zařízení

IČ:

Adresa
provozovny

Vítkovská zemědělská s.r.o.
Zámecký dvůr 61

25367927 k.ú. Klokočov

74747 Klokočov
Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace
Dělnická 705

Údaje o zařízení
Bioplynová stanice Vítkovská
zemědělská s.r.o. – Zámecký
dvůr 61, Klokočov

37494

k. ú. Nové
Těchanovice

Skládka odpadů S-OO

37494

k.ú. Vítkov

Mezisklad nebezpečných odpadů
– Vítkov

37494

k.ú. Vítkov

Hala pro dotřiďování papíru a
plastů

74901 Vítkov
Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace
Dělnická 705
74901 Vítkov
Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace
Dělnická 705
74901 Vítkov
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.
Vávrovická 267/91

49606492 k. ú. Vítkov

Zařízení ke sběru a výkupu
odpadů – sběrna Vítkov

25904016 k.ú. Vítkov

Briketovací lis

747 70 Opava-Vávrovice
Melecky a.s.
Čermenská 910
74901 Vítkov
Čermenská 910

Plán odpadového hospodářství původce odpadů má město zpracován. Zpracovávají
ze zákona původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než
1 000 t ostatního odpadu.
Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje pro město firma Technické
služby města Vítkova (příspěvková organizace). V řešeném území je zabezpečen separovaný sběr
odpadů. Společnost zajišťuje pro obec naprostou většinu nakládání s odpady, což znamená třídění,
úpravu a konečné odstranění většiny odpadů včetně nebezpečných. Město má záměr realizace
sběrného dvora v zóně na ul. Dělnické, v minulosti byl provozován na ul. Oderské. Pod skládkou
(k.ú. Nové Těchanovice) je v současnosti zahajována výstavba kompostárny (zajištění likvidace
biologicky rozložitelného komunálního odpadu).
V řešeném území v současnosti neexistují z hlediska odpadového hospodářství záměry, které
by se promítly do územně plánovací dokumentace, nároků na nové plochy.
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PLOCH

ÚP Vítkova jsou v krajině vymezeny následující plochy s rozdílným využitím:
plochy vodní a vodohospodářské WT – zahrnují plochy vodních toků (řeku Moravici
s pravobřežním přítokem Horník, Odru s levobřežními přítoky Čertův potok, Čermná,
Budišovka a bezejmenných toků) a stávajících vodních nádrží a rybníků (Pavelák I, Pavelák II
a Vítkovský Balaton a další bezejmenné vodní plochy) včetně vymezené územní rezervy pro
akumulaci povrchových vod pro případ klimatických změn dle „Generelu území chráněných
pro akumulaci povrchových vod“ (dále jen Generel LAPV);
plochy zemědělské – zemědělské pozemky NZ – zahrnují ucelené pozemky zemědělského
půdního fondu, využívané vesměs pro zemědělskou rostlinnou velkovýrobu;
plochy lesní NL – zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně pozemků a staveb
lesního hospodářství;
plochy přírodní NP – zahrnují plochy zeleně přírodního charakteru, které představují
nejcennější součásti přírody a krajiny – maloplodá chráněná území a biocentra jako součásti
územního systému ekologické stability;
plochy zeleně – krajinné – přírodního charakteru ZP – zahrnují plochy krajinné zeleně
přírodního charakteru, které nejsou zahrnuty do předchozích ploch s rozdílným způsobem
využití;
plochy smíšené nezastavěného území NS – zahrnují plochy přírodního charakteru - plochy
smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika funkcí; plochy
jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné vymezení; podmínky využití plochy jsou
stanoveny s ohledem na kódy v indexu funkcí, které byly ploše přiřazeny, některé funkce
mohou být z plochy vyloučeny; pokud podmínky využití ploch umožňují umisťování staveb,
pak tyto stavby musí vyhovovat § 18, odst. 5 stavebního zákona., které představují
nejcennější součásti přírody a krajiny – maloplošndá chráněná území a biocentra jako
součásti územního systému ekologické stability.
Způsob využití těchto ploch je stanoven přiměřeně podle indexu (kódu) funkcí
plochám nezastavěného a nezastavitelného území pro jednotlivé plochy následovně:
plochy smíšené nezastavěné území – přírodní
NSP
v území je zastoupena mezi jinými přírodní funkce; ochrana přírody musí být
respektována i v případě zastoupení dalších funkcí;
plochy smíšené nezastavěné území – zemědělské
NSZ
v území je zastoupena mezi jinými funkce zemědělské prvovýroby; nejedná se
o intenzivní formy; v těchto územích plní zemědělství často i mimoprodukční funkce;
plochy smíšené nezastavěné území – lesnické
NSL
v území je zastoupena mezi jinými funkce lesní prvovýroby; nejedná se o intenzivní
formy; v těchto územích plní lesnictví často i mimoprodukční funkce – např. lesy
rekreační;
plochy smíšené nezastavěné území – rekreační
NSR
v území jsou zastoupeny jako stávající a navržené plochy navazující na agroturistické
areály určené pro navazující agroturistické aktivity (jezdectví, hipoturistika,
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hipoterapie, výběhy a volné chovy hospodářských zvířat, naučné stezky, cyklokros,
cyklotrial apod.);
Podél významnějších místních a účelových komunikací se navrhuje realizovat výsadbu
stromořadí (není konkrétně vyznačena v ÚP).
Podél zařízení v rámci vlastních areálů zemědělské a průmyslové výroby je navrženo
realizovat výsadbu pásů izolační a ochranné zeleně (není konkrétně vyznačena v ÚP).
Před ničením a poškozováním se musí chránit lesy, vodní toky s doprovodnou zelení,
rybníky, údolní nivy, mokřady, remízky, meze a trvalé trávní porosty, stromy a keře rostoucí
na pozemcích mimo lesní půdní fond.

j.4.2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit
trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou
schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů
civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí
ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních
a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných
velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají
také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro
migraci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny
skupinami typů geobiocénů (STG).
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY MÁ ZÁKLADNÍ PRVKY:
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje
dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.
Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím
migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky.
Pod pojmem „migrace“ se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů
schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i o výměnu genetické informace v rámci populace, o přenos
pylu, živočišných zárodků apod.
Interakční prvek rozlohou ani tvarem nedefinovaný vegetační prvek v krajině, většinou menší
rozlohy, který doplňuje základní prvky ÚSES - biocentra a biokoridory - a posiluje jejich funkci. Jedná
se o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, podél železničních tratí a náspů apod.
(V rámci územního plánu se nenavrhují.)
Hierarchické členění ÚSES. Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů)
se dělí ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom
v daném území stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich opěrné
body a výchozí linie.

4.2.1)

VELIKOSTI SKLADEBNÝCH SOUČÁSTÍ ÚSES

Podmínky minimalizace skladebných částí ÚSES byly zohledněny při zapracování
do územního plánu jen částečně. V plochách pro skladebné části ÚSES v místech, kde neexistují
vhodné porosty a společenstva pro zajištění funkcí biokoridoru nebo biocentra bylo vymezení
provedeno tak, aby se s ohledem na účelné členění krajiny blížilo k minimálním parametrům, to je
mírně větší než je minimum s přihlédnutím k aktuálnímu členění pozemků a krajinářský vhodnému
a účelnému vymezení.
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Výrazně větší výměry biocenter a šířky biokoridorů jsou navrženy v lesích (snadnější
upřesnění v lesních hospodářských plánech, lesních hospodářských osnovách) a v území s vhodnými
porosty a společenstvy. Parametry navrženého ÚSES pro lesní společenstva:
- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost přerušení je
na 15 m;
- lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla
1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m);
- regionální biocentrum – minimální velikost je 30 ha, resp. podle biotopu;
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce
700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter; maximální délka
koridoru mezi vloženými regionálními biocentry je 8 km.
- nadregionální biokoridor – je složen podobně jako regionální biokoridor z jednoduchých
nadregionálních biokoridorů o maximální délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů
a vložených lokálních biocenter;
- vodní biokoridory - lokální biokoridory nemají stanovenu maximální délku (v případě, že jsou
navrženy jen jako vodní).
Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodářského
plánu (LHP). Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi projektu
(vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, popř.
parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést.
V celcích zemědělského hospodaření může být rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno
schválením návrhu komplexních pozemkových úprav.
Celková hustota sítě ÚSES při zapracování do územního plánu nebyla revidována – revizi
reprezentativnosti lze provést v rámci prací orientovaných na biogeografické členění území
(bioregiony a biochory), nikoliv v rámci územně plánovací dokumentace, která je omezena
administrativními hranicemi obce. Zde provedené vymezení prvků vychází z předchozích
zpracovaných dokumentací a zapracovává úpravy způsobené vydání zásad územního rozvoje.

4.2.2)

HOSPODAŘENÍ NA ÚZEMÍ VYMEZENÉM PRO ÚSES

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být lesy – potenciální přírodní ekosystémy luhů
jasanových dubobučin a bučin v podrobnějším členění dle STG.
Jde o území ovlivněná hospodařením člověka a proto je přesnější určení klimaxových dřevin
v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dřevinnou skladbu
specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podrostů, půdních map
a skutečnému ovlivnění civilizací v dané ploše.
V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně
podrostní hospodaření nebo výběrné hospodářství. Při nedostatku zmlazených cílových dřevin tyto
uměle vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by se mělo zastoupení
cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 50 %, tzn., aby porosty
tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. Pro lokální biocentra vymezená
na lesní půdě by mělo platit, že u bukodubových až dubobukových porostů by měl být dodržován
požadavek podrostního hospodaření s předsunutými prvky pro umělé zalesnění chybějícími dřevinami
přirozené druhové skladby, především tedy dubu a buku jako hlavních dřevin a dále přimíšeně
a vtroušeně buku, habru, mléče, klenu a lípy, smrku a jedle. Stávající smrkové porosty obnovovat
holosečně, popřípadě rovněž podrostně. U porostů, které nejsou kvalitní a u nichž není žádoucí další
zmlazení uvažovat i o případném snížení obmýtí o 10 roků. Clonnou obnovu využít jen při nižším
počátečním zastoupení dubu nebo buku. Ideálním cílem hospodaření v porostech tvořících lokální
biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené.
Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře
meliorační dřeviny - keře a stromy.
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Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají
být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu.
Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových porostech
podél potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou pouze
přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem.
Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření,
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např.
budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé
stromy apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, mající ve svém důsledku ekologicky
přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů,
zalesnění).
Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně
stanoven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je respektována
minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů.
Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů
a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvlášť chráněných druhů rostlin
je systém doplněn i řetězem lučních biokoridorů a biocenter.
V plochách, které jsou v dosahu proudící vody při povodních a tam, kde hustý porost může
zhoršovat rozliv vody nežádoucím směrem zakládat a udržovat lesní porosty jako velmi řídké
(ve srovnání s hospodářským lesem) a podél břehů toků vegetační doprovod navrhovat jako
mezernaté pruhy, a to zejména v místech, kde se předpokládá větší hromadění vodou unášeného
dřeva.

4.2.3)

ZHODNOCENÍ PODKLADŮ POUŽITÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ ÚSES

Celkový návrh vymezení ÚSES do územního plánu vychází z předchozího územního plánu
města Vítkova. Dále respektuje změny v regionálním systému podle Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.

4.2.4)

KONCEPCE NÁVRHU ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém ekologické stability krajiny vymezuje ve správním území Vítkova následující
součásti (u prvků regionálních je uvedeno přednostně číslování dle zásad územního rozvoje kraje
a v závorce pak číslování dle ÚP Vítkova)
Regionální úroveň
Prvky regionální úrovně jsou převzaty ze zásad územního rozvoje kraje a jsou zapracovány
v podrobnostech mapového zpracování územního plánu katastrálních map. Regionální úroveň
je reprezentována v údolí Moravice regionálními trasami – v údolnici vodním a nivním složeným
regionálním biokoridorem č. 520 Moravický mlýn – Zálužné (v územním plánu součásti, to je
jednoduché regionální biokoridory a vložená lokální biocentra, jsou označeny R1 až R13), regionálním
biocentrem č. 274 Zálužné (v ÚP jako R14) a pak dále regionálním biokoridorem č. 522 Zálužné –
Radkovská niva (součásti R15 až R26), regionálním biocentrem č. 207 Radkovská niva (R27)
a regionálním biocentrem č. 258 Valach (R28).
Druhá regionální trasa v údolí Moravice reprezentující převážně mezofilní bučinná stanoviště
je tvořena regionálmím biokoridorem č. 627 Moravický mlýn – Zálužné (R4, R35 až R39). Některá
vložená lokální biocentra jsou společná oběma regionálním trasám.
Další regionální trasa vede od severu ve východním okraji území Vítkova z regionálního
biocentra 258 Valach (R28) k jihu – malá část regionálního biokoridoru 523 Valach – Vítkovské
(jde o části dvou jednoduchých regionálních biokoridorů označených v ÚP jako R29 a R29a)
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a pak dále pokračující regionální biocentrum 266 Vítkovské (R30) a dále k jihu vedený regionální
biokoridor 524 Vítkovské – Na Čermence (v ÚP Vítkova vymezeny jeho části R31 až R34).
Lokální úroveň
V lokální úrovni jsou vymezeny biokoridory s vloženými biocentry, které napojují místní prvky
a prvky sousedních území na vyšší úroveň územního systému ekologické stability:
Lokální trasa L1 až L15 – od údolí Moravice z regionálního biokoridoru R3 k jihu vlhkými
obohacenými a normálními stanovišti a pokračuje dále na k. ú. Kamenka, kde se napojuje na jiný
regionální biokoridor (č. 524 dle ZÚR),
Lokální trasa z L12, LBC – tvořena částmi L16 až L20, která zdvojuje část předchozí trasy
a napojuje se opět přes k. ú. Kamenka na stejný regionální biokoridor.
Lokální trasa L21 až L29, která vede z L4, LBC územím mezi sídlem Vítkov a údolím
Moravice k východu do území Větřkovic u Vítkova, je v průběhu trasy propojena s regionálními
koridory v údolí Moravice prostřednictvím doplňující trasy L30 až L32.
další lokální trasa jde ve východní části území Vítkova v souběhu s regionálními biokoridory
(dle ZÚR jako 523, 524) od severu z údolí Moravice s částmi L33 až L39 a napojuje se v území
Vítkova do L14, LBC.
Lokální trasy údolím Budišovky a Odry L40 až L44, vedená mezofilními stanovišti v horní části
lesnatých svahů údolí a funkční trasa vedená údolnicí L45 až L49 – toky a podél toků Budišovky
a Odry a kterou je nutné uvažovat vzhledem k uvažovanému záměru stavby vodní nádrže jako
dočasnou.

4.2.5)

VLIVY VYMEZENÍ NA SOUSEDNÍ ÚZEMÍ

Na území sousedících obcí je nutné vymezit navazující nebo chybějící části lokálních
a regionálních součástí ÚSES (např. vložené lokální biocentrum v Radkově mezi R2 a R23).
Z územního plánu Čermné není převzato napojení lokálního biokoridoru jižně sídla Čermné,
které by ústilo do L6 v území Vítkova, vzhledem k současné hustotě vymezení částí ÚSES se jeví jako
již zbytečné. V k. ú. Čermné zvážit možnost úpravy trasy LBK mezi L4 a L5 dle územního plánu
Vítkova tak, aby maximálně využíval stávající lesní porosty.
V k. ú. Kaménka je vhodné posunout koridor pokračující z území Vítkova – L15 do nivy toku.
Zpracování tabulkové části – číslování prvků je provedeno nově se zvláštním číslováním
pro prvky regionální a místní (lokální úrovně).
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Označení
prvku

Funkce,
funkčnost,
název

STG

Rozměr

Charakter ekotopu

Cílové společenstvo,
návrh opatření

regionální úroveň
Regionální biokoridor RBK 520 Moravický mlýn - Zálužné(dle ZÚR cílové ekosystémy vodní, nivní)
RBK, částečně
funkční
LBC vložené,
funkční
RBK nefunkční

4B3,
4BC4
4B,BC3,4

430 m

4B,BC3,4

350 m

R4

LBC vložené
funkční

34BC3
4BC3

4,93 ha

louky, pruhy břehového
porostu, pole
lesní porosty v nivě a na
svahu nad nivou toku
nivní bylinné porosty se
stromy
lesy a louky

R5

RBK funkční

650 m

břehové porosty kolem toku,

R6

LBC vložené,
nefunkční

4BC3,
3BC3,4
3BC4,5
4B3

4,78 ha

R7
/Rad
R8

RBK, část.
funkční
LBC vložené
nefunkční
RBK, část.
nefunkční
LBC vložené,
část. funkční
RBK, část.
funkční
LBC vložené,
funkční
RBK část.
funkční

4BC3,4

600 m

4B3,
4BC4,5
3BC,C4,5

2,31 ha

část s porosty mýtních
smrčin, louky, mladé
zalesnění
louky, sporadické břehové
porosty
převaha smrkových porostů

4BC34

3,70 ha

4BC4,5

700 m

4B3,4,
3BC4,5
4B3,4,
3BC4,5

4,62 ha

R1/
StaTěch
R2
R3

R9
R10
R11
/Rad
R12
R13

4,17 ha

325 m

(200 m)

částečně s břehovými
porosty,
převaha jehličnatých
porostů
břehové porosty zčásti
jehličnaté
převaha jehličnatých
porostů
břehové porosty smíšené

rozšíření plochy
dřevinných porostů
rozšíření dřevinných
porostů
postupná změna druhové
skladby, dolesnění na
výměru minimálního
rozsahu lesního LBC

změna druhové skladby,
dolesnění
dolesnění
změna druhové skladby,
zalesnění,
ponechání spontánnímu
vývoji
postupná změna druh.
skladby
doplněn postupná změna
druh. skladby
změna druhové skladby
podpora autochtonních
listnáčů

Regionální biocentrum č. 274 Zálužné, (dle ZÚR cílové ekosystémy mezofilní bučinné, vodní, nivní)
R14
/Rad

RBC funkční

(3,41 ha)

část – břehové porosty
Moravice

Regionální biokoridor RBK 522 Zálužné – Radkovská niva (dle ZÚR cílové ekosystémy vodní, nivní)
R15
R16
R17
/Rad
R18
/Rad
R19
/Rad
R20

R21
R22+R23

RBK část.
funkční
LBC vložené,
část. chybějící
RBK, nefunkční

4B3,
3BC3,4
4B3,
3BC4
3BC4,5

465 m

LBC vložené
chybějící
LBC funkční

34C,BC4,
5,
34C,BC4,
5,
34C,BC4,
5,

(2,52 ha)

RBK část.
funkční

LBC část. funkční 3BC,C4
4B3
RBK funkční
4BC3

4,39 ha
450 m

jehličnaté, jen na březích
listnaté porosty
převážně smrkový les,
podél řeky listnáče
úzký pruh břehových
porostů
lesy

3,31 ha

plocha vč. vody, převážně
listnatý porost,
jeden břeh s lesním
porostem, druhý břeh louky,
resp. rekreač. trávníky
břehové porosty, louky

1 570 m

břehové porosty Moravice

(11,8ha)
680 m
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změna druhové skladby
na autochtonní
postupná změna druh.
skladby

rozšíření na území
Radkova
rozšíření do úz. Radkova
podpora přírodního
charakteru luk, dosadba
rozptýlených skupin dřevin
dolesnění
R22-R23 rozdělit a LBC
vložit v území Radkova
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R24
/Rad
R25

R26
R27
/Rad

LBC funkční

4BC3

RBK funkční

3BC,C3-5
4BC3,
4B3
LBC část. funkční 3BC34,
4BC3
RBK funkční
3BC34,
4BC3

(2,63 ha)

břehové porosty Moravice

680 m

břehové porosty, mírně
divočící koryto řeky

2,86 ha

louky, mezernaté úzké
pruhy břehových porostů
břehový porost

142 m

LBC rozšířit na úz.
Radkova

řídce zalesnit
rozšířit koridor do úz.
Radkova

Regionální biocentrum č. 207 Radkovská niva, (dle ZÚR cílové ekosystémy vodní, nivní)
R40
/Rad

RBC funkční

3BC,C4-5

(1,53 ha)

břehový porost Moravice

Regionální biocentrum č. 258 Valach, (dle ZÚR cílové ekosystémy mezofilní bučinné, vodní, nivní)
R28
/Rad,
LesAlb

RBC funkční

4B,BC3

23,67 ha

lesní komplex, převaha
listnatých lesů

Regionální biokoridor 523 Valach – Vítkovské, (dle ZÚR cílové ekosystémy mezofilní bučinné,
hygrofytní)
R29
/Vět
R29a/Vět

RBK funkční

4B,BC3

(100 m)

lesy v obnově

RBK chybějící

4B3

(280 m)

pole, louky, ochranná
pásma elektrovodů!!

zalesnit autochotnními
dřevinami
koridor luční
s rozptýlenými skupinami
dřevin v místech mimo
ochranná pásma

Regionální biocentrum 266 Vítkovské, (dle ZÚR cílové ekosystémy mezofilní bučinné, hygrofilní)
R30
/Vět

RBC funkční

4B3,
5B,BC4-5

72,50 ha

lesní komplex, většinou
listnaté a smíšené lesy

u smrčin postupná změna
druh. složení

Regionální biokoridor 524 Vítkovské – Na Čermence, (dle ZÚRcílové ekosystémy mezofilní bučinné,
hygrofilní)
R31

RBK funkční

4AB3,
5B3

700 m

část lesů v obnov, smrkové
porosty

R32

LBC nefunkční

4B3

8,54 ha

R33
/Kam

RBK funkční

4B3

(520 m)

převaha jehličnatých
porostů
převaha jehličnatých
porostů

změna druh. skladby při
obnově, podpora
autochtonních
změna druhové skladby
změna druhové skladby

Regionální biokoridor 627 Moravický mlýn – Zálužné, (dle ZÚR cílové ekosystémy mezofilní bučinné)
R34
R35

RBK funkční
LBC funkční

4B,BC3
4B3

(440 m)
4,2 ha

smíšené a jehličnaté lesy
listnaté a smíšené porosty

změna druhové skladby

dále pokračuje přes území Starých Těchanovic vrací se pak zpět na úz. Vítkova

R35

LBC vložené
funkční
společné pro
RBK 627 a RBK
520
RBK nefunkční

R36

LBC nefunkční

4A,AB1-3, 600 m
4B3
4B,BC3
6,87 ha

R37

RBK funkční

4B,BC3

340 m

část lesů v obnov, jehličnaté
a listnaté lesy
porosty lesů jehličnatých a
listnatých
smíšené porosty

R38

LBC funkční

4B,BC3

5,47 ha

smíšené porosty

R39

RBK funkční

4B,BC3

700 m

smíšené porosty

R4

34BC3
4BC3

4,93 ha
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lesy a louky

postupná změna druhové
skladby, dolesnění na
výměru minimálního
rozsahu lesního LBC
obnova s cílem převahy
pův. dřevin v porostech
změna druh. skladby
současných smrčin
podpora původních dřevin
v porostech
podpora původních dřevin
v porostech
podpora původních dřevin
v porostech
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lokální úroveň
lokální trasa od Moravice proti toku Horníku – stanoviště obohacená a vlhčí (L1 až L4), dále přes
rozvodí po toku Čermné (L5 až L7) a dále proti toku jejího pravého přítoku (L7 až L9) a pak přes
místní rozvodí po toku dalšího přítoku až do toku Čermné (L10 až L15)
L1

LBK funkční

L2

LBC nefunkční

L3

LBK, část.
chybějící
LBC, nefunkční

L4
/Čer
L5
/Čer
L6

LBK funkční

1 430 m

údolnice toku, lesy, louky

11,43 ha

převaha jehličnatých lesů

vodní, lesní, doplnění
břehových porostů
lesní, změna druh. skladby

1 780m

břehové porosty

vodní, lesní

4,84 ha

lesy smíšené

1 140 m

břehové porosty Čermné

lesní,
podpora dřevin původních
lesní, vodní

16,91 ha

L7

LBK část
nefunkční

L8

LBC část.
chybějící
LBK část.
chybějící
LBC funkční

3BC,C4

5,02 ha

porosty kolem rybníků
Pavelák I a II
břehové porosty Čermné,
podél jejího přítoku bez
dřevinných břehových
porostů
břehové louky, pole

3BC,C,4

580 m

řídké břehové porosty, louky lesní, vodní

4B3

(1,21 ha)

L13

LBK fnkční

L14

LBC část.
chybějící
LBK funkční

4BC3,4,
4B3
4BC,C4,5
4B3
34BC,C45
4B3

1 480 m

L12

LBK část.
chybějící
LBC funkční

lesy jehličnaté a převážně
listnaté
pole, převážně lesy a
stromové břehové porosty
lesy

4B3,
34BC4-5

1 920 m

L9
L10/Če
L11

L15/Odry

LBC funkční

34BC4,3C
4
34BC4,3C
4, 4B3
3-4BC,C45
34BC4,3B
4
34BC,C45
34BC,C45
3BC,C4

1 440 m

8,54 ha
1 080 m
4,84 ha

lesní, vodní
lesní, vodní

lesní

lesní, změna druhové skladby
současných smrčin
lesní, dolesnění
lesní

břehové porosty v komplexu lesní, vodní
lesa
lesy, pole
lesní
břehové porosty Čermné,
okraje lesů, louky

lesní, vodní

lokální trasa přes Klokočov odpojující se od předchozí trasy z LBC L12 k jihu, středně živná a střen
vlhká stanoviště (L16 až L20) a dále do Oder
L16

LBK funkční

3B3

1 030 m

L17

LBC nefunkční

3B3

4,84 ha

L18

LBK část.
chybějící

3B3,
3BC4

1 720 m

okraje lesů, stromy a keři
zarostlé meze

L19

LBC nefunkční

3,09 ha

převážně smrkový porost

L20
/Kam

LBK funkční

(790 m)

okraje lesních porostů,
zarůstající louky

4B,BC3

okraje lesů, pruhové porost
mezi poli, meze se
stromovým a keřovým
porostem
převážně smrkový porost

lesní

lesní
změna druhové skladby
lesní
doplnění chybějících porostů
v ploše koridoru
lesní
změna druhové skladby
lesní

lokální trasa L21 až L32 začínající z LBC L4 lokální trasy L1 až L15, vede převážně lesními porosty
na svazích údolí Moravice(L25 až L29 a L30 až L32) – středně živná a středně vlhká stanoviště
L21
L22
L23

LBK část.
chybějící
LBC část.
chybějící
LBK číst.
chybějící

4B3

320 m

4B3,
4BC4
4BC4
3C45

2,44 ha
870 m
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okraje lesů, břehové porosty lesní
dolesnění
les v polní krajině, louka
lesní, dolesnění, změna
druhové skladby
mezernaté řídké břehové
lesní
dřevinné porosty, les
doplnění břehových porostů
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L25

LBC část.
chybějící
LBK funkční

L26

LBC nefunkční

L27

LBK funkční

L28

LBC nefunkční

L29

LBK funkční

L30

LBK funkční

L31

LBC funkční

L32

LBK část.
chybějící

L24

4B,BC3

8,28 ha

4B3,
4BC3
4B3

1 880 m

4B3
3BC,C45
4B3
3BC,C45
4B3,
3BC4
4B3

1 530 m

4B3, 34C3
4B3,

3,48 ha

3,16 ha

4,44 ha
1 830
710 m

1 930 m

lesy, částečně mladé lesní
kultury
lesními porosty, smrkové a
listnaté
smíšené lesy
lesními porosty, smrkové a
listnaté
lesními porosty, smrkové a
listnaté
lesními porosty, smrkové a
listnaté
okraje lesních porostů –
smíšené lesy
listnaté lesy svahů údolí
Moravice
listnaté a smíšené lesy
svahů údolí Moravice

lesní
dolesnění
lesní
změna druhové skladby
lesní
změna druhové skladby
lesní
změna druhové skladby
lesní
změna druhové skladby
lesní
změna druhové skladby
lesní
lesní
lesní
dolesnit lesní holiny

lokální trasa z údolí Moravice k jihu lesy a poli mezi sídly Vítkov a Prostřední dvůr, jihovýchodně od
Vítkova se podél drobného vodního toku napojuje do údolí toku Čermné
L33

LBK funkční

4BC3-4,

800 m

L34

LBC nefunkční

4,31 ha

L35

LBK chybějící

L36

LBC funkční

L37

LBK část.
chybějící
LBC část.
chybějící
LBK část.
chybějící

4B3,
34BC,C45
3B3,
3BC4
5AB4,
5B4, 4B3
4B3,
4BC4
4B3,
4BC4
4BC4

L38
L39

většinou smíšené lesní
porosty
převážně mladé jehličnaté
porosty

1 745 m

pole, louky

10,11 ha

smíšené lesy

1 210 m

pruhy lesních porostů, pole

4,01 ha

mezernatý lesní porost

500 m

porosty podél toku Čermné

lesní
lesní; ve většině plochy
důsledná pozit. výběr
autochtonních dřevin
lesní
založení biokoridoru
lesní
lesní
doplnění porostů
lesní
dolesnní
lesní, vodní

lokální trasa L40 až L44 v jihovýchodně od sídla Klokočov – lesní trasa se stanovišti středně živnými a
středně vlhkými
L40
/Čer
L41

LBK funkční

L42

LBK funkční

L43

LBC funkční

L44
/Klo

LBK funkční

LBC nefunkční

4B3,
4BC3
4B3, 34C4-5
4B3, 4C3
4BC3
4BC3,
4B3
4B3,
4BC3

1 900 m

okraje lesních porostů

9,01 ha

12,88

okraje lesního komplexu,
smíšené a jehličnaté lesy
okraje lesních porostů a
lesními komplexy
převaha listnatých lesů

(790 m)

převaha listnatých lesů

1 990 m

lesní; podpora dřevin přirozené
druhové skladby
lesní
změna druhové skladby lesa
lesní; podpora dřevin přirozené
druhové skladby
lesní
lesní;
upravit napojení v Odrách

dočasná funkční trasa ÚSES – záměr stavby údolní nádrže – obohacená a vlhčí stanoviště – vodní a nivní,
lesní
L45/Čer

LBK funkční

L46

LBC funkční

L47

LBK funkční

L48

LBC funkční

L49
/Klo

LBK funkční

4BC4
4C45
4B3,
4BC4
4B3,
4BC4
3BC,C4
3B3
34BC4-5

(1 000m )
(1,48 ha)
2 370 m
(1,95 ha)
(1 300 m)
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okraje lesů, nivní louky a
dřevinami zarůstající plochy
lesy na svahu nad tokem
Budišovky
kraje lesů a luk nivy
Budišovky
lesy v niv toku a na svazích

lesní, vodní
lesní
lesní, nivní, vodní
lesní

lesy a břehové porosty
lesní,
podél Budišovky, nivní louky nivní louky ponechat
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Vysvětlivky k tabulkám:
- poř. č. –

pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese, pro každou úroveň je číslování
zvlášť označení prvků lokální úrovně L, pro regionální R; prvky zasahující na k. ú.jiné
obce mají uveden jeho název (Čer – Čermná ve Slezsku, Rad – Radkov, StaTěch –
Staré Těchanovice, LesAlb – Lesní Albrechtice, Vět – Větřkovice u Vítkova, Kam –
Kamenka, Klo - Klokočůvek )

- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti
Zkratky:

RBC = regionální biocentrum,
RBK = regionální biokoridor,
LBC = lokální biocentrum,
LBK = lokální biokoridor.

- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je
označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté
vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim (1 - suché až 5 mokré)
- rozměr –

výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí
jen pro území obce – prvek dále pokračuje na sousední území

- charakter ekotopu –

stručný popis stavu,

- cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost.

4.2.6)

STŘETY A BARIÉRY PRVKŮ ÚSES

Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů lze
v území Vítkova charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení biokoridorů silnicemi nebo
zástavbou zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště.
Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin
do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi nevytváří výraznou bariéru.

j.4.3) OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU
Správní území města Vítkova spadá (dle ZÚR Moravskoslezského kraje) do krajinné oblasti
Nízký Jeseník. Jedná se o náhorní zarovnané plošiny na kulmských usazeninách. Převládajícím
krajinným typem je zemědělský harmonická krajina a lesoluční krajina. V severní části se vyskytuje
krajina lesní a ve střední části řešeného území převládá sídelní krajina.
Nízký Jeseník (jižní část řešeného území)
s krajinnými typy:
 lesní krajina (severní část řešeného území)
pro lesní krajinu platí zásady pro rozhodování o změnách v území:
- minimalizovat zásahy do lesních porostů;
- o umísťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny;
- pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná
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-

-

území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek
ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny;
chránit historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího
obrazu sídla;
zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých
travních porostů;
chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů
a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst;
nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinnou
rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách.

 lesoluční krajina (severní část řešeného území)
pro lesoluční krajinu platí zásady pro rozhodování o změnách v území:
- zachovat vyvážený poměr ploch lesních a trvalých travních porostů;
- zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých
travních porostů;
- pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná
území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a dalších podmínek
ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny;
- o umísťování kapacitních rekreačních zařízení a sportovně rekreačních areálů
(vč. navazující dopravní a technické infrastruktury) rozhodovat výhradně na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny;
- respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel včetně vnějšího
obrazu sídla;
- chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných horizontů
a krajinných, resp. kulturně historických dominant, v případě nových liniových staveb
energetické infrastruktury toto riziko minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst;
- nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinnou
rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách.
 zemědělská harmonická krajina (jižní část řešeného území)
pro zemědělskou harmonickou krajinu platí zásady pro rozhodování o změnách v území:
- chránit harmonické měřítko krajiny, neumisťovat stavby do pohledově exponovaných
území;
- chránit místní kulturní a historické dominanty a sakrální stavby;
- chránit historické krajinné struktury.
 sídelní krajina (zastavěné území Vítkova)
pro sídelní krajinu platí zásady pro rozhodování o změnách v území:
- pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného
území, zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území
při zohlednění podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny;
- chránit plochy stávající městské zeleně;
- při vymezování nových zastavitelných území:
- důsledně ověřovat vizuální vliv nové zástavby na vnější obraz sídla a jeho kulturně –
historické dominanty;
- podporovat vymezování ploch veřejné zeleně;
- podporovat vymezování nových veřejných prostranství.
- pro nové ekonomické aktivity přednostně využívat ploch a areálů brownfields.
- podpora asanace, rekultivace a revitalizace ploch starých ekologických zátěží.
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j.4.4) PROSTUPNOST KRAJINY
Pro zachování prostupnosti krajiny jsou v ÚP navržena opatření:
-

Nepřipouští se rušení značených turistických stezek a cyklostezek.

-

Zřizování nových turistických stezek s nezpevněným povrchem a cyklostezek s nezpevněným
povrchem nebo povrchem ze zhutněné vrstvy kameniva do šířky 2,0 m se připouští v celém
území bez omezení.

-

Nepřipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umisťovat
stavby, které by bránily přístupu přes tyto sjezdy na navazující zemědělské a lesní pozemky.

-

Nepřipouští se umísťování nových staveb v místech terénních úžlabí, remízek a stálých
i občasných vodotečí, vč. míst jejich křížení s pozemními komunikacemi. V uvedených
místech bude zachován pás nezastavěného území o min. šíři 50 m.

-

Pro zajištění prostupnosti krajiny jsou v ÚP vymezeny základní pěší a cyklistické trasy jako
plochy veřejných prostranství (PV).

j.4.5) PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Pro zajištění protierozivní ochrany krajiny se v ÚP navrhují opatření:
Nepřipouští se rušit stromořadí bez náhrady. V místech přestárlých stromořadí se připouští
dosadba nových dřevin, která původní stromořadí nahradí.
Funkci protierozních opatření v krajině bude částečně plnit realizace dosud nefunkčních částí
vymezených biokoridorů a biocenter ÚSES.

j.4.6) OCHRANA PŘED POVODNĚMI
-

Na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o včasné
opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů.

-

Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech musí být svedeny do vsakovacích zařízení tak,
aby nedošlo ke změnám odtokových poměrů v území, a ke snížení retenční schopnosti území.

-

Pro ochranu zástavby před splachy z polí a okolního terénu nad zástavbou v době přívalových
dešťů je navrženo vybudování záchytných příkopů v délce cca 1 km.

-

Realizace protipovodňových opatření – hráze, retenční území, příkopy zasakovací pásy,
kaskády, opatření na vodních tocích, ochranné valy, zpevnění břehu, zasakovací pásy,
protierozní průlehy, protierozní meze, protierozní manipulační pásy je přípustná ve všech
plochách s rozdílným způsobem využití.

j.4.7) PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
Návrh ÚP využívá přírodních předpokladů pro každodenní rekreaci obyvatel, které jsou
ve Vítkově poměrně příznivé. K rozvoji rekreačních aktivit obyvatel jsou ÚP navrženy plochy:
sportovně rekreačního areálu na severozápadním okraji zastavěného území Vítkova.
příměstská rekreační zóna kolem vodní nádrže Balaton.
další menší plochy vhodné pro rekreaci přímo ve městě, zeleň kolem centrální části
města a jednotlivá sportoviště.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

145

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.4) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ

-

jisté možnosti nenáročné rekreace, umožňují území přilehlých zemědělských a lesních
ploch vlastního města, zejména však jeho integrovaných částí, jejich využití je možné pro
vedení pěších, cyklistických stezek, hipostezek a naučných stezek.

-

Územní plán navrhuje propojení těchto sportovně rekreačních areálů a ploch systémem
pěších a cyklistických stezek. Systém značených turistických a naučných stezek a cyklotras
včetně odpočívek a rozhledových zařízení.

-

Vítkov má díky svým přírodním podmínkám (poměrně zachovalé životní prostředí, harmonická
krajina, nástupní místo k turistickým výletům) na svou velikost poměrně značné předpoklady
pro rozvoj zařízení cestovního ruchu.

j.4.8) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Plochy pro povrchové dobývání nerostů - plochy těžby nerostů – zastavitelné (NG) jsou
ve Vítkově vymezeny pouze pro těžbu břidlice ve Lhotce u Vítkova.

j.4.9) NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
Návrh řešení požadavků civilní ochrany byl zpracován na základě požadavků na obsah
územního plánu stanovených § 2 písm. l) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2001 Sb.

4.9.1)
-

-

-

PODKLADY PRO ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CO
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000
Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie ionizujícího záření a o změně
některých zákonů
Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990
Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím
souvisejících
Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního
plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené
vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému
Příručka pro budování protiradiačních úkrytů svépomocí obyvatelstva (Naše vojsko, 1977)
Příručka pro protiradiační úkryty budované svépomocí (Naše vojsko)
Předpis CO-6-2 Projektování a výstavba úkrytů CO 3., 4. a 5. třídy odolnosti
Předpis CO-6-3 Navrhování úkrytů CO 3., 4. a 5. třídy odolnosti.
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4.9.2)

ZÁKLADNÍ POJMY A VYSVĚTLIVKY

Civilní ochranou se rozumí především varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití
obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku v případě
mimořádných událostí.
Civilní ochrana je v současné době zabezpečována Hasičským záchranným sborem České
republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému. Připravenost
města na mimořádné události zajišťují orgány města a podílejí se na provádění záchranných
a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva - zajišťují varování, evakuaci a ukrytí osob před
hrozícím nebezpečím, hospodaří s materiálem civilní ochrany a vedou evidenci a provádějí kontrolu
staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.
K plnění těchto úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Z hlediska ochrany
obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a územním řízení.
Stálé úkryty jsou budovány v době míru a zajišťují ukrytí obyvatelstva v trvalých ochranných
prostorech v podzemních částech staveb nebo ve stavbách samostatně stojících. Člení se na stálé
tlakově odolné úkryty (STOÚ) a stálé tlakově neodolné úkryty.
Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti všem účinkům zbraní
hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu ve válečném stavu.
Stálé tlakově neodolné úkryty se využívají proti účinkům světelného a tepelného záření,
pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní
hromadného ničení a válečného stavu.
Improvizované úkryty jsou budovány v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu
a v době válečného stavu ve vytipovaných (v době míru) prostorech podzemních nebo nadzemních
částí budov anebo jiných vhodných prostorech upravovaných svépomocí obyvatelstva s využitím
materiálů z místních zdrojů. Budují se v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých
úkrytů. Improvizované úkryty poskytují ochranu před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé
radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení.
Koncové prvky varování jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např.
sirény.
Sklady materiálu pro obyvatele jsou objekty nebo části objektů užívané pro uskladnění
materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci jako jsou např. lícnice, filtry, dozimetry, faciometry
apod.
Záplavová území jsou území vymezená kolem vodních toků ohrožená stoletými vodami. Jsou
vymezena vodohospodářskými orgány zpravidla na základě návrhu správců vodních toků.

19.3. POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY K ÚZEMNÍMU PLÁNU
(dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva)
Návrh řešení požadavků civilní ochrany by se měl zabývat řešením jednotlivých problémů
stanovených v § 20 vyhlášky pro potřeby:
a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
b) zón havarijního plánování,
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území
a zastavitelná území města,
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
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i)

nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Výše uvedené požadavky stanovené vyhláškou musí vyplývat z havarijního plánu kraje,
vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje. Tyto materiály nejsou zpracovateli územního plánu
Vítkova k dispozici a řešení proto odpovídá úrovni dodaných podkladů.
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Zvláštní povodní se rozumí povodeň, k jejímuž vzniku může dojít za mimořádných provozních
situací na vodních dílech. Podle příčiny vzniku a charakteru této situace jsou rozeznávány tři základní
typy zvláštních povodní (ZP) dle Metodického pokynu MŽP zveřejněného ve Věstníku MŽP, červenec
2000 :
.1 ZP narušením hráze vodního díla
.2 ZP poruchou funkce výpustních zařízení a nemožností jejich uzavření s následkem neřízeného
odtoku
.3 ZP zapříčiněná nouzovým řešením kritické situace bezpečnosti VD vypouštěním akumulovaných
vod.
Z hlediska rozsahu možných škod způsobených ZP na zasaženém území a na samotných
vodních dílech je nejkritičtější a pro rozhodování povodňových orgánů zásadní zvláštní povodeň typu
1. Dopad ZP typů 2 a 3 na území pod vodními díly je dán maximální kapacitou jejich výpustných
zařízení. Jde o řádově menší povodňové události s omezeným rozsahem.
V současné době se problematika zvláštní povodně řešeného území netýká - město neleží
na toku, na kterém by byla situována nad zástavbou města a jeho integrovaných částí vodní nádrž.
b) Zóny havarijního plánování
Netýká se řešeného území; tyto zóny na území Vítkova nejsou vymezeny.
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
(ukrytí obyvatel rodinných a bytových domů, ukrytí zaměstnanců a návštěvníků zařízení
občanské vybavenosti).
Obecné požadavky z hlediska CO
Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná zákonná norma či předpis,
doporučuje se v rámci nové výstavby rodinných a bytových domů upřednostňovat realizaci 1. PP
(podsklepení) využitelného pro zřizování improvizovaných úkrytů v době přímého ohrožení státu nebo
jiných mimořádných událostí.
Ukrytí zaměstnanců a návštěvníků zařízení občanské vybavenosti by mělo být zajištěno
v rámci podzemních prostor těchto objektů – jde zejména o objekty ZŠ, MŠ, ubytovacích zařízení,
navrženého sportovně rekreačního areálu (lázní) a domova důchodců.
Urbanistické požadavky na zřizování improvizovaných úkrytů
Při zřizování improvizovaných úkrytů je potřeba dodržet tyto podmínky:


Úkryty slouží pro obyvatelstvo, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.



Úkryt musí být navržen v souladu s plánem ukrytí obyvatelstva v dosažitelných doběhových
vzdálenostech.



Úkryty je potřeba umisťovat nejlépe do podzemních prostorů částečně zapuštěných pod
úroveň terénu, pokud možno se vstupem do úkrytu z budovy. Je vhodné, aby obvodové zdivo
úkrytu bylo co nejtlustší a mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím
prací nutných pro úpravu.



V úkrytu je nutno počítat s 1,5 m na jednu ukrývanou osobu, doporučuje se počítat s ukrytím
max. 50 osob.

2
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Úkryt je potřeba materiálně zabezpečit ke zpohotovění prkny, plechem, pískem, popř.
cihlami, spojovacím a těsnícím materiálem (hřebíky, fóliemi a tmely). Materiál je určen
především k utěsnění sklepních oken a výrobě větracích komínků.
Zprovoznění úkrytů

Nouzové úpravy úkrytů v případě ohrožení, pořízení nebo skladování nádob na vodu,
nouzových záchodů, lehátek, židlí a jiného vnitřního vybavení úkrytů, strategie přemísťování
ukrývaných v době ohrožení nebo mimořádných událostí apod. řeší krizové a havarijní plány města
a nejsou předmětem územního plánování, které řeší pouze umístění úkrytů a stanovuje regulativy
pro jejich vznik a zachování.
Urbanistické požadavky na zřizování STOÚ
Protože neexistují žádné finanční zdroje pro novou výstavbu potřebných stálých tlakově
odolných úkrytů, není v návrhovém období s touto výstavbou v územním plánu počítáno. Pro případné
úvahy o výstavbě nových STOÚ však uvádíme některé základní parametry pro jejich navrhování:


V úkrytech je potřeba počítat s 0,5 m podlahové plochy včetně uliček pro jednu ukrývanou osobu.
2
Pro těhotné a kojící ženy a děti do 7 let je potřeba počítat s 1 m při předpokládaném
procentuálním zastoupení 10% těchto osob.

-

Úkryt musí být zvolen v blízkosti místa pobytu ukrývaných, aby jej mohlo být v případě ohrožení
včas dosaženo. Doběhová vzdálenost musí být max. 500 m. Doběhovou vzdálenost je nutno
zkracovat s ohledem na výšku budov, kde je třeba započítat vzdálenost, kterou musí pasant
překonat ve vnitřních prostorech budov (schodiště, chodby).



Prostory úkrytů je potřeba umísťovat především v podzemních místnostech zcela zapuštěných
nebo částečně zapuštěných pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.



STOÚ se nesmí umísťovat v záplavových územích.



Úkryt musí být min. 100 m od zásobníků prchavých látek a plynů s toxickými účinky, které by
mohly ohrozit bezpečnost ukrývaného obyvatelstva.



Úkryty je potřeba navrhovat jako dvouúčelové, tj. i s mírovým využitím, přičemž stabilní zařízení
mírového využití úkrytu nesmí zaujímat více než 40% celkové podlahové plochy úkrytu.



Úkrytem nesmějí být vedeny tranzitní inženýrské sítě nebo přípojky, které s ním nesouvisejí.



Úkryty je nutno vybavit inženýrsko – technickým zařízením pro zásobování vodou, elektrickou
energií, vzduchotechnickým, kanalizačním a spojovacím zařízením. Systémy a prvky inženýrsko –
technických zařízení úkrytu je nutno navrhnout tak, aby je bylo možno využít i za mírového
provozu. Na přípojkách inženýrských sítí, které slouží krizovému použití úkrytu, je nutno před
jejich prostupem obvodovou konstrukcí instalovat kompenzační zařízení, které vylučuje možnost
poškození přívodu při otřesech a posuvech úkrytu a okolního terénu.



Světlá výška úkrytů musí být alespoň 2,3 m.

2

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Město Vítkova nemá v současnosti zpracovány samostatné podklady pro případnou evakuaci
osob.
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Materiály CO ve městě nejsou skladovány, skladují se centrálně v rámci Moravskoslezského
kraje. Vítkovanemá určená místa pro skladování humanitární pomoci.

f)

Vyvezení a uskladnění nebezpečných
a zastavitelné území města

látek

mimo

současně

zastavěné

území

Na území Vítkova nejsou v rámci známých havarijních plánů vymezena ani zde nejsou
vytipována vhodná místa pro uskladnění nebezpečných látek v případě krizové situace.
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g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události
Na území Vítkova nejsou v rámci známých havarijních plánů vymezeny ani zde nejsou vhodné
plochy pro zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací.
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Objekty skladující nebezpečné chemické látky (zák. 157/1998 Sb., o nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chem. přípravky) se na území Vítkova
nenacházejí.

i)

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude zajištěno ze soukromých studní, cisternami,
či dodávkami balené vody. Nouzové zásobení elektrickou energií zajistí SME, a.s. dle vlastního
Eskalačního plánu.
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A.j.5) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
j.5.1) PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
V rámci navržené urbanistické koncepce je území města rozčleněno do ploch s rozdílným
způsobem využití (RZV). Pro jednotlivé plochy RZV je stanoveno hlavní využití, přípustné využití,
nepřípustné využití a jsou stanovené podmínky prostorového uspořádání a realizace staveb. Plochy
RZV jsou zakreslené v grafické části návrhu územního plánu, ve výkresu I.B.b.1) Hlavní výkres
(měř. 1 : 5 000) a v části odůvodnění územního plánu, ve výkresu II.B.a) Koordinační výkres
(měř. 1 : 5 000). Podmínky pro využití ploch RZV jsou uvedeny v textové části v návrhu (ve výrokové
části) územního plánu – část I. Rozsah navržených funkčních ploch i návrh způsobu zástavby v rámci
vymezených funkčních ploch s rozdílným způsobem využití a regulační prvky, schválené v návrhu ÚP,
mají závazný charakter.
Členění ploch s rozdílným způsobem využití je provedeno podle § 4 až § 19 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem ke specifickým podmínkám a charakteru řešeného území byly použity i další plochy
s rozdílným způsobem využití, případně bylo členění ploch s rozdílným způsobem využití rozšířeno
a specifikováno.
Jako nové plochy s rozdílným způsobem využití, neuvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., jsou
v ÚP Vítkova vymezeny:
plochy systému sídelní zeleně, které jsou dále členěny na:
- zeleň – přírodního charakteru
ZP
- zeleň – ochranná
ZO
ÚP Vítkova obsahuje plochy s rozdílným způsobem využití, uvedené ve vyhlášce č. 501/2006
Sb., některé jsou dále členěny:
plochy bydlení ( B ) § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- bydlení – hromadné v bytových domech
BH
- bydlení – individuální v rodinných domech městské a příměstské
BI
plochy rekreace ( R ) § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- rekreace – hromadná
RH
- rekreace – rodinná
RI
- rekreace – zahrádkářské osady
RZ
plochy občanského vybavení ( O ) § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV
- občanské vybavení – komerční zařízení
OK
- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OS
- občanské vybavení – veřejná pohřebiště a související služby
OH
plochy veřejných prostranství ( P ) § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- veřejné prostranství – s převahou zpevněných ploch
PV
- veřejné prostranství – s převahou nezpevněných ploch (veřejná zeleň)
PZ
plochy smíšené obytné ( S ) § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- smíšená obytná – v centrální zóně
SC
- smíšená obytná – městské
SM
- smíšená obytná – vesnické
SV
- smíšená obytná – rekreační
SR
plochy dopravní infrastruktury ( D ) § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- dopravní infrastruktura – silniční
DS
- dopravní infrastruktura – drážní (železniční)
DZ
plochy technické infrastruktury ( T ) § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- technická infrastruktura – inženýrské sítě
TI
- technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
TO
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plochy výroby a skladování ( V ) § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
- výroba a skladování – lehký průmysl
- výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba
- výroba a skladování – zemědělská a lesnická výroba
plochy vodní a vodohospodářské ( W ) § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- vodní plochy a toky
plochy zemědělské ( Z ) § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- zemědělské pozemky
plochy lesní ( L ) § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
plochy přírodní ( P ) § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- přírodní
plochy smíšené nezastavěného území ( S ) § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na:
smíšené nezastavěné území – přírodní
- smíšené nezastavěné území – zemědělské
- smíšené nezastavěné území – lesnické
- smíšené nezastavěné území – rekreační
plochy těžby nerostů ( G ) § 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- plochy těžby nerostů – zastavitelné

j.5.2) PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO
A DEFINOVÁNY POJMY
-

-

PLÁNU

JSOU

V ÚP

VÍTKOVA

VL
VD
VZ
WT
NZ
NL
NP
NSP
NSZ
NSL
NSR
NG

NAVRŽENY

zařízení (vybavení) lokálního významu
stavba pro skladování sena a slámy
dočasná stavba pro letní ustájení hospodářských zvířat
přístřešek pro turisty
pastvinářská ohrada
stavba pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků
zemědělská usedlost
zahradní restaurace
stavba pro rodinnou rekreaci
stavba pro denní rekreaci
zahrádkářská chata
rekreační chata
rekreační domek
hospodářská budova
malá hospodářská budova
včelín
včelnice
zdroje znečištění ovzduší
funkční skupiny komunikací
maloplošné hřiště
intenzita využití pozemku.
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j.5.3) PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO PLÁNU JSOU V ÚP VÍTKOVA NAVRŽENY
A DEFINOVÁNY OBECNĚ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ
-

-

časový horizont
- plochy stabilizované (stav k 31. 12. 2012);
- plochy změn ve využití území (návrhové) – orientačně k r. 2025;
- plochy územních rezerv, na nichž je výstavba podmíněna realizací příslušné dopravní
nebo technické infrastruktury, která umožní výstavbu v dané ploše.
ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravy
odstupy jsou pro jednotlivé třídy komunikací stanoveny takto:
- pro stávající a navržené silnice I. třídy v šířce 100 m od osy na obě strany,
- pro stávající a navržené silnice II. a III. třídy v šířce 30 m od osy na obě strany,
- pro stávající a navržené místní komunikace II. třídy (funkční skupiny B) v šířce 15 m od osy
na obě strany,v plochách podél rychlostní silnice R48 v šířce 100 m od osy krajního
jízdního pásu na obě strany,

-

odstup od pozemků dráhy je stanoven v šířce 60 m od osy krajních kolejí na obě strany.
Ochrana pietního místa (ochranné pásmo hřbitova)
ochrana území s archeologickými nálezy
nejvyšší přípustná intenzita využití pozemků (procento zastavění) ve vybraných plochách
s rozdílným způsobem využití
ochrana biokoridorů, jejichž součástí jsou různé prvky zeleně, lesní pozemky, vodní toky.
mobil house
výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů
ochrana zemědělského půdního fondu.
nepřípustnost výstavby a rozšiřování kapacity ostatních ubytovacích zařízení mimo hotelů,
motelů, penziónů, kolejí a internátů (pro přechodné ubytování žáků a studentů) a kempů.
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A.j.6) VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

A.j.6) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT
V rámci návrhu ÚP Vítkova se vymezují veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo vlastnická práva omezit pro realizaci staveb a opatření pro
zajištění rozvoje a ochrany území ve veřejném zájmu v oblastech:

j.6.1) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
6.1.1)

6.1.2)

STAVBY PRO DOPRAVU VD
VD1

rekonstrukce a modernizace silnice II/462 v úseku Vítkov – Větřkovice včetně úpravy
směrového vedení v prostoru Prostředního Dvora pro zajištění zlepšení šířkových
a směrových parametrů jedné z přístupových silnic do města..

VD2

úprava křižovatky stávajících silnic II/462 a III/44337 (zřízení kruhového objezdu)
pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu úpravou šířkových a směrových
parametrů dopravně závadného úseku města

VD3

systém místních komunikací pro novou zástavbu v lokalitě Skřivánčí pole na severním
okraji zastavěného území města pro zlepšení parametrů sítě místních komunikací
a zajištění dopravní obsluhy rozvojových ploch

VD4

systém místních komunikací pro novou zástavbu v severozápadním okraji
zastavěného území města pro zlepšení parametrů sítě místních komunikací
a zajištění dopravní obsluhy rozvojových ploch

VD5

systém místních komunikací pro novou zástavbu v lokalitě za nádražím
v jihozápadním okraji zastavěného území města pro zlepšení parametrů sítě místních
komunikací a zajištění dopravní obsluhy rozvojových ploch

VD6

systém místních komunikací pro novou zástavbu v jihovýchodním okraji zastavěného
území města pro zlepšení parametrů sítě místních komunikací a zajištění dopravní
obsluhy rozvojových ploch

VD7

stezky pro cyklisty (případně pro společný pohyb chodců a cyklistů) podél silnice
III/4623 v úseku Vítkov – jezero Balaton s pokračováním přes zemědělské pozemky
k silnice II/442 pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu oddělením cyklistů
a pěších od motorové dopravy.

VD8

místní komunikace pro novou zástavbu Vítkov - Podhradí pro zajištění obsluhy nově
navržených ploch pro zástavbu

VD9

místní komunikace Lhotka u Vítkova pro zajištění obsluhy nově navržených ploch pro
zástavbu

STAVBY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VV
VV1

stavba splaškové kanalizace v Klokočově (páteřního řadu) ukončeného na nové
kořenové ČOV 1 a

stavba splaškové kanalizace v Klokočově (páteřního řadu) ukončeného na nové
kořenové ČOV 2
pro zajištění odvodu a ekologicky vhodného způsobu likvidace splaškových vod ze stávající
a navržené zástavby.
VV2
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PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

6.1.3)

STAVBY PRO ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ – VTE
VTE 1 Výstavba napájecího vedení VVN 110 kV z TS 400/110 kV Horní Životice pro zajištění
kvalitní dodávky elektrické energie pro stávající i nově navrženou zástavbu i pro širší
region.

6.1.4)

STAVBY PRO ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM – VTP
VTP 1 výstavba VTL plynovodu v k.ú. Vítkov,
VTP 2 výstavba regulační stanice VTL/STL plynovodu a
VTP 3 výstavba regulační stanice VTL/STL plynovodu
pro zajištění kvalitní dodávky zemního plynu pro stávající i nově navrženou zástavbu.

j.6.2) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Jako plochy pro veřejně prospěšná opatření jsou územním plánem Vítkova vymezeny prvky
územního systému ekologické stability, které slouží pro zajištění územního systému ekologické
stability (ÚSES). Ve správním území obce Vítkova jsou vymezeny základní prvky – biocentra,
propojená biokoridory. V území obce jsou vymezeny:
prvky lokální úrovně:
lokální biocentra (LBC) a lokální biokoridory (LBK),
prvky regionální úrovně:
regionální biocentrum (RBC), regionální biokoridor (RBK)
s vloženými lokálními biocentry,
které jsou vyznačeny jako veřejně prospěšná opatření ve výkrese I.B.c) Výkres veřejně pospěšných
staveb a ve výkrese II.B.a) Koordinační výkres.

j.6.3) STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
Nejsou územním plánem Vítkova vymezeny.

j.6.4) PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM
VYVLASTNIT
Nejsou územním plánem Vítkova vymezeny.
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A.j.7) VYMEZENÍ
VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH
STAVEB
A
VEŘEJNNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
j.7.1) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
V rámci návrhu ÚP obce Vítkova se nevymezují veřejně prospěšné stavby, pro které lze
uplatnit předkupní právo z důvodu zajištění realizace objektů občanského vybavení – veřejné
infrastruktury a ploch veřejných prostranství, které budou sloužit veřejnosti a jejichž správcem nebo
majitelem bude obec (Město Hlučín).

j.7.2) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V rámci návrhu ÚP obce Vítkova se nevymezují veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo z důvodu zajištění realizace ploch veřejných prostranství – s převahou nezpevněných
ploch (veřejné zeleně) – PZ, která budou sloužit veřejnosti a jejichž správcem nebo majitelem bude
obec (Město Hlučín).
Veřejnými prostranstvími, pro která lze uplatnit předkupní právo jsou ÚP Vítkova vymezeny
plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (veřejné zeleně):
PZ1
Z 5.63
PZ2
PZ3
PZ4
PZ5
PZ6
PZ7

Z 5.64
Z 5.65
Z 5.66
Z 5.67
Z 5.68
Z 2.20

Další stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou územním plánem Vítkova
vymezeny.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2014

156

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.8) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

A.j.8) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou v rámci ÚP Vítkova
stanovena.
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II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A. j.9) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

A.j.9) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
V územním plánu je vymezena plocha územní rezervy, která představuje dlouhodobou
ochranu území pro navrženou funkci a jejichž případné využití pro tuto funkci je podmíněno zařazením
těchto ploch do zastavitelných ploch v rámci změny ÚP.
Plocha územní rezervy vymezená územním plánem Vítkova:
R1

Vodní nádrž Spálov na Odře, územní rezerva vyplývající ze ZÚR Moravskoslezského
kraje (označená AV505) Klokočov u Vítkova v rámci plochy WT – vodní plochy a toky.
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A. j.10) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

A.j.10) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, případně rezervních zastavitelných ploch
navržených v rámci územního plánu Vítkova, pro něž se vyžaduje dohoda o parcelaci není součástí
tohoto územního plánu.
V ÚP Vítkova nebylo považováno za účelné a nutné vymezit plochy, ve kterých je rozhodování
o změnách podmíněno dohodou o parcelaci se zajištěním smlouvy s vlastníky pozemků a staveb, které
budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem
a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizaci (dohodou o parcelaci) za
účelem dohody o optimálním využití plochy včetně řešení její obsluhy a napojení na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu.
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II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A.j.11) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

A.j.11) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
ÚP Vítkova nevymezuje plochy a koridory pro něž se vyžaduje zpracování územní studie.
Při zpracování ÚP Vítkova nebyly nalezeny dostatečně pádné důvody pro vymezení ploch,
ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie pro ověření jejich
optimálního využití, jejich parcelaci a základní prvky výškového a prostorového uspořádání, včetně
dořešení jejich obsluhy a napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vymezení ploch
veřejných prostranství.
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A.j.12) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

A.j.12) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
Plochy a koridory ani rezervní plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu (RP), nejsou v rámci územního plánu Vítkova
vymezeny, vzhledem k tomu, že nebyly nalezeny dostatečně pádné důvody pro vymezení těchto
ploch.
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A. j.13) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

A.j.13) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Pořadí změn v území (etapizace) není pro ÚP Vítkova stanoveno, vzhledem k tomu, že pro
jeho stanovení nebyly nalezeny dostatečné důvody.
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II.A.j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
A. j.14) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB,
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

A.j.14) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB,
PRO
KTERÉ
MŮŽE
VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU
ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Architektonická část projektové dokumentace zpracovaná autorizovaným architektem se
v rámci územního plánu Vítkova nevyžaduje.
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II.A.k) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

II.A.k) VYHODNOCENÍ
ÚČELNÉHO
VYUŽITÍ
ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Územní plán Vítkova byl zpracován v r. 2012. Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel
a navazující bilance potřeby bytů vycházela z údajů o počtu obyvatel z konce roku 2011, kdy město
mělo 5970 obyvatel (podle městské evidence). V územním plánu byla provedena analýza
dlouhodobého vývoje, výsledky sčítání z roku 2011 nebyly v době zpracování k dispozici.
V územním plánu bylo uvedeno:
Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám města
a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno předpokládat další mírný pokles počtu obyvatel
a to asi na 5800 obyvatel do roku 2025. Pokles bude pokračovat diferencovaně podle územních
podmínek a obytné atraktivity jednotlivých částí řešeného území.
Dále je nezbytné připomenout skutečnost, že prognózy v územních plánech jsou spíše
optimistické než naopak, tj. obsahují v sobě určitou rezervu, překračují reálný dosažitelný počet
obyvatel obvykle o několik %. Toto mírné navýšení vyplývá, jak z praktických důvodů vytvoření
přiměřené rezervy možného vývoje v budoucnosti, který není spolehlivě odhadnutelný, tak mnohdy
i z požadavků obcí, které vidí rozvoj obce, města lépe než by odpovídalo skutečnosti.
Tab. Počet obyvatel a věková struktura - srovnání s ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty)

Vítkov

Moravskoslezský kraj

ČR

Celkem
obyvatel

Muži

Ženy

0-14 let

15-64 let

65+let

Počet

5819

2824

2995

820

3977

1000

Podíl

100%

48,5%

51,5%

14,1%

68,3%

17,2%

Počet

12 05 833

586 487

619 346

173 492

839 584

188 956

Podíl

100%

48,6%

51,4%

14,4%

69,6%

15,7%

Počet

10 436 560

5 109 766

5 326 794

1 488 928

7 267 169

1 644 836

Podíl

100%

49,0%

51,0%

14,3%

69,6%

15,8%

Podle nejnovějších údajů (ČSÚ – Českého statistického úřadu) bylo v obci na začátku r. 2013
ve městě 5 942 obyvatel podle trvalého bydliště (údaj je nesrovnatelný s definitivními výsledky
sčítání 2001). Skutečný pokles počtu obyvatel je tedy rychlejší než předpokládá územní plán –
průměrný pokles od r. 2001 je cca -33 obyvatel ročně.
Poměrně malá je opravná položka ze sčítání 2011, která vyplývá zejména z dlouhodobých
metodických problémů evidence obyvatel v ČR (skutečností jsou 3 rozdílné druhy evidence, které
vykazují odlišné výsledky, většinou v „únosném“ řádu 1-2%). Vývoj počtu obyvatel v posledních
letech dokumentuje následující graf a tabulka.
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Tab. Vývoj počtu obyvatel po r. 2001 v řešeném území (zdroj: ČSÚ)

Rok

Stav
1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přirozená
měna

Saldo
migrace

Změna
celkem

2001

6 338

55

88

88

112

-33

-24

-57

2002

6 281

53

83

104

117

-30

-13

-43

2003

6 238

63

88

89

100

-25

-11

-36

2004

6 202

62

62

109

107

-

2

2

2005

6 204

61

66

108

107

-5

1

-4

2006

6 200

71

76

118

127

-5

-9

-14

2007

6 186

94

78

114

124

16

-10

6

2008

6 192

65

80

87

111

-15

-24

-39

2009

6 153

76

83

77

100

-7

-23

-30

2010

6 123

65

79

108

118

-14

-10

-24

2011

6 066

61

87

97

156

-26

-59

-85

2012

5 981

67

91

118

133

-24

-15

-39

2013

5 942
66

80

101

118

-14

-17

-31

průměr

Oprava průběžné evidence s ohledem na výsledky sčítání v roce 2011
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Vývoj počtu obyvatel v řešeném území je možné z hlediska obecných demografických
podmínek ČR, považovat za nepříznivý, avšak ve srovnání s jinými městy regionu, kraje
za obvyklý.
Faktorem negativně ovlivňujícím vývoj počtu obyvatel po r. 2001 ve městě je nejen
pokles počtu obyvatel přirozenou měnou ale i saldo migrace (odrážející zájem o bydlení,
ale i možnosti rozvoje bydlení – reálnou nabídku připravených stavebních pozemků- viz Územně
analytické podklady SO ORP Vítkov, r. 2012). Zásadním regionálním faktorem příznivějšího výhledu
do budoucna je také rozvoj ploch pro podnikání ve městě.
Po aktualizaci stávajících demografických podmínek (na základě definitivních výsledků
sčítání) přehodnocení demografické prognózy je nezbytné konstatovat, že vývoj do roku 2020 bude
mírně nepříznivější, než je v územním plánu uvažováno – při předpokladu, že dosavadní trend
předchozích let bude pokračovat, poklesne počet obyvatel v běžném 15letém horizontu územního
plánu, tedy cca do roku 2025 - 2027 pak až na 5 500 - 5 700 obyvatel.

Bytová výstavba
Územní plán, který vycházel při stanovení potřeby bytů k r. 2025 z dlouhodobého předchozího
vývoje, předpokládá do r. 2025 - realizaci cca 190 bytů; z toho cca 150 v RD. Předpokládaná intenzita
nové bytové výstavby – cca 12 bytů ročně, tj. méně než 2 byty na 1000 obyvatel ročně je o více než
1/3nižší než průměr ČR (více než 3 byty/1000 obyvatel ročně), protože byla dimenzována na
očekávaný pokles počtu obyvatel ve městě. Hlavní příčinou potřeby bytů je pokles průměrné velikosti
domácností (zalidněností bytů). Vedlejší – odpad bytů, který je mimo střediskový útvar tvořen zejména
převodem bytů na druhé – rekreační bydlení.
Tab. Nová bytová výstavba ve Vítkově v posledních letech (zdroj: ČSÚ)
rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dokončené byty

12

12

7

35

0

6

8

2

6

3

7

Z vývoje posledních let však vyplývá, že tento odhad byl mírně optimistický – průměrný počet
dokončených bytů byl v posledních letech kolem 5-7 bytů ročně, absentovala zejména výstavba bytů
v bytových domech. Počet dokončených bytů v bytových domech byl v roce 2010 – 0, v r. 2011 - 3.
S ohledem na stárnutí populace chybí zejména menší byty pro bydlení seniorů (sociální nájemní byty).
Podle definitivních výsledků sčítání lidu domů a bytů z roku 2011 (ČSÚ) bylo v řešeném území
celkem 2568 bytů, z toho 2247 obydlených bytů (na základě metodicky nově definovaného obvyklého
bydlení ve sčítání 2011).
Celkový počet bytů ve městě tedy narostl od r. 2001 cca o 150, obydlených o 23. Otázkou
zůstává rozlišení reálné obydlenosti bytů, které je po r. 1991 stále obtížnější. Je však vysoce
pravděpodobné, že rychleji rostoucím segmentem je tzv. druhé bydlení a probíhající demografická
a sociální polarizace v systému bydlení. Pro potřebu bytů se tak stále výraznějším faktorem stává
nejen pokles průměrné velikosti domácností, ale zejména rozvoj druhého bydlení obvykle s celou
řadou místních specifik (rekreační, sociální bydlení apod.).

Tab. Bydlení v obci - srovnání s ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 – def. výsledky, podle obvyklého bydliště, vlastní výpočty)
Obyvatel
celkem

Obydlené
domy

Obydlené
byty

zalidněnost
bytů

bytů/dům

Vítkov

Počet

5819

1008

2247

2,59

2,23

Moravskoslezský
kraj

Počet

12 05 833

175601

480158

2,51

2,73

ČR

Počet

10436560

1800084

4104735

2,54

2,28

Minimálně stagnace počtu obyvatel by byla samozřejmě pro město Vítkov ideálním stavem
dalšího vývoje. To však není v v podmínkách města, regionu i ČR reálné. Trend v posledních cca 10
letech je úbytek cca 30 obyvatel ročně.
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Tento trend je nereálné změnit zejména s ohledem na problémy v hospodářském vývoji
regionu a vzhledem k obecným demografickým podmínkám ČR (zhoršení podmínek pro vývoj
přirozenou měnou i vývoj salda migrace se zahraničím, které jediné je schopno zabezpečit
dlouhodobou stagnaci počtu obyvatel v ČR). Hospodářské podmínky jsou proto zlepšeny zejména
nabídkou nových ploch pro podnikání v rámci ploch výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL)
o celkové rozloze cca 32 ha a ploch výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby (VD) o celkové
rozloze cca 8 ha.
Při odhadu reálné potřeby nových ploch pro obytnou výstavbu v řešeném území je
potřeba vzít v úvahu i tyto faktory:


Ve městě existuje zájem o individuální bytovou výstavbu.



V územně analytických podkladech SO ORP Vítkov je obecně formulována potřeba rozšířit
a vymezit nové plochy pro novou bytovou výstavbu, zejména v prolukách.



Vývoj počtu bytů v období 2001 - 2010 ukázal na skutečnost, že počet bytů druhého
bydlení rostl ve Vítkově mnohem rychleji než počet obydlených bytů. Tomuto jevu nelze
zabránit. I část nové bytové výstavby, kterou nelze odlišit, slouží pro druhé bydlení,
zejména v rekreačně atraktivních okrajových částech Vítkova. To pak zvyšuje potřebu
ploch pro novou bytovou výstavbu.



Z pohledu ČR, ale i atraktivnějších území kraje jsou tržní ceny stavebních pozemků
ve Vítkově spíše podprůměrné. Územní plán by z tohoto pohledu neměl být „úzkým“
místem rozvoje obce a měl by tedy obsahovat větší převis nabídky zastavitelných ploch
než je obvyklé v jiných obcích. Převis nabídky v územním plánu je ve Vítkově byl spíše
nižší, než je obvyklé.



Úroveň daně z nemovitostí je všeobecně nízká, neexistuje výraznější tlak na prodej
nemovitostí a zejména pozemků, které jsou v současnosti považovány za dobrou investici,
nejsou však nabízeny k prodeji a slouží vlastníkům jako jakási finanční jistota
do budoucna.



Ve městě – jeho okrajových částech v nichž je realizována nabídka pozemků pro rodinné
domy, existuje tradice držby pozemků v volnější zástavbě, která je prodávána spíše
rodinným příslušníkům, známým.



Pozitivním faktorem možného zvýšení poptávky po bydlení je výhledově mírné zlepšení
hospodářských podmínek území, zejména ve městě.

Závěr:
Územní plán Vítkova vymezil zastavitelné plochy určené pro obytnou výstavbu
z hlediska aktuálních odhadů demografického vývoje i zkušeností z prognóz v územně
plánovací praxi ve vlastním městě v rámci navržených ploch pro bydlení – individuálního v RD
městského a příměstského (BI) na úrovni cca 26,5 ha při potřebě vyplývající z demografické prognózy
cca 15 ha na 100 RD do r. 2025 to představuje cca 75% rezervu (s mírným optimismem zabrzdění
rychlosti poklesu počtu obyvatel ve městě, který vytváří ohrožení podmínek pro soudržnost obyvatel
města, zejména za předpokladu vstupu strategického investora do města, pro kterého jsou zde
připraveny vhodné pozemky výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) – viz výše). Vymezení
ploch v dalších integrovaných částech města v rámci ploch smíšených obytných – vesnických
představují nabídku pro realizaci bydlení v krajinářsky i ekologicky atraktivním území pro realizaci
agroturistiky, druhého bydlení (včetně rekreace). Jedná se vesměs o plochy dlouhodobě pro tuto
funkci ve stávajícím územním plánu vymezené, jejichž zrušení by mohlo vyvolat nároky na náhrady
hodnoty těchto pozemků vyplývající ze změny jejich funkce.
Z vývoje v posledních letech (zejména výsledků sčítání 2011) však vyplývá, že rozsah
navržených zastavitelných ploch byl odhadnut přiměřeně a i v současné situaci je žádoucí
mírné posílení nabídky ploch pro realizaci rodinných domů (podmínky pro výstavbu bytových
domů jsou v regionu i městě ekonomicky nepříznivé, podpora této výstavby z veřejných zdrojů
je malá, její zvýšení i když velmi žádoucí je nereálné).
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