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ÚVOD
Cíle tohoto dokumentu je vyhodnocení návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov
(dále také „Vyhodnocení“. Předmětem tohoto Vyhodnocení je návrh Změny č. 3
Územního plánu Vítkov, předaný hodnotiteli jeho zpracovateli v dubnu 2021.
Hodnocený návrh změny ÚP zahrnuje území v rozsahu správního území města
Vítkova, který leží v Moravskoslezském kraji. Vítkov je zároveň obcí s rozšířenou
působností. Stručný přehled posuzovaných změn je uveden níže v kapitole 1. Stručné
shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah k jiným
koncepcím.

VÝCHODISKA
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je jedním z úkolů územního
plánování. Vyhodnocení se zpracovává postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí je specifikován v příloze výše uvedeného
zákona.
Vyhodnocení vlivu návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na životní prostředí (dále
také Vyhodnocení) je zpracováno v souladu s výše uvedeným zákonem a zákonem č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a
bylo zpracováno osobou autorizovanou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Obsah a
rozsah Vyhodnocení dále respektuje požadavky stanoviska a uplatnění požadavků
dotčených orgánů na obsah územního plánu ve smyslu § 55a stavebního zákona
(Krajský úřad Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 115128/2020 ze dne 6.10. 2020).
Dokument Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude tvořit část A. Vyhodnocení vlivů
uvedeného ÚP na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
Členění kapitol Vyhodnocení plně respektuje členění podle přílohy zákona č. 183/2006
Sb. s tím, že číslování kapitol zahrnuje také další kapitoly doplněné zpracovatelem
(úvodní kapitoly, apod.).
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Soulad Vyhodnocení s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl
konfrontován se současně platnou legislativou. Existují-li další závažné skutečnosti,
které by na posuzování vlivů návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na životní
prostředí mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli Vyhodnocení v době jeho
zpracování známy.
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1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních
cílů územně plánovací
dokumentace, vztah k jiným
koncepcím
1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů
územně plánovací dokumentace
Důvod pořízení Změny č. 3 Územního plánu Vítkov
Územní plán Vítkova byl vydán Zastupitelstvem města Vítkova dne 16.7.2014
usnesením č. 1240/29 formou opatření obecné povahy. Územní plán nabyl účinnosti
dnem 1.8.2014.
Zastupitelstvo města Vítkova rozhodlo o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Vítkova,
která řeší vymezení 2 zastavitelných ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren dle
návrhu obsahu na pořízení změny Územního plánu Vítkova předloženého společností
Vítkovská Energy s.r.o., Klokočov 61, 749 01 Vítkov, IČ: 28617665 ze dne 27.10.2020.
Vymezení řešeného území
Město Vítkov se nachází na území Moravskoslezského kraje, v okrese Opava. Město
Vítkov leží na pomezí Slezska, severní a střední Moravy, jihojihozápadně od města
Opavy a severozápadně od Fulneku. Z geografického hlediska leží v členitém terénu
Vítkovské vrchoviny, která náleží k celku Nízkého Jeseníku. Vítkovsko je významná
rekreační oblast pro region Ostravy a Opavy.
Celkem se obec rozprostírá na území o velikosti cca 55 km2. Ve městě žilo k 30.4.
2020 celkem 5 670 obyvatel.
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Obrázek 1: Poloha města Vítkov s vyznačením administrativní hranice

Zdroj: mapy.cz

Město Vítkov
Obec Vítkov je složena z místních částí: Vítkov, Jelenice, Klokočov, Nové
Těchanovice, Lhotka u Vítkova, Podhradí, Prostřední Dvůr a Zálužné. Vítkovsko je
významná rekreační oblast pro region Ostravy a Opavy.
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Jelenice
Jelenice je sídlo situováno na severovýchod od města Vítkova. Obytná zástavba je
soustředěna podél státní silnice Větřkovice - Lesní Albrechtice. Zástavbu sídla tvoří
výhradně rodinné domky.

Klokočov
Klokočov je místní část města Vítkova. Urbanizované území Klokočova leží
jihozápadně od města Vítkov, ve vzdálenosti cca 3,0 km. Obec leží v ochranném
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pásmu Přírodního parku Moravice. Katastrální území Klokočov je zařazeno do oblasti
cestovního ruchu a rekreace Oderské vrchy. Klokočov patří mezi sídla venkovského
typu s jednoduchým urbanistickým uspořádáním. Obytná zástavba, kterou tvoří
výhradně rodinné domky je soustředěna podél státní silnice, která prochází středem
intravilánu.

Nové Těchanovice
Sídlo je situováno severozápadně od města Vítkova. Obytná zástavba je soustředěna
podél státní silnice Vítkov - Staré Těchanovice. Obytnou zástavbu tvoří výhradně
rodinné domky.

Lhotka u Vítkova
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Lhotka patří pod kompetenci Městského úřadu Vítkov. Obytná zástavba sídla je
soustředěna podél hlavní komunikace, která prochází středem obytné zástavby.
Zástavbu sídla tvoří výhradně rodinné domky. Nacházejí se zde také rekreační objekty.

Podhradí
Podhradí je rekreačním sídlem, má základní vybavenost i služby pro turistický ruch. Na
území sídla se nachází celkem 162 rekreačních objektů. Původní zástavba je
soustředěna podél silnice na hrad, na levém břehu Moravice. Novější zastavěné území
je na pravém břehu, na ploše v jednom z meandrů řeky. Obytnou zástavbu tvoří
výhradně rodinné domky.

Prostřední Dvůr
Sídlo je situováno na severovýchod od města Vítkova. Obytná zástavba je soustředěna
podél hlavní komunikace, která prochází středem obytné zástavby. Zástavbu sídla tvoří
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výhradně rodinné domky. Na katastru místní části je celkem 34 drobných rekreačních
objektů.

Zálužné
Administrativně patří Zálužné pod kompetenci Městského úřadu Vítkov. Tato část
nemá žádné trvale bydlící obyvatele. Slouží jako rekreační oblast.

Přehled návrhu měněných částí Územního plánu Vítkov.

Změnou č. 3 Územního plánu Vítkov dochází ke změnám ve vymezení ploch a
jejich využití, případně jejich upřesnění v podmínkách jejich využití v jednotlivých
lokalitách, které jsou shrnuty v tabulkách uvedených níže. Navrhované změny ÚP
jsou vyznačeny v grafické části předkládané změny.
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Změna č. 3 vymezuje:


změna funkčního využití pozemků p. č. 2580/1, 2580/2, 2580/4, 2580/9, 2583, 2584/2,
2586/1, 2586/2 v k. ú. Vítkov ve prospěch ploch, kde bude možné realizovat
fotovoltaickou elektrárnu (Vítkov – sever) o maximální výměře 10 ha;
Obrázek 2: Umístění FVE Vítkov sever – zákres v ÚP

Obrázek 3:
Umístění
FVE Vítkov
sever
–
zákres
v
ortofoto
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změna funkčního využití pozemků p. č. 2518/3, 2515/1, 2515/6, 2515/7, 2515/10,
2515/16, v k.ú. Vítkov ve prospěch ploch, kde bude možné realizovat fotovoltaickou
elektrárnu (Vítkov – jih);
Obrázek 4: Umístění FVE Vítkov jih – zákres v ÚP

Obrázek 5: Umístění FVE Vítkov jih – zákres v ortofoto
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Nově se

mezi „plochy výroby a skladování“ zařazuje také „výroba a skladování – výroba
energie“;


V návrhu změny ÚP je nově vloženo:

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ –
VÝROBA ENERGIE

VE

Využití hlavní:
 areály fotovoltaických elektráren.
Využití přípustné:
 stavby fotovoltaických elektráren - panelů;
 stavby a zařízení pro akumulaci elektrické energie;
 stavby pro skladování a údržbu související s fotovoltaickými elektrárnami;
 zařízení sociální pro zaměstnance;
 zeleň ochranná a izolační;
 účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy;
 ubytovací jednotky pro majitele, hlídače, správce;
 nezbytná související obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura
 oplocení.
Využití nepřípustné:
 stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků
uvedených ve využití hlavním a přípustném;
 samostatné sklady, nesouvisející s výrobou elektrické energie ve fotovoltaických
elektrárnách.
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Prostorová regulace:

není stanovena.

Tabulka 1: Přehled nových ploch zastavitelného území návrhu Změny č. 3 Vítkov
plocha číslo



typ plochy s rozdílným využitím území

výměra v ha

3/Z5.1

VE – výroba a skladování - výroba energie

14,03

3/Z5.2

VE – výroba a skladování - výroba energie

13,27

3/Z5.3

DS – dopravní infrastruktura – silniční

0,63

3/Z5.4

DS – dopravní infrastruktura – silniční

0,11

Dochází k drobným změnám v ÚP Vítkov týkajících se změny ve výměrách
jednotlivých typů ploch, tyto změny nejsou dále předmětem Vyhodnocení – jejich
přehled je uveden v tabulce níže

plocha
číslo

typ plochy s rozdílným využitím území

Výměra výměra nová
původní v
v ha
ha
0,95
0,78

Z5.3

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

Z5.4

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

2,19

1,68

Z5.9

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

0,35

0,24

Z5.10

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

0,57

0,20

Z5.29

SV – smíšené obytné – vesnické

0,60

0,29

Z5.43

VL – výroba a skladování – lehký průmysl

6,17

5,77

Z5.49

VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

0,38

0,17

1.2 Vztah k jiným koncepcím
Návrh změny č. 3 ÚP Vítkov je nutno posoudit zejména ve vztahu k následujícím
hlavním koncepčním materiálům přijatým na celostátní a krajské úrovni:
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Politika územního rozvoje ČR (dále jen PUR ČR), úplné znění závazné od 11.9.
2020



Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, úplné znění po aktualizaci
č. 1



Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027



Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044

Politika územního rozvoje ČR (dále jen PUR ČR), úplné znění závazné od 11.9.
2020
V PÚR ČR jsou vymezeny rozvojové osy a koridory, které jsou akceptovány a dále
upřesněny v krajských dokumentech (především v Zásadách územního rozvoje
Moravskoslezského kraje).
Město Vítkov není v PÚR ČR zařazena v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose.
Město není součástí žádné specifické oblasti ani koridorů a ploch dopravní
infrastruktury vymezené PÚR ČR.
Hodnocený návrh změny ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, úplné znění po aktualizaci
č. 1
Přesto, že již nyní je k dispozici návrh aktualizace č. 5 ÚR MSK, níže uvedené údaje
jsou vyjmuty ze schválené aktualizace č. 1.
V ZÚR MSK je obec / město Vítkov zařazeno do specifické oblasti nadmístního
významu SOB N2 Budišovsko - Vítkovsko.
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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 (OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava, OB8 Olomouc, OS10).

Návrh změny ÚP se netýká výše uvedeného požadavku.


Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat ve vazbě na hlavní
sídelní centra.

Návrh změny ÚP se netýká výše uvedeného požadavku.


Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora
dalších opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních
centrech (Vítkov, Budišov n. Budišovkou).

Návrh změny ÚP se netýká výše uvedeného požadavku.


Podpora využití rekreačního potenciálu území (pěší turistika, cykloturistika,
běžecké lyžování, poznávací turistika, lázeňství).

Návrh změny ÚP se netýká výše uvedeného požadavku.


Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovou oblastí
republikového významu OB8 Olomouc v ose Budišov n. Budišovkou (- Moravský
Beroun – Šternberk – Olomouc) a rozvojovou osou OS 10.

Návrh změny ÚP se netýká výše uvedeného požadavku.

19
Územní plán Vítkova, změna č. 3
VYHODNOCENÍ vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění v rozsahu přílohy č. 1

Úkoly pro územní plánování


Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu, včetně územních rezerv a
vymezení skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s přilehlým
územím Olomouckého kraje.

Návrh změny ÚP se netýká výše uvedeného požadavku.
Správní území Vítkova je zařazeno (dle ZÚR Moravskoslezského kraje) do oblasti
specifických krajin Nízkého Jeseníku (B), do specifických krajin:


Budišov – Vítkov (B-08) Jelenice (část), Klokočov u Vítkova (část), Lhotka u
Vítkova (část), Nové Těchanovice (část), Vítkov (část)



Hradec n. Moravicí – Melč (B-09) Jelenice (část), Lhotka u Vítkova (část), Nové
Těchanovice (část), Vítkov (část)



Oderské vrchy (B-11) - Klokočov u Vítkova (část), Vítkov (část)

Pro jednotlivé specifické krajiny byly ZÚR stanoveny Podmínky pro zachování a
dosažení cílových kvalit:
Budišov – Vítkov (B-08)


Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou venkovských sídel a s
přirozenými spádovými centry Vítkov a Budišov nad Budišovkou.



Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných
struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností.



Chránit siluety kulturních dominant v Budišově nad Budišovkou, Čermné ve
Slezsku, Svatoňovicích před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně.

Hradec n. Moravicí – Melč (B-09)


Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.



Ve správních obvodech obcí Staré Těchanovice, Moravice, Melč, Radkov,
Kružberk a v části správního obvodu Vítkova, zasahující do této specifické krajiny
(k.ú. Nové Těchanovice, Lhotka u Vítkova a severní část k.ú. Vítkov) rozvíjet
rodinnou rekreaci výhradně využíváním objektů původní zástavby.
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Nepřipustit umisťování dalších záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné,
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty
této specifické krajiny.

Oderské vrchy (B-11)


Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou venkovských sídel.



Vyloučit či omezit zásahy (rekreační funkce, stavební činnost včetně staveb
technické a dopravní infrastruktury) do niv a porostů lužních lesů.



Ochránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před
snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou zástavbou.

Kromě toho jsou na území Vítkova vymezena přechodová pásma, v nichž platí
podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit platná pro sousední specifické
krajiny:


25 zasahující ve Vítkově k.ú. Lhotka u Vítkova a Nové Těchanovice pro něž platí
podmínky specifických krajin B-08 a B-09;



26 zasahující ve Vítkově k.ú. Jelenice, Klokočov u Vítkova, Lhotka u Vítkova a
Nové Těchanovice pro něž platí podmínky specifických krajin B-08, B-09 a B-11.

Návrh změny č. 3 ÚP se z hlediska ochrany krajinného rázu dotýká některých výše
uvedených požadavků, a to zejména:


nepřipustit umisťování dalších záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné,
výškové) narušují charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné
hodnoty této specifické krajiny;



vyloučit či omezit zásahy (rekreační funkce, stavební činnost včetně staveb
technické a dopravní infrastruktury) do niv a porostů lužních lesů,



ochránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před
snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou zástavbou.

Současně nelze vyloučit ani další dopady na krajinný ráz a fragmentaci krajiny dané
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Avšak jedním z cílů Moravskoslezského kraje je také zajištění transformace uhelné
energetiky na energetiku s využitím nízkoemisních a bezemisních technologií, přechod
na využívání nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie. Opatření a typové aktivity,
které se zaměřují na zpracování vhodných alternativ pro nahrazení uhlí novými zdroji
na bázi OZE (geotermální energie, fotovoltaika, odpady, biomasa, vodík atd.) a další.
Návrhy změny ÚP mohou na jedné straně způsobit fragmentaci krajiny, tlak na přírodu
a biodiverzitu, krajinný ráz. Na straně druhé s sebou nesou také pozitivní vliv např. v
souvislosti podpory adaptací na změnu klimatu (OZE, energetických úspor), zvýšení
kvality ovzduší, snížení hlukového zatížení a pozitivního vlivu na zdraví obyvatel.
V rámci Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz a krajinu je proto nutné posoudit jejich
omezení, míru změny krajinného rázu a počet aktivit, jejichž realizace zapříčiní
významnou změnu krajinného rázu.
V rámci tohoto Vyhodnocení jsou uvedena doporučení, které se promítly také do
opatření pro předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci případných mírných
negativních vlivů navržených v rámci kapitoly 8. Vyhodnocení a součástí tohoto
Vyhodnocení je také samostatné Posouzení změny ÚP na krajinu a krajinný ráz
(Příloha č. 4).
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027
Vize pro Moravskoslezský kraj 2030+: S novou energií měníme život v kraji
Jedinečná kultura a otevřenost ke spolupráci -#hrajeMSKrajem, Kraj přitahující talenty
a nabízející kompetentní pracovníky, Nejvýznamnější technický a technologický pól
růstu v ČR, Intenzivní inovace a vysoká přidaná hodnota podnikání, Atraktivní a dobře
placená pracovní místa, Čisté ovzduší a zdravé životní prostředí, Vyšší dynamika
vzniku nových firem, Nízkoemisní hospodářství, Kraj špičkových služeb, Prostě nová
image.
Prioritní tematické oblasti:
1. Podnikavější a inovativnější kraj
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2. Vzdělanější a zaměstnanější kraj
3. Zdravější a soudržnější kraj
4. Čistější a zelenější kraj
5. Propojenější a chytřejší kraj
6. Atraktivnější a kulturnější kraj
Relevantními strategickými cíli jsou:
SC 4.4 Šetrné využívání krajiny – jedním z opatření je ochrana zemědělské půdy před
zástavbou a degradací nevhodným způsobem obhospodařování
Návrh změny ÚP není plně v souladu s tímto cílem, dojde k záboru ZPF, nicméně se
jedná o zábor na dobu dočasnou (20 let), především IV. a V. třídě ochrany ZPF.
SC 4.6 Energetika - Transformace energetického mixu Moravskoslezského kraje
směrem od závislosti na uhlí k soběstačnosti a využívání nízkoemisních a
obnovitelných zdrojů energie.
Návrh změny ÚP je v souladu, resp. není v rozporu s tímto specifickým cílem
Hodnocený návrh změny ÚP je se Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje
v relevantních bodech v souladu.
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje 2020-2044
Vzhledem k tomu, že v současné době platná / schválená ÚEK MSK je již zastaralá,
jsou níže uvedené informace vytaženy z návrhu ÚEK MSK (v současné době probíhá
SEA ÚEK MSK), koncepce má ustálenou podobu, návrh priorit a cílů by neměl být
významně měněn.
Priority ÚEK MSK:
1. Zvýšit bezpečnost spolehlivost dodávek energie
2. Zlepšit hospodárnost užití energie
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3. Podporovat udržitelný rozvoj
4. Podporovat využití jiných zdrojů energie
Cíle v oblasti provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií


Zachování ekonomicky udržitelného rozsahu soustav zásobování tepelnou
energií za konkurenceschopné ceny

Cíle v oblasti energetických úspor


Realizace ekonomického potenciálu úspor v konečné spotřebě energie a v
primární spotřebě energie ve všech sektorech s maximálním využitím dotačních
prostředků.



Realizace potenciálu úspor v budovách veřejného sektoru uplatňováním dotací
z OPŽP, Zelené úsporám v majetku obcí a kraje.

Cíle v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického
využívání odpadů


Navýšení podílu OZE a DZ na primární spotřebě energie na 11% (orientační cíl
ze současných 9%)



Energetické využití odpadů, původem z ČR (především regionálních), po
přednostní materiálové recyklaci.



Rozvoj OZE jak v majetku kraje a obcí, tak v privátním a bytovém sektoru.

Cíle v oblasti výroby elektřiny zkombinované výroby elektřiny a tepla


Zvýšení stávajícího podílu výroby elektřiny z KVET.Zachování výroby
elektřiny v kombinované výrobě ve stávajících soustavách SZTE.

Cíle v oblasti snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů


Snížení emisí tuhých znečišťujících látek a jejich prekurzorů



Monitorovat vývoj emisí skleníkových plynů.
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Cíle v oblasti rozvoje energetické infrastruktury


Zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny, zemního plynu a tepla v budoucnosti

Cíle v oblasti provozu „ostrovů v elektrizační soustavě“


Udržet

zásobování

hlavních

prvků

kritické

infrastruktury

v

případě

dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny
Cíl v oblasti rozvoje „inteligentních sítí“

 Hledání možností pro realizaci inteligentních sítí v souladu s Národním akčním
plánem Smart Grids (NAP SG)
Cíle v oblasti využití alternativních paliv v dopravě


Zvýšení využití alternativních paliv vozidel v majetku Moravskoslezského kraje



Zvýšení využití alternativních paliv ve veřejné dopravě v Moravskoslezském
kraji

Hodnocený návrh změny ÚP není s ÚEK MSK v rozporu, resp. k většině cílů
nemá vztah. S cílem podporujícím využití OZE je návrh změny ÚP v souladu.

Územně analytické podklady ORP Vítkov - Podklady pro rozbor udržitelného
rozvoje území pro správní obvod ORP Vítkov 2020 (tzv. RURÚ)
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území,
jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících
z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo
vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v
území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k
řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území).
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Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Vítkov (RURÚ),
vyhodnocuje pozitiva a negativa v území v členění na 13 témat, vyhodnocuje územní
podmínky a potenciály jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území a určuje problémy
k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích.
RURÚ pro každou obec stanovuje formou karty obce pozitiva, negativna, popř. rizika v
jednotlivých oblastech.
Z oblasti „příroda a krajina“ se jedná o rizika:


chybějící či nedostatečné ochranné vegetační pásy podél vodních toků



zatrubněné úseky vodních toků ve volné krajině – vodní tok na nádržemi
Pavelák, úseky toků jihovýchodně od města



zastavitelná plocha Z3.8SV ve Lhotce je vymezena na prameništi vodního toku



střet frekventované silnice II/462 a vymezeného dálkového migračního koridoru
pro velké savce

Z oblasti „vodní režim a horninové prostředí“ se jedná o rizika:


v Klokočově, Lhotce a Zálužném zástavba a v menší míře i zastavitelné plochy
na poddolovaném území



ve Lhotě okrajově zastavitelné plochy zasahují do v minulosti těženého ložiska
břidlice



výskyt zranitelné oblasti (k.ú. Jelenice, k.ú. Lhotka u Vítkova)



objekty v záplavovém území Q100



velké množství kritických bodů



stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta + Kružberk

Z oblasti „kvalita životního prostředí“ se jedná o rizika:


skládka



výskyt územní ekologických rizik
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Z oblasti „zemědělský půdní fond a PULFL“ se jedná o rizika:


mírný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)



několik krátkých erozně ohrožených DSO



rozsáhlé bloky bez výsadeb či překážek odtoku



část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách

Návrh Změny č.3 Územního plánu Vítkov zohledňuje ÚAP ORP Vítkov.
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2 Zhodnocení
vztahu
územně
plánovací dokumentace k cílům
ochrany
životního
prostředí
přijatým na vnitrostátní úrovni
Zhodnocení návrhu změny ÚP vzhledem k cílům ochrany ŽP, stanovených na vnitrostátní
úrovni je jednou z povinných kapitol vyhodnocení vlivů na ŽP dle přílohy zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cílem této kapitoly je identifikace vazeb ÚPD na cíle
ochrany životního prostředí, stanovených na národní a regionální úrovni (na lokální úrovni
nejsou formou koncepčních dokumentů na úrovni města Vítkov stanoveny).
Protože v případě změny č. 3 ÚP Vítkov se jedná pouze o dílčí změnu ÚP, jsou rámcově
hodnoceny pouze relevantní aspekty vztahu ÚPD k cílům vybraných koncepcí.
Pro hodnocení byly vybrány níže uvedené koncepce národní i krajské úrovně s identifikací
cílů ochrany životního prostředí.
Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050
Státní politika životního prostředí („SPŽP 2030“, popř. „SPŽP“) má platnost do roku 2030
s výhledem do roku 2050. Hlavním cílem je maximalizovat úsilí a nastavit směr ke splnění
vize (pro rok 2050): „Česká republika poskytuje svým občanům bezpečné, zdravé a
resilientní životní prostředí, které umožní kvalitní život i budoucím generacím. Společnost i
hospodářství se přizpůsobily změně klimatu, využívají co nejméně neobnovitelných
přírodních zdrojů a nebezpečných látek, naopak široce využívají druhotné suroviny a
bezemisní energii. Udržitelné využívání krajiny a biologická rozmanitost jsou vnímány jako
jeden ze základů kvalitního života a přispívají ke zmírnění projevů změny klimatu. Česká
republika dodržuje mezinárodní dohody a svým působením přispívá k celosvětové ochraně
životního prostředí a udržitelnému rozvoji“.
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SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska
životního prostředí. Z tohoto důvodu jsou zde informace o zaměření SPŽP uvedeny
podrobněji než u dalších koncepčních dokumentů.
Řešená témata jsou rozdělena do tří hlavních oblastí (Životní prostředí a zdraví, Klimaticky
neutrální a oběhové hospodářství, Příroda a krajina).
Přehled cílů SPŽP
1.

Životní prostředí a zdraví

Vize: Česká republika v roce 2050 disponuje kvalitním a bezpečným životním prostředím

Strategické cíle 2030
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

Specifické cíle

Dostupnost vody je
zajištěna a její jakost 1.1.1 Jakost povrchových vod se zlepšuje
se zlepšuje
1.1.2 Jakost podzemních vod se zlepšuje
1.1.3 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou s vyhovující jakostí
se zlepšuje
1.1.4 Čištění odpadních vod se zlepšuje
1.1.5 Efektivita využívání vody, vč. její recyklace, se zvyšuje
Kvalita ovzduší se 1.2.1 Emise znečišťujících látek do ovzduší se snižují
zlepšuje
1.2.2 Imisní limity znečišťujících látek jsou dodržovány
1.2.3 Přeshraniční přenos znečišťujících látek se snižuje
Expozice
obyvatel 1.3.1 Emise a úniky nebezpečných chemických látek do všech
a životního prostředí
složek životního prostředí se snižují
nebezpečným
1.3.2 Kontaminovaná území, vč. starých ekologických zátěží,
chemickým látkám se
jsou evidována a účinně sanována
snižuje
Hluková
zátěž 1.4.1 Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů se snižuje
a světelné znečištění 1.4.2 Světelné znečištění se snižuje
se snižují
Připravenost 1.5.1 Připravenost, resilience a adaptace na extremitu počasí se
a resilience
zvyšuje
společnosti
vůči 1.5.2 Negativní dopady mimořádných událostí a krizových
mimořádným
situací
antropogenního
a přírodního
původu
jsou
událostem a krizovým
minimalizovány
situacím se zvyšuje
1.5.3 Vznik mimořádných událostí a krizových situací
antropogenního původu je minimalizován
Adaptovaná
sídla 1.6.1 Sídla se účinně adaptují na rizika spojená se změnou
umožňují
kvalitní
klimatu
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a bezpečný
obyvatel

2.

život 1.6.2 Rozvoj sídel je koncepční, přednostně jsou využívány
brownfieldy a již využité území
1.6.3 V sídlech je zaveden systém hospodaření s vodou,
vč. vody srážkové
1.6.4 Kvalita zelené infrastruktury přispívající ke zlepšení
mikroklimatu v sídlech se zvyšuje

Přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství

Vize: V roce 2050 ČR maximálně přispívá ke klimatické neutralitě EU a oběhové
hospodářství podporuje udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost ČR

Strategické cíle 2030

Specifické cíle

2.1

Emise skleníkových 2.1.1 Emise skleníkových plynů klesají
plynů jsou snižovány
2.1.2 Energetická účinnost se zvyšuje
2.1.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje
2.2 Oběhové hospodářství 2.2.1 Materiálová náročnost ekonomiky se snižuje
zaručuje hospodárné 2.2.2 Maximálně se předchází vzniku odpadů
nakládání
se 2.2.3 Hierarchie způsobů nakládání s odpady je dodržována
surovinami,
výrobky
a odpady v ČR
3.

Příroda a krajina

Vize: Česká republika má v roce 2050 rozmanitou, ekologicky stabilní krajinu a přírodu,
kterou chrání a šetrně využívá

Strategické cíle 2030

Specifické cíle

3.1

Ekologická stabilita 3.1.1 Retence vody v krajině se zvyšuje prostřednictvím
krajiny je obnovena,
ekosystémových řešení a udržitelného hospodaření
hospodaření v krajině 3.1.2 Degradace půd, vč. zrychlené eroze, a plošný úbytek
je
dlouhodobě
zemědělské půdy se snižuje
udržitelné
a reaguje 3.1.3 Mimoprodukční funkce a ekosystémové služby krajiny,
na změnu klimatu
zejména zemědělsky obhospodařovaných ploch, rybníků
a lesů, jsou posíleny
3.2 Biologická rozmanitost 3.2.1 Stav přírodních stanovišť se zlepšuje a ochrana druhů je
je
zachovávána
zajištěna
v mezích tlaku změny 3.2.2 Ochrana a péče o nejcennější části přírody a krajiny je
klimatu
zajištěna
3.2.3 Negativní vliv invazních nepůvodních druhů je omezen
3.2.4 Ochrana volně žijících živočichů v lidské péči je zajištěna
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Nejvýznamnější strategické cíle SPŽP ČR ve vztahu k územnímu plánování jsou:


Emise znečišťujících látek do ovzduší se snižují



Hluková zátěž obyvatelstva a ekosystémů se snižuje



Rozvoj sídel je koncepční, přednostně jsou využívány brownfieldy a již využité
území



Degradace půd, vč. zrychlené eroze, a plošný úbytek zemědělské půdy se
snižuje



Využívání obnovitelných zdrojů energie se zvyšuje

Hodnocení:
Návrh změny ÚP č. 3 Vítkov zohledňuje cíle SPŽP. Výstavba fotovoltaických elektráren
představuje významný zábor ZPF, vyjmutí ze ZPF bude na dobu dočasnou (20 let), jedná se
o zábor především IV. a V. třídy ochrany ZPF. Realizací záměru dojde k navýšení využívání
obnovitelných zdrojů energie.
Program

zlepšování

kvality ovzduší

-

zóna

Moravskoslezsko

–

CZ08Z

(aktualizace 2020)

Účelem této koncepce je existence zpracování komplexního dokumentu k identifikaci
příčin znečištění ovzduší a stanovení takových opatření, jejichž realizace povede ke
zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. V současnosti je
zpracovávána aktualizace PZKO na období 2020+.
Program navrhuje opatření, která povedou k dalšímu snížení koncentrací znečištění ovzduší
v této zóně:


Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů
zákonem o ochraně ovzduší



Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu
ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva



Snížení vlivu stávajících stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší –
snižování fugitivních a vykazovaných emisí
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Hodnocení:
Návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov není v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší - zóna
Moravskoslezsko.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026

POH MSK vychází ze strategických cílů a zásad uváděných v závazné části POH ČR,
rozvíjí je a aplikuje pro podmínky odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.
Cíl 1: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Cíl 2: Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí.
Cíl 3: Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Cíl 4: Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na
oběhové hospodářství.
Dále POH MSK navrhuje řadu hlavních cílů, mezi relevantní hlavní cíle patří:


43. Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.



46. Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a
energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných
surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty (zejména Surovinovou
politikou ČR a Politikou druhotných surovin ČR).

Hodnocení:
Návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov není v rozporu s POH MSK. K většině hlavních cílů nemá
změna ÚP vztah. S výše uvedenými hlavními cíli 43. a 46. je změna ÚP v souladu.
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Plán

rozvoje

vodovodů

a

kanalizací

Moravskoslezského

kraje

(2004),

15.aktualizace z r.2019
Cílem PRVKÚK je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské
infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Součástí PRVKÚK je i vymezení zdrojů
povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu
s požadavky příslušné směrnice Evropských společenství. PRVKÚK navrhuje rozvoj
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým
upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti
financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů.

Město Vítkov má vybudovaný veřejný vodovod. Je na něj napojeno 100 % trvale bydlících
obyvatel. Ve městě se neuvažuje s rozšířením vodovodní sítě, pouze v případech nové
zástavby.
Území města Vítkova 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.
Město má 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. Výjimku tvoří stávající kanalizace v povodí řeky Moravice, kde je v současné
době vybudován systém oddílné kanalizace. Pro odkanalizování stávající obytné zástavby
nenapojené na stokový systém v povodí ČOV je navrženo vybudovat gravitační splaškovou
kanalizaci.

Jelenice má vybudovaný veřejný vodovod. Je na něj napojeno 100 % trvale bydlících
obyvatel. Způsob zásobování obyvatel pitnou vodou je tedy vyhovující i do budoucna,
rozšíření vodovodní sítě se nauvažuje. Není zde vybudována kanalizace, jsou využívány
septiky a žumpy. Do budoucna se očekává osazení domovních ČOV.
Klokočov má vybudovaný veřejný vodovod. Způsob zásobování a akumulace vody je
vyhovující i do budoucna. Rozšíření vodovodní sítě je plánováno jen pro další zástavbu. V
obci Klokočov je vybudována dešťová kanalizační síť. Území sídla patří spádově do dvou

33
Územní plán Vítkova, změna č. 3
VYHODNOCENÍ vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění v rozsahu přílohy č. 1

pásem - východního a západního. Stávající kanalizace v západním pásmu odvádí odpadní
vody z cca 80 % urbanizovaného území. Čištění odpadních vod z jednotlivých obytných
objektů je zajištěno v septicích či žumpách, které jsou zaústěné do stávající kanalizace nebo
vyústěny přímo na terén.
Lhotka u Vítkova má vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % trvale
bydlících obyvatel. Čištění odpadních vod z jednotlivých obytných objektů je zajištěno
v septicích či žumpách, některé z nich jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, která
je vedena podél hlavní komunikace s vyústěním do místní vodoteče. Ostatní žumpy a
septiky, které nejsou v dosahu stávající kanalizace, jsou přepady napojeny do drenážních
podmoků.

Nové Těchanovice mají vybudovaný veřejný vodovod. Je na něj napojeno 100 % trvale
bydlících obyvatel. Místní část Nové Těchanovice nemá v současné době vybudovanou
žádnou soustavnou kanalizační síť a splaškové vody z jednotlivých objektů jsou
převážně akumulovány v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových
příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s dešťovými vodami do
recipientu.

Podhradí má vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % trvale bydlících
obyvatel. Čištění odpadních vod z jednotlivých obytných objektů je zajištěno v septicích
či žumpách. Žumpy jsou vybudovány zvláště u rekreačních zařízení. Řešené území
nemá centrální čistírnu odpadních vod a soustavnou kanalizační síť. Zastavené části
území jsou odvodněny krátkými úseky stávající kanalizace přímo do recipientu. Výjimku
tvoří lokalita učiliště ČSAD. Pro likvidaci odpadních vod z řešeného území je doporučeno
využít stávající zařízení, tj. septiky či žumpy, popř. využít stávající septiky či žumpy pro
osazení malých domovních ČOV.
Prostřední Dvůr má vybudovaný veřejný vodovod, je na něj napojeno 100 % trvale
bydlících obyvatel. Je zde vybudována jednotná kanalizační síť.
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Zálužné nemají vybudovaný veřejný vodovod a vzhledem k tomu, že zde trvale ani
přechodně nebydlí žádní obyvatelé, se s výstavbou vodovodu nepočítá. Likvidace odpadních
vod je řešena individuálně přímo u zdroje v septicích či žumpách.
Hodnocení
Návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov není v rozporu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Moravskoslezského kraje (2004), 15.aktualizace z r.2019.
Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje pro období 2018–2023
Tato koncepce představuje dokument, jehož účelem je identifikovat rozvojové problémy a
potřeby v území venkovských oblastí, a vytvořit tak nástroj využitelný při aktivitách
regionálního rozvoje a při přípravě programového období EU 2021+.
Koncepce si klade mimo jiné za cíl:


Zvýšit dostupnost základních služeb – zdravotnických, sociálních, vzdělávacích,
občanských aj. (zejména s využitím meziobecní spolupráce, případně s podporou
krajských a státních intervencí)



Zlepšit kvalitu bydlení, veřejného prostoru, společenského, kulturního a aktivního
života na venkově; zvýšit bezpečnost



Zvýšit kvalitu ovzduší ve venkovských oblastech



Omezit snižování kvality prostředí a zlepšit péči o krajinu



Zvýšit podíl šetrnějšího nakládání se zdroji

Hodnocení:
Návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov není v rozporu s Koncepcí rozvoje venkova MS
kraje.
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (2006)

35
Územní plán Vítkova, změna č. 3
VYHODNOCENÍ vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění v rozsahu přílohy č. 1

Koncepce vychází z podrobné analýzy současného stavu a navrhuje další nezbytné
kroky k vytvoření uceleného systému ochrany přírody a krajiny v MSK.
Mezi relevantní cíle patří:
Okruh 4. Zemědělství


Snížení celkové výměry zemědělské půdy zalesněním



Ekologicky šetrné zemědělství s krajinotvornou funkcí



Ochrana povrchových a podzemních vod



Produkce biomasy – nepotravinářská produkce



Priority ve zpracování KPÚ



Péče o neobhospodařovanou půdu

Hodnocení:
Změna č. 3 ÚP Vítkov není v přímém souladu ani rozporu s cíli stanovenými Koncepcí
strategie ochrany přírody a krajiny MS kraje. Vzhledem k tomu, že k záboru ZPF dojde na
dobu dočasnou, jedná se o ZPF ve IV. a V. třídě ochrany, současné využití TTP, lze
konstatovat, že je změna využití (vzhledem k výše uvedeným cílům) přijatelná.
Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu (2020)

Adaptační strategie MSK, zpracovaná v lednu 2020, přispívá k naplňování Strategie
rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027, neboť naplňuje její Strategický cíl 4.3
Adaptace na dopady klimatické změny. Je průřezovým dokumentem a nástrojem pro
podporu adaptací na území kraje. Je připravena na období s výhledem do r. 2030.
Hlavní relevantní cíle jsou:
1. Zvýšit druhovou rozmanitost lesních porostů směrem k přirozené druhové skladbě,
strukturální rozrůzněnost lesa a podíl přirozené obnovy druhově a geneticky
vhodných porostů. Posílit mimoprodukční funkce lesních ekosystémů.
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2. Zajistit vhodný management a posílit odolnost přírodně hodnotných ploch a druhů
vůči klimatické změně v krajině. Podpořit adaptaci zemědělské krajiny.
3. Snížit deficit vodní bilance zvýšením retence vody v území a zpomalením
povrchového odtoku. Zlepšit ekologický stav vodních toků, zkvalitnit hospodaření s
odpadními vodami a zmírnit povodňová rizika.
4. Snižovat efekt tepelného ostrova měst a podporovat ekosystémové služby pomocí
přírodě blízkých řešení. Zajistit udržitelné nakládání s vodou na soukromém i
veřejném majetku.
5. Přeměnit pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a
udržitelným životem, atraktivním pro obyvatele, investory a návštěvníky. Zachovat
biodiverzitu, posílit ekosystémové funkce, zlepšit kvalitu vodních ploch a zajistit
pestrou nabídku volnočasových aktivit. Využít nové moderní technologie a inovace.
Při zajištění tohoto cíle organicky zakomponovat adaptační aspekty a efektivně využít
adaptační potenciál území.
6. Zajistit příjemné prostředí v sídlech, zejména v letních měsících. Minimalizace
zdravotní zátěže obyvatel, která je způsobena dopady klimatické změny. Aktivní
zapojení obyvatel do řešení adaptační problematiky.
7. Zajistit bezpečnou, příjemnou a spolehlivou dopravní obslužnost v kraji pro všechny
dopravní módy, preferovat nízkoemisní formy dopravy.
8. Podporovat rozvoj cestovního ruchu v kraji s ohledem na očekávané dopady
klimatické změny (udržitelnost různých forem CR z hlediska vývoje klimatu).
9. Zajistit bezpečnost zdrojů energie včetně návazné infrastruktury, průmyslových
zařízení a podniků
10. Rozvoj připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizové situace a podpora
lokální odolnosti na klimatické změny.
11. Implementace adaptačních opatření.

Hodnocení
Návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov není v rozporu s cíli Adaptační strategie MS kraje.
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3 Údaje o současném stavu životního
prostředí v řešeném území a jeho
předpokládaném vývoji, pokud by
nebyla uplatněna politika územního
rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace.
3.1 Úvod
Zpracovatel

Vyhodnocení

při

přípravě

této

kapitoly

čerpal

především

z oficiálně

vykazovaných údajů MŽP, z podkladů Moravskoslezského kraje, podkladů zpracovatele
Návrhu změny č. 3 ÚP a z dalších veřejně dostupných odborných studií a podkladů.
Současně byly v rámci zpracování Vyhodnocení provedeny terénní průzkumy na lokalitě a
jejím okolí. Dle názoru zpracovatele jsou údaje dostatečným podkladem pro zpracování
Vyhodnocení v rozsahu požadovaném zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejícími požadavky
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cíle této kapitoly není provést komplexní analýzu stavu ŽP, ale odlišit významné nedostatky
a trendy v zatížení jednotlivých složek ŽP i charakteristiky životního prostředí, které by mohly
být změnou ÚP významně ovlivněny.

3.2 Širší vztahy
Město Vítkov se nachází na území Moravskoslezského kraje, v okrese Opava. Město Vítkov
leží na pomezí Slezska, severní a střední Moravy, jihojihozápadně od města Opavy a
severozápadně od Fulneku. Z geografického hlediska leží v členitém terénu Vítkovské
vrchoviny, která náleží k celku Nízkého Jeseníku. Vítkovsko je významná rekreační oblast
pro region Ostravy a Opavy.
Celkem se obec rozprostírá na území o velikosti cca 55 km2. Ve městě žilo k 30.4. 2020
celkem 5 670 obyvatel.
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Obec Vítkov je složena z místních částí: Vítkov, Jelenice, Klokočov, Nové Těchanovice,
Lhotka u Vítkova, Podhradí, Prostřední Dvůr a Zálužné. Vítkovsko je významná rekreační
oblast pro region Ostravy a Opavy.
Z celkové výměry území obce (cca 5 500 ha) je zhruba 2 950 ha využíváno pro zemědělské
účely, 2 019 ha tvoří lesní pozemky a 82 ha vodní plocha. Samotné území obce zabírá cca
457 ha (zastavěné plochy a ostatní plochy celkem). Vítkov je obcí s rozšířenou působností.
Obrázek 6: Poloha obce v rámci ORP Vítkov

Zdroj: podklady pro RURÚ
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Obrázek 7: Katastrální území obce Vítkov s umístěním FVE

Zdroj: Mapy.cz

Vítkovem prochází silnice II. třídy č. 442 Horní Benešov – Jakubčovice nad Odrou, na kterou
se dále napojují místní komunikace. Ve Vítkově se na tuto cestu napojuje silnice II. třídy č.
462, která vede z Březové právě do Vítkova. Obcí prochází regionální železniční trať č. 276,
řada cyklostezek a naučná stezka „NS Břidlicová stezka“.
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3.3 Stav životního prostředí
3.3.1 Příroda a krajina
Biogeografická charakteristika
Nadmořská výška se v území záměrů pohybuje v rozmezí 478–540 m n. m (“submontánní“
výškový vegetační stupeň podhorský, vrchovinný, lesní vegetační stupeň 4. bukový).
Sklonitost v lokalitách kolísá okolo 2°–5° (mírně ukloněné svahy), průměrná sklonitost se
pohybuje okolo 4°.
Z hlediska biogeografického členění spadá oblast pod hercynskou subprovincii, konkrétně
Nízkojesenický biogeografický region, s biochorami – 4BM Erodované plošiny na drobách 4.
v. s., 4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v. s., 4PM Pahorkatiny na drobách
4. v. s. 4VM Vrchoviny na drobách 4. v. s. a 4UM Výrazná údolí v drobách 4. v. s. (Culek et
al., 2005). Na základě geomorfologického členění ČSR, náleží oblast obou záměrů do celku
Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, do dvou okrsků Melčská vrchovina a
Heřmanická vrchovina (Demek, 1987). Heřmanická vrchovina má erozně denundační reliéf s
rozsáhlými plošinami zarovnaného povrchu a různou měrou zahloubenými údolími vodních
toků. Nejvýznamnějším bodem je Horka 603 m, významnými body jsou Hůrka 530 m
Svatoňovický kopec 595 m a Vrchy 540 m. Reliéf Melčské vrchoviny má rozsáhlé plošina
zarovnaného povrchu a hluboce zařezaná údolí, na západě je vyšší na východě nižší.
Příznačné pro území je hluboce zařezané údolí řeky Moravice s výraznými meandry a
pravoúhlým ohybem. Nejvýznamnějším bodem je Novolublický vrch 569 m.
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický, 1988) zařazuje vymezenou oblast do
fytogeografické oblasti mezofytika, obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografického
okresu Jesenické podhůří. Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et
al., 1997) je okolí záměru FVE Vítkov, sever vymezeno asociacemi 20 Festuco altissimaeFagetum (kostřavová bučina) a 24 Luzulo-Fagetun (biková bučina) a okolí záměru FVE
Vítkov, jih zejména asociací 20 Festuco altissimae-Fagetum, na východě okrajově asociací
10 Carici pilosae-Carpinetum (karpatská ostřicová dubohabřina).
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Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Plochy obou záměrů nejsou součástí a ani nezasahují do zvláště chráněného území ani
ochranného pásma. Nejbližší MZCHÚ je od FVE Vítkov - sever cca 3,5 km vzdálená PR
Nové Těchanovice (zachovalý porost smíšených suťových lesů), dále 4 km vzdálená PP
Černý důl (Důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy je významným zimovištěm
netopýrů) a cca 4,7 km vzdálená PR Valach (přirozené bučiny rostoucí na příkrých svazích).
K FVE Vítkov - jih je nejblíže vzdušná čarou cca 4 km vzdálená PP Na Čermence (hnízdiště
mnoha druhů ptactva ve staré bukové kmenovině).
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy obou záměrů nezasahují do nadregionální úrovně prvků ÚSES, pouze na východ od
FVE Vítkov - sever prochází regionální úroveň ÚSES reprezentována regionálními
biokoridory RBK 933 Vítkov a RBK 523 Valach vedenými z regionálního biocentra RBC258
Valach (R28) k regionálnímu biocentrum RBC 266 Vítkov (R30). V širším okolí plochy
záměru FVE Vítkov, sever se nacházejí zejména lokální biocentra (LBC 4, 6, 22, 24, 26),
které jsou propojeny trasami lokálních biokoridorů (LBK 5, 21, 23, 25). V širším okolí plochy
záměru FVE Vítkov - jih se nacházejí lokální biocentra (LBC 8, 10, 12) propojené díky
lokálním biokoridorům (LBK 7, 9, 11 a 13). Lokální skladební prvky ÚSES reprezentují
zejména stanoviště potenciálních přirozených společenstev.
Významné krajinné prvky (VKP)
V rámci ploch záměrů ani v jejich blízkém okolí není registrován žádný VKP. Přímo v rámci
plochy záměru FVE Vítkov - sever se nachází pramenná oblast bezejmenného toku, kterou
lze považovat za VKP ze zákona – vodní tok, případně údolní niva. Podobný prvek se
vyskytuje také v blízkosti hranice záměru FVE Vítkov - jih. Nejbližší lesní pozemky jsou
vzdáleny cca 150 metrů od hranice záměrů.
Památné stromy
Nejbližší památné stromy se nachází ve městě Vítkov. Jedná se o stromy Lípa ve Vítkově
(kód dle ÚSOP 100208) a Vítkovská lípa (kód dle ÚSOP 100196), obě vzdáleny cca 1 km
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vzdušnou čarou od hranice bližšího ze záměrů. Na ploše záměru FVE Vítkov - jih se
nacházejí 2 jedinci třešně ptačí (Prunus avium) s průměrem kmene nad 90 cm v rámci
remízu. Dva solitérní jedinci topolu osiky (Populus tremola) na ploše FVE Vítkov - sever lze
vzhledem k jejich snížené vitalitě považovat za neperspektivní dřeviny.
Natura 2000
Nejbližšími lokalitami EVL soustavy Natura 2000 jsou EVL Zálužná (zimoviště netopýra
černého), EVL Černý důl (zimoviště netopýra černého) a EVL Čermná – důl Potlachový
(zimoviště netopýra černého) vzdálené nejblíže 4 km vzdušnou čarou. Ptačí oblast Libavá je
vzdálená cca 4 km vzdušnou čarou od lokality záměru FVE Vítkov - jih.
Krajinný ráz
Správní území Vítkova z hlediska oblasti krajinného rázu spadá do východního okraje
Nízkého Jeseníku s rozsáhlými plošinami a široce zaoblenými hřbety, které jsou rozčleněny
vodními toky, které ústí do oblasti Oderské brány směrem na východ a na sever do
Poopavské nížiny, tj. do oblasti krajinného rázu Vítkovsko. Převážnou část oblasti tvoří
holoroviny v nadmořské výšce okolo 550 m n. m, které postupně klesají směrem k Oderské
bráně.
Hranice oblasti tvoří na východě přechod nízkého Jeseníku do oblasti Poodří a koresponduje
s hranicí geomorfologického podcelku Vítkovské vrchoviny. Severní hranici tvoří konec
souvislého lesního porostu nad Opavskou a Hlučínskou oblastí. Západní a severozápadní
hranice sleduje údolí Moravice od jejího vyústění do Poopavské nížiny až po přehradní nádrž
Kružberk, od které pokračuje směrem k hranici kraje a tím ji odděluje od vyšších částí
Nízkého Jeseníku. Jižní hranici tvoří řeka Odra, za níž navazuje oblast Potštátska, které má
podobnou strukturu jako Vítkovsko, avšak vyšší nadmořskou výšku.
Geologie oblasti je tvořena sedimentárními horninami, hlavně drobami, prachovci a
břidlicemi. Jihovýchodní a severní okraje oblasti leží na tektonickém zlomu oddělující Nízký
Jeseník od okolních sníženin. Tektonického původu jsou také údolí Odry v Oderské kotlině a
Husího potoku ve fulnecké kotlině. Pro oblast jsou typická široká rozevřená údolí vodních
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toku ve vrcholových partiích, která se postupně zařezávají. Výrazné je také hluboce
zaříznuté průlomové údolí Moravice, tvořící hranici oblasti.
Nejvýznamnější toky oblasti jsou Odra a Moravice, v jejich údolí se v zimních měsících často
vyskytují inverze.
Oblast náleží do nízkojesenického bioregionu a na jejím území se nacházejí dva přírodní
parky – Oderské vrchy a Moravice.
Vzhledem ke své velikosti je Vítkovská oblast poměrně řídce osídlená. Největšími sídly, které
se v oblasti nacházejí, jsou města Fulnek, Vítkov a Odry. Zhruba polovinu oblasti tvoří
zemědělská půda, zbylou část tvoří lesy. K zemědělství se využívají plošiny holorovin,
zatímco říční údolí a vrcholy vrchoviny jsou porostlé lesem.
V oblasti se nacházejí opuštěné podzemní doly na břidlici, společně se stále aktivními
povrchovými lomy. V jižní části leží kamenolom u Jakubčovic nad Odrou, jedná se o největší
kamenolom v České republice. Je doslova „zakousnutý“ do boku vrcholu Chrastavec (532 m
n. m.). Výraznou kulturní dominantou je také zámek Fulnek, tyčící se na ostrohu nad
stejnojmenným městem (Pekař 2018).
Obrázek 8: Oblast krajinného rázu Vítkovsko (Pekař 2018) – zákres v ortofoto
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3.3.2 Klimatické poměry
Zájmové území se nachází v klimatické oblasti MT7 (mírně teplá oblast), pouze v západní
části zasahují do mírně teplé klimatické oblasti MT3.
Tabulka 2: Základní klimatické charakteristiky MT3 a MT7 (Quitt, 1971)
Klimatická charakteristika

MT3

MT7

Počet letních dní

20-30

30-40

Počet dní s prům. teplotou 10 °C a více

120-140

140-160

Počet dní s mrazem

130-160

110-130

Počet ledových dní

40-50

40-50

Prům. lednová teplota (0C)

-3 až -4

-2 až -3

Prům. červencová teplota (0C)

16-17

16-17

Prům. dubnová teplota (0C)

6-7

6-7

Prům. říjnová teplota (0C)

6-7

7-8
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Prům. počet dní se srážkami 1 mm a více

110-120

100-120

Suma srážek ve vegetačním období (mm)

350-450

400-450

Suma srážek v zimním období (mm)

250-300

250-300

Počet dní se sněhovou pokrývkou

60-100

60-80

Počet zatažených dní

120-150

120-150

Počet jasných dní

40-50

40-50

3.3.3 Ovzduší

Město Vítkov se nachází v části Moravskoslezského kraje, který je jedním z
nejzatíženějších krajů v rámci ČR. V rámci MS kraje se však Vítkov nachází v části kraje,
která není zatížena tak významně (ve srovnání se severními, pohraničními částmi kraje a
velkými městy či blízkostí zatížených komunikací).
Níže jsou uvedeny pětileté klouzavé průměry jednotlivých škodlivin PM10, PM2,5, SO2,
NO2, benzen a benzo(a)pyren za období 2015-2019 na území obce Vítkov. Ve srovnání
s hodnotami v jiných částech kraje se jedná o hodnoty podlimitní (v výjimkou
benzo(a)pyrenu) a významně nižší, než v jiných částech MS kraje.
PM10
Z mapy pětiletých klouzavých průměrů je patné, že celá oblast se nachází v hodnotách
podlimitních (do 22 μg.m-3, LV = 40 μg.m-3) v zastavěné části Vítkova. Podlimitní hodnoty

37,9 μg.m-3 dosahují také průměry 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v období let
2015-2019 (LV = 50 μg.m-3)
Obrázek 9: Pětiletý průměr ročních koncentrací PM10, pětiletý průměr 36. nejvyšší 24hod.
koncentrace PM10 pro období 2015-2019
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Zdroj: ČHMÚ

PM2,5
Pětileté klouzavé průměry ročních průměrných
koncentrací

PM2,5

dosahují

vyšších,

avšak

-3

podlimitních hodnot do 17,2 μg.m (LV = 25 μg.m3) v severní části obce (koncentrovanější zástavba,
komunikace).

Zdroj: ČHMÚ
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Obrázek 10: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5 pro období 2015-2019
SO2
U průměrné roční koncentrace SO2 není stanoven
imisní limit pro ochranu zdraví, proto jsou zde
uvedeny

jen

hodnoty

4.

nejvyšší

24hod.

koncentrace. Na obrázku níže lze pozorovat nízké
hodnoty do 17,8 μg.m-3 (centrum města Vítkov),
pod

hodnotou

imisního

limitu

(LV = 125 μg.m-3).

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek 11: Pětiletý průměr 4. nejvyšší 24hod koncentrace SO2 (μg.m-3) pro období 2015 2019

NO2
Na mapě pětiletých klouzavých průměrů lze
pozorovat maximální hodnotu koncentrace NO2
10,7 μg.m-3, tedy podlimitní hodnotu (LV=40
μg.m-3), uvedené hodnoty jsou opět vázány na
centrum města Vítkov.
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Zdroj: ČHMÚ

Obrázek 12: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací NO2 pro období 2015-2019
Benzen

Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací
benzenu

dosahoval

v

období

2015‒2019

nejvyšších hodnot 1,3 μg.m-3 v centru města
Vítkov, byl tedy pod hodnotou imisního limitu (LV
= 5 μg.m-3).

zdroj: ČHMÚ

Obrázek 13: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu pro období 20152019
Benzo(a)pyren

Nejvyšší hodnoty pětiletých klouzavých průměrů
ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu
dosahovaly v letech 2015‒2019 maximálních
hodnot 1,5 ng.m-3, pohybovaly se tedy nad
hodnotou imisního limitu (LV = 1 ng.m-3). Těchto
hodnot bylo dosahováno v okolí areálu firmy spol.
Zempol a OZS – Zempol na ul. Komenského.
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Hodnoty 1,4 ng.m-3 byly v centru města Vítkov a nejbližším okolí.

zdroj: ČHMÚ

Obrázek 14: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu pro období
2015-2019

3.3.5 Voda
Hydrologické poměry
Dotčená lokalita náleží do povodí Odry, do hydrologického povodí 2. řádu – Opava a Odra
od Opavy po Ostravici (ČHP 2–02) a do hydrologického povodí 3. řádu – Moravice (ČHP 2–
02–02). Vodními toky 4. hydrologického řádu jsou PP Lhotského potoka, ČHP 2–02–02–
0690, IDVT 10391137; LP PP Moravice v km 27,1 (ČHP 2–02–02–0690, IDVT 10211541).
Do hydrologického povodí 2. řádu –Odra po Opavu (ČHP 2–01) a do hydrologického povodí
3. řádu – Odra po Opavu (ČHP 2–01–01) náleží vodní toky – HOZ (ČHP 2–01–01–0340,
IDVT 10208664; bezejmenné vodní toky (ČHP 2–01–01–0330, IDVT 10215723, IDVT
10212880, IDVT 10214754, IDVT 10218198), Čermná (ČHP 2–01–01–0330, IDVT
10100718; bezejmenné vodní toky (ČHP 2–01–01–0350, IDVT 10213096, IDVT 10212771,
IDVT 13000231, IDVT 10212065, IDVT 13000230), HOZ (ČHP 2–01–01–0350, IDVT
10215420), PP Čermné v km 2,55 (ČHP 2–01–01–0350, IDVT 10211699), PP LP Budišovky
v km 2,0 (ČHP 2–04– 04–0270, IDVT 10214508).
Záplavová území
Zájmové

lokality

nejsou

součástí

záplavového

území.

Nejbližším

vodním

tokem

s vymezeným Q5, Q20 a Q100 je Moravice, vzdálená cca 1,5 km severním směrem, která
protéká místní částí Podhradí.
Obrázek 15: Zóna záplavového území (Q100) toku Moravice
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Zdroj: Geoportal.cz

Vítkov není veden v seznamu prověřených obcí zasažených suchem.
Mezi

nejvýznamnější

vodní

toky

širšího

území

patří

tok

Moravice,

která

patří

k nejvýznamnějším přítokům řeky Opavy.
V dotčené oblasti se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod ani ochranné
pásmo vodního zdroje. Nejbližší ochranné pásmo vodního zdroje se nachází cca 800 m
východním směrem. Jedná se o podzemní zdroj s názvem „Vítkov Podhradí – Dolejší
Kunčice, štolový přivaděč P1, P2“, který byl vyhlášen v r. 1992.
3.3.6 Půda
Pedologické charakteristiky dotčeného území se odvíjejí od poměrů hydrologických,
geologických, geomorfologických a klimatických.
Pedologické poměry
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V dotčeném území naprosto převládají kyselé kambizemě (KAa), pouze v blízkosti Vítkova
jsou zaznamenány pseudogleje.
Tabulka 3: Systematický přehled půd v dotčeném území
Skupina půd

Půdní typ

subtyp

substrát

kambisoly

Kambizem (KA)

Kyselá (a)

Svahoviny sedimentárních
hornin střední

stagnosoly

Pseudoglej (PG)

Modální (m)

Polygenetické hlíny,
glaciální uloženiny

Obrázek 16: Pedologická charakteristika (červenou a fialovou barvou hodnocené FVE) –
zdroj: Posouzení vlivu na krajinný ráz
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Půdní fond
Obě plánované FVE se nacházejí na trvale travním porostu IV. a V. třídy ochrany ZPF. FVE
Vítkov – sever se nachází na BPEJ 7.48.11, FVE Vítkov - jih na BPEJ 7.37.16, 7.26.14.
Vzhledem k charakteru obce Vítkov zde převažuje orná půda (2 352 ha), tj. cca 80%
z celkové výměry zemědělské půdy. Zároveň jsou hojně zastoupeny lesní půdy, které
zaujímají cca 79% nezemědělské půdy.
Celkem zaujímala nezemědělská půda rozlohu cca 46% a zemědělská půda cca 54%
rozlohy obce.

Tabulka 4: Výměra jednotlivých druhů pozemků v ha
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Zemědělská půda
Trvalý
Orná půda travní
porost
2 352
489

Nezemědělská půda

Zahrady

Lesní půda

107

2 019

Vodní
plochy

Zastavěné
plochy

82

Ostatní
plochy

84

373

celkem
5 506
Zdroj: ČSÚ, 2020

Graf 1: Zastoupení jednotlivých druhů pozemků v ha

Zdroj: ČSÚ, 2021

3.3.7 Horninové prostředí
Geologické a geomorfologické poměry
Z geologického hlediska se lokality nachází v oblasti moravskoslezského kulmu
spodnokarbonského

stáří.

Horniny

moravskoslezského

kulmu

jsou

charakteristické

mnohonásobným cyklickým střídáním jemnozrnných a hrubozrnných sedimentů (flyšové
vrstvy) ukládaných v mořském prostředí. Počátek sedimentace hornin moravskoslezského
kulmu spadá do období 335–330 mil. let, kdy byly zvětrávající horniny Českého masívu
splachovány na mořské dno zálivu otevřeného podél Českého masívu směrem k
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severovýchodu. Sedimentace kulmských hornin byla ukončena přibližně před 325 mil. lety.
Četné dynamické horotvorné pohyby, jimiž byl Český masív vytvářen, způsobily hrubozrnnou
sedimentaci, jejímž výsledkem je souvrství s převahou drob a slepenců, zatímco v období
tektonického klidu se usazovaly sedimenty jemnější, s převahou jílovitých břidlic a
prachovců. Pokračujícími horotvornými procesy variského vrásnění bylo kulmské souvrství
vyzvednuto a zároveň zvrásněno, přičemž byly horniny slabě metamorfovány. Geologická
stavba oblasti byla dotvořena alpínským vrásněním, které se zde projevilo zejména rupturní
tektonickou činností, při které došlo ke zmlazením starých zlomů i vzniku nových puklin a
zlomů a pohybů podél nich. Výsledkem dlouhodobé eroze je současný reliéf povrchu
Nízkého Jeseníku, který má charakter paroviny, tj. krajiny, kde se vrcholová úroveň hřbetů
kopců pohybuje přibližně ve stejné výškové úrovni.
Z geomorfologického hlediska se obec Vítkov nachází v celku Nízký Jeseník, podcelku
Vítkovská vrchovina, do dvou okrsků Melčská vrchovina a Heřmanická vrchovina.
Tabulka 5: Přehled geomorfologických jednotek (Demek, 1987)
Číselný a
abecední
index

Geomorfologické jednotky

Vyšší geomorfologické jednotky

Nižší geomorfologické jednotky

DoKP
Česká vysočina

Provincie
Soustava
(subprovincie)
Podsoustava
(oblast)

IV

Krkonošsko-jesenická

IVC

Jesenická podsoustava

Celek

IVC-8

Nízký Jeseník

Podcelek

IVC-8F

Vítkovská vrchovina

IVC-8F-b

Melčská vrchovina

IVC-8F-c

Heřmanická vrchovina

okrsek

Heřmanická vrchovina má erozně denundační reliéf s rozsáhlými plošinami zarovnaného
povrchu a různou měrou zahloubenými údolími vodních toků. Nejvýznamnějším bodem je
Horka 603 m, významnými body jsou Hůrka 530 m Svatoňovický kopec 595 m a Vrchy 540
m.
Reliéf Melčské vrchoviny má rozsáhlé plošina zarovnaného povrchu a hluboce zařezaná
údolí, na západě je vyšší na východě nižší. Příznačné pro území je hluboce zařezané údolí
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řeky Moravice s výraznými meandry a pravoúhlým ohybem. Nejvýznamnějším bodem je
Novolublický vrch 569 m.
Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a sesuvná a poddolovaná území
V řešeném území jsou evidováno výhradní ložisko nerostných surovin dle zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se výhradní ložisko (kód 3157000) Nové Těchanovice – Lhotka u Vítkova, surovinou
je břidlice a droba.
Ve Lhotce u Vítkova se nachází dobývací prostor (kód 0651) ložisko rezervní – netěžené.
Jedná se o ložisko kámen-břidlice. Zároveň se jedná se o chráněné ložiskové území (kód
15700200) – surovina kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, stavební kámen.
Obrázek 17: Těžba nerostných surovin ve Vítkově

Zdroj: ÚAP 2020
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Ve Vítkově a jeho okolí se nachází řada poddolovaných území.
Tabulka 6: Poddolovaná území Vítkov
název

rozsah

stáří

Klokočov u Vítkova 1

ojedinělé

před i po 1945

Klokočov u Vítkova 2

ojedinělé

do 19. století

Lhotka u Vítkova

ojedinělé

neznámé

Nové Těchanovice – Melč-Moravice

systém

Nové Těchanovice 2 – Lhotka u Vítkova

projevy

plocha (ha)

haldy, otevřená ústí, propadliny

35,19

do 19. století

haldy, otevřená ústí, propadliny

96,74

systém

před i po 1945

haldy, otevřená ústí, propadliny

23,85

Nové Těchanovice 3

ojedinělé

do 19. století

Nové Těchanovice 4

ojedinělé

do 19. století

Nové Těchanovice 5

ojedinělé

do 19. století

Nové Těchanovice 6

ojedinělé

neznámé

Nové Těchanovice 6

ojedinělé

neznámé

Vítkov

ojedinělé

před r. 1945

4,93
propadliny

propadliny

Haldy, propadliny

11,80
Zdroj: ÚAP, 2020

Na území Vítkova nejsou evidovány svahové nestability ani sesuvná území. Celé území má
radonový index 2, jedná se tedy o území se středním radonovým rizikem.
Dle dat z ÚAP 2020 se na území nachází řada lokalit starých důlních děl, jam, štol, propadů
a úpadnic po těžbě břidlic – z toho důvodu se vyskytují na lokalitách evidovaných jako
poddolovaná území.

Obrázek 18: Poddolované území, stará důlní díla ve Vítkově
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Zdroj: ÚAP, 2020

3.3.8 Území historického a kulturního významu
Nejvýznamnějším historickým a správním centrem je město Vítkov a na ostrohu nad
Moravicí u osady Podhradí jsou zachovány zbytky hradu Vikštejna. Město Vítkov bylo
založeno spolu s hradem Vikštejn patrně ve 2. pol. 13. století Vítkem z Kravař.
Město včetně hradu Vikštejna a okolních obcí přecházelo do rukou různých majitelů, mezi
nimiž vznikli převážně Bírkové z Násile, Planknarové z Kynšperka a Oderští z Lídeřova.
V letech 1713-1714 dal tehdejší majitel vítkovského panství F.K. Wipplar z Ulschitz postavit
barokní zámeček na Horní Vsi u Vítkova (později součást areálu nemocnice). V roce 1776
byl hrad Vikštejn opuštěn záhy se přeměnil ve zříceninu.
Obyvatelé Vítkova se zabývali především zemědělstvím, řemeslem a obchodem. Nejvíce se
rozrůstalo řemeslo soukenické a plátenické. Proto také první založené továrny byly továrny
textilní.
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Dominantou města je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v novogotickém stylu
v letech 1914–1918. Hřbitovní kostel z počátku 17. století byl obnoven po požáru v roce
1851, během něhož vyhořela podstatná část města. V interiéru se ze staršího vybavení
dochovala pozdě gotická socha Panny Marie Bolestné, barokní sochy sv. Barbory a sv.
Kateřiny a křížová cesta od I. Günthera z roku 1771. Ve farní zahradě stojí socha sv.
Floriána ze 2. pol. 18. století. Pomník před školou na Opavské ulici sochaře J. Obetha z roku
1886 připomíná významného švýcarského pedagoga J. H. Pestalozziho.
V Klokočově byl v 1. třetině 18. století vybudován Janem Václavem Želeckým z Počenic
jednopatrový barokní zámek, který však ztratil svůj původní charakter při přestavbě v 60.
letech 20. století. Kostel sv. Ondřeje, je postavený v roce 1807 má vybavení z 19. století. Ve
Lhotce stojí kaple sv. Kříže od I. Günthera z roku 1777, Nové Těchanovice mají boží muka z
19. století.
3.3.9 Brownfieldy a staré zátěže území
Brownfield je nemovitost (území, areál, pozemek, objekt), která je nevyužívaná, zanedbaná a
může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční,
vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl
proces jeho regenerace.
Na území Vítkova se nachází brownfieldy:


Bramborárna v k.ú. Lhota u Vítkova;



Bývalé zemědělské družstvo v k.ú. Lhotka u Vítkova);



2x Zemědělská usedlost v k.ú. Nové Těchanovice



Plocha smíšená obytná – městská v k.ú. Vítkov



2x Výroba drobná a řemeslná v k.ú. Vítkov



Občanské vybavení – veřejná infrastruktura v k.ú. Vítkov



3x Občanské vybavení – komerční zařízení v k.ú. Vítkov

Plánované FVE nejsou navrhovány na lokalitách brownfield.
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Dle databáze MŽP „Systém evidence kontaminovaných míst“ se na území Vítkov nachází tři
kontaminovaná místa.
Tabulka 7: Přehled stávajících starých ekologických zátěží evidovaných na území Vítkova
Název lokality

Katastrální území

Kategorie
priority

Typ průvodce znečištění

Skládka Nové Těchanovice

Nové Těchanovice

A1.1

komunální odpady

Areál bývalých ČSAD

Vítkov

P4.1

strojírenství

DTS 1317 Vítkov – Podhradí HC II

Vítkov

N2.0

Výroba a distribuce
elektrické energie
Zdroj: ÚAP, 2020

3.4 Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla
uplatněna územně plánovací dokumentace
Návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov je zpracován jednovariantně. Kromě navržené
varianty lze tedy definovat pouze variantu nulovou, která znamená zachování stávajícího
stavu, bez realizace této změny. V případě zachování stávajícího stavu by vývoj životního
prostředí pokračoval ve stávajících trendech.
Nejdůležitější aspekty v případě, že by návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov nebyl schválen a

nerealizoval se jsou tyto:


u ploch 3/Z5.1, 3/Z5.2, 3/Z5.3 a 3/Z5.4 by nedošlo ke změně funkčního využití z NZ –
plocha zemědělských pozemků na VE – výroba a skladování – výroba energie, resp.
DS – dopravní infrastruktura – silniční.



zachování ploch zemědělských pozemků (NZ) čímž by byla zachována potenciální
možnost zemědělského hospodaření na těchto plochách a byly by zachovány plochy,
které náleží do zemědělského půdního fondu (ZPF);
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4. Charakteristiky životního prostředí,
které by mohly být uplatněním
územně plánovací dokumentace
významně ovlivněny
Potenciální ovlivnění charakteristik životního prostředí v souvislosti s uplatněním návrhu
změny č. 3 Územního plánu Vítkov je možno předpokládat převážně v plochách, které jsou
předmětem návrhu změny územního plánu a v jejich nejbližším okolí. Hlavní vlivy
představuje výstavba FVE, ostatní předměty změny ÚP jsou (ve vztahu k ŽP) podružné.
Výstavbou FVE bude ovlivněn extravilán obce. Dopady jednotlivých změn územního plánu
se budou lišit nejen podle charakteru návrhu změny, ale zejména podle charakteristik
životního prostředí a citlivosti lokalit, kterých se návrhy budou dotýkat. Na výše uvedeném
základě lze považovat za charakteristiky životního prostředí, které by mohly být
uplatňováním návrhu Změny č. 3 významně ovlivněny: krajinu, půdu (ZPF), srážko odtokové poměry, biotu.

4.1 Krajina
Vliv navrhovaných záměrů na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (dále jen
DoKP).
U posuzovaných záměrů FVE Vítkov existuje na vstupu vysoká míra pravděpodobnosti
negativního ovlivnění krajiny. Seskládané solární panely na nás budou působit jako plošně
horizontální dominanty. Z kratších vzdáleností uvidíme její technicistní a geometrický tvar, ze
vzdálenějších míst budou už působit jako stejnorodá lesknoucí se plocha.
Oba záměry FVE Vítkov se nacházejí v zemědělsky využívaných plochách v blízkosti
Vítkova. Z hlediska vizuálního uplatnění se jedná o jemně členitou zemědělskou krajinu se
zahloubenými vodními toky a dřevinnými prvky.
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Záměr FVE Vítkov, jih je umístěn pod vrchol Letního kopce (542 m) na svah s JV, JJV, JZ
expozicí. Z východu území ohraničuje těleso dráhy, intravilán Vítkova a vodní tok Čermná
s vyvinutým dřevinným porostem. Jižní hranici tvoří zejména lesní prosty a intravilán obce
Klokočov. Západní a severní stranu vymezené DoKP vizuálně oddělují dřevinné porosty na
mezích, vodní toky, lesní porosty a více členitější navazující krajina. Pohledově otevřený
vizuální účinek u tohoto záměru nastane pouze z východní strany, kde navazuje odlesněný,
zemědělsky využívaný vyšší plochý reliéf. Se vzrůstající vzdáleností budou projevy záměru
významně slábnou, stanou se pohledově méně významnou součástí krajinné scény, mnohdy
zřetelnou pouze za vhodných klimatických podmínek a z poměrně malého množství míst.
Také severovýchodní strana nám zůstane pohledově otevřená, a to nejen v okrajových
partiích intravilánu Vítkova. V převážné většině míst bude optickou barieru představovat
zástavba, ale z nejvyšších pater výškových budov bude solární park patrný, pokud nebude
v optickém stínu vzrostlé zeleně vyskytující se na vrcholu Letního kopce. Z jižní, západní a
severozápadní strany vizuální uplatnění plánovaných objektů reálně nastane pouze v
blízkém okolí solárního parku.
Vzhledem k umístění FVE Vítkov, sever je situace z hlediska jejího potenciálního vizuálního
uplatnění příznivější. Záměr je situován do údolnice bezejmenného vodního toku odkud terén
mírně stoupá na jih, východ a na západ a z těchto směrů bude vizuální uplatnění prakticky
pohledově uzavřené i přesto, že zde chybí výrazná lesní kulisa. Ze severní strany bude
solární park opticky odcloněn lesním porostem ve strmém svahu nad meandrujícím tokem
Moravice. Vizuální uplatnění plánovaného solárního parku tak reálně nastane pouze v
blízkém okolí. V dálkových pohledech významné vizuální uplatnění vzhledem k mírné svažité
planině a optickým barierám nenastane. Jižní směr Území je však značně členité, a proto
z řady míst budou plánované VTE zůstávat v pohledovém stínu.
Na podkladu leteckého snímku jsou patrné DoKP obou záměrů, které představují potenciální
rozsah území, v němž lze uvažovat výraznější vizuální uplatnění hodnoceného záměru.
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Obrázek 19: Vymezený DoKP na podkladu ortofotomapy, lokalita FVE Vítkov, jih – červenou
barvou, lokalita FVE Vítkov, sever – fialovou barvou, vymezený DoKP – modrou barvou,
mapový podklad: © ČÚZK

4.2 Půda – zemědělský půdní fond, eroze
Půdy podle svých hydrologických vlastností rozdělujeme do 4 skupin: A, B, C, D na
základě minimální rychlosti infiltrace vody do půdy bez pokryvu po dlouhodobém sycení.
Infiltrační schopností půd rozumíme schopnost povrchu půdy pohlcovat vodu. Obecně
lze říci, že infiltrační schopnost půdy má být střední až vysoká, aby se minimalizoval
povrchový odtok vody a vodní eroze, ne však extrémně vysoká, neboť na příliš
propustných půdách s promyvným vodním režimem hrozí rychlé vyplavování živin a
polutantů do podloží a do podzemních vod.
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Charakteristika hydrologických vlastností půd v jednotlivých skupinách je následující:
Skupina A: Půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,20 mm/min ) i při úplném nasycení,
zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky a štěrky.
Skupina B: Půdy se střední rychlostí infiltrace (0,10 – 0,20 mm/min ) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře
odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.
Skupina C: Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,05 – 0,10 mm/min ) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně půdy s málo pro pustnou vrstvou v půdním profilu a půdy
jílovitohlinité až jílovité.
Skupina D: Půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (< 0,05 mm/min ) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou
podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad
téměř nepropustným podložím.
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Obrázek 20: Mapa hydrologických skupin půd

Plánované změny jsou umístěny na bonitně málo cenných půdách, jedná se o IV. a V. třídu
ochrany ZPF, minimálně také o III. třídu ochrany ZPF (příjezdová cesta k FVE - jih). Parcely
jsou vedeny jako TTP a orná půda. Aktuální jsou parcely využívány jako trvale travní porost.
Dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Plánovanou realizací výše uvedených změn dojde k záborům zemědělského půdního fondu,
převážně však nízké bonity (III. – V. třída). Vzhledem k tomu, že předmětem odnětí je
výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, bude vyjmutí ze ZPF provedeno na dobu
dočasnou. Po ukončení provozu FVE budou plochy navráceny k původnímu využití (v
případě, že nebude provoz FVE prodloužen). Detailní vyhodnocení vlivu na půdy je uvedeno
v kapitole 6 tohoto Vyhodnocení.
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4.3 Vodní poměry
Vzhledem k tomu, že již ve fázi změny ÚP bylo známo plánované využití pozemků vč.
technických parametrů, byly podrobně posouzeny srážko-odtokové poměry na obou
lokalitách.
Výpočty srážko-odtokových procesů byly provedeny pro dílčí povodí, jejichž stanovení a
rozdělení bylo přizpůsobeno odtokovým liniím v zájmovém území a zároveň pokrývaly
převažující část dílčích povodí. Lokalita FVE jih byla na základě topografických
charakteristik rozdělena na 2 dílčí povodí (A, B), lokalita FVE sever spadá do jednoho
dílčího povodí (C). Detailní rozsah dílčích povodí je k vidění na následujících obrázcích
Obrázek 21: FVE sever – situace rozdělení zájmové lokality na dílčí povodí pro která byly
vyčísleny srážko-odtokové procesy
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Obrázek 22: FVE jih – situace rozdělení zájmové lokality na dílčí povodí pro která byly
vyčísleny srážko-odtokové procesy

Níže jsou uvedeny charakteristiky pro dílčí povodí bez realizace FVE, tj. popis současné
situace v dílčím povodí (zdroj příloha č. 3).
Tabulka 8: Současný stav – základní charakteristiky dílčích povodí
ID dílčího
povodí

Plocha

Průměrný sklon
CN křivka

ha

(%)

A

21,10

8,61

80,44

B

53,06

6,38

78,88

C

42,16

9,19

73,72

Tabulka 9: Současný stav – výsledky srážko-odtokových procesů z dílčích povodí
Odtok z dílčích povodí
Kulminační průtok teoretické povodňové vlny QN
Objem odtoku teoretické povodňové vlny W N

ID
dílčího
povodí
Q2
3 -1
(m .s )

W2
3 -1
(m .s )

Q5
3 -1
(m .s )

W5
3 -1
(m .s )

Q20
3 -1
(m .s )

W20
3 -1
(m .s )

Q100
3 -1
(m .s )

W100
3 -1
(m .s )
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A

0,39

2 100

0,72

3 930

1,21

6 720

1,81

10 190

B

0,57

4 480

1,14

8 750

2,01

15 430

3,11

23 840

C

0,37

2 160

0,85

4 820

1,65

9 280

2,68

15 150

4.4 Biota
Lokality EVL se nacházejí nejblíže 4 km vzdušnou čarou a případné vlivy záměrů nebudou
v tomto případě přesahovat jejich hranice. Předmětem ochrany zmíněných EVL jsou kolonie
netopýrů. Stejné stanovisko lze zaujmout k Ptačí oblasti Libavá vzdálené 4 km. Ani na toto
chráněné území nebudou mít záměry zásadní vliv.
Vzhledem k předmětům ochrany nejbližších ZVCHÚ, kterými jsou zachovalé lesní porosty a
zimoviště netopýrů, a jejich podstatné vzdálenosti od hranic obou záměrů také nelze
předpokládat zásadní vliv záměrů.
Žádná z plánovaných změn funkčního využití území přímo neleží ve vymezeném území
ÚSES či v jeho blízkosti.
V rámci ploch záměrů ani v jejich blízkém okolí není registrován žádný VKP. Pramenná
oblast bezejmenného toku, která se nachází přímo v rámci plochy záměru FVE Vítkov sever lze považovat za VKP ze zákona – vodní tok, případně údolní niva. Tento VKP by
mohl být realizací záměru negativně ovlivněn. Podobný prvek se vyskytuje také v blízkosti
hranice záměru FVE Vítkov - jih. Nepředpokládá se však jeho negativní ovlivnění.
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5. Současné problémy a jevy životního
prostředí, které by mohly být
uplatněním
územně
plánovací
dokumentace významně ovlivněny,
zejména s ohledem na zvláště
chráněná území a ptačí oblasti
Orgán ochrany přírody – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ve svém stanovisku č.j.
MSK 119813/2020 ze dne 29.9. 2020 (viz. Příloha č. 2 Vyhodnocení) konstatoval, že
„Předložený návrh spočívající ve změně využití pozemků pac. č. 1326/3, 2579/3, 2580/1,
2580/2, 2580/4, 2580/9, 2583, 2584/2, 2586/1, 2586/2, 2587/3, 2580/2, 2518/3, 2515/1,
2515/6, 2515/7, 2515/9, 2515/10, 2515/16 v k. ú. Vítkov, nemůže mít samostatně nebo ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“.
Z výše uvedených důvodů nebylo v rámci předloženého Vyhodnocení zpracováno posouzení
vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení) dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Zhodnocení stávajících a
předpokládaných vlivů navrhovaných
variant územně plánovací
dokumentace, včetně vlivů
sekundárních, synergických,
kumulativních, krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných, kladných a
záporných; (hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví,
biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví
architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi
uvedenými oblastmi vyhodnocení).

6.1 Vlivy na životní prostředí
Popis variant
Předkládaný návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov je zpracován jednovariantně. Zpracovatel
Vyhodnocení tedy hodnotil pouze předložený návrh.
Způsob zhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí
Návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov je hodnocen podle zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou
číslo 5 vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Hodnocení na životní prostředí bylo provedeno z hlediska dopadů na jednotlivé složky životního
prostředí, konkrétně na obyvatelstvo; faunu, flóru a biodiverzitu; krajinu, ÚSES; půdu; horninové
prostředí; vodu; ovzduší a klima; hluk; hmotné statky a kulturní dědictví. Hodnocení vlivů bylo
provedeno posouzením, nakolik jednotlivé plochy dotčené navrhovanou změnou územního plánu
(a jim odpovídající aktivity) mohou ovlivnit složky životního prostředí. Pro hodnocení vlivů na
složky životního prostředí byla použita stupnice, která je uvedena níže.
+2

významný pozitivní vliv na hodnocenou složku ŽP / zdraví obyvatel

+1

mírný pozitivní vliv na hodnocenou složku ŽP / zdraví obyvatel

0

bez vlivu (neutrální dopad) na hodnocenou složku ŽP / zdraví obyvatel

-1

mírný negativní vliv na hodnocenou složku ŽP / zdraví obyvatel

-2

významný negativní vliv na hodnocenou složku ŽP / zdraví obyvatel

?

vliv nelze vyhodnotit

Pro složky životního prostředí, respektive aspekty zdraví obyvatelstva, kde by dle závěrů
hodnocení možných vlivů mohlo dojít během realizace změn územního plánu k nepříznivým
vlivům, byla v souladu s tímto principem formulována doporučení, jak těmto nepříznivým vlivům
předejít nebo je minimalizovat (viz kapitola 8).
Hodnocení bylo provedeno kvalitativně pomocí hodnotících matic. Na závěr bylo hodnocení
vzhledem k jednotlivým složkám životního prostředí shrnuto pomocí slovního hodnocení.
Níže je uveden způsob hodnocení kumulativních, synergických či sekundárních vlivů pro vybraný
počet změnových lokalit.
K

kumulativní působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům, resp.
jejich známým vlivům

Sy

synergické působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům, resp.
jejich známým vlivům

Sk

sekundární působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům, resp.
jejich známým vlivům

+/

pozitivní / negativní
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Jako součást Vyhodnocení byly vypracovány dvě dílčí studie:


Analýza odtokových poměrů a vodní eroze



Posouzení vlivu na Krajinný ráz

Metodika Analýza odtokových poměrů a vodní eroze vztahující se k záměru výstavby FVE Vítkov
je podrobně popsána v příloze č. 3 tohoto Vyhodnocení, zde uvádíme pouze základní informace.

V rámci hydrologické studie jsou zhodnoceny hydrologické, resp. srážko-odtokové poměry v
zájmové lokalitě. Vyčíslení srážko-odtokové situace bylo provedeno pro stávající stav,
návrhový stav vycházející z platného územního plánu a návrhový stav vycházející z
doporučených opatření, zlepšující současný stav. Na základě srážko-odtokové analýzy byla
kvantifikována rizika ohrožení lokality (respektive možnosti jejich snížení) a určení
ochráněného majetku. Srážko-odtoková situace byla simulována pomocí srážko-odtokového
modelu a sloužila pro návrh opatření, včetně opatření pro snížení ohrožení lokality
přívalovými povodněmi.
Posouzení vlivu na Krajinný ráz je přílohou č. 4 tohoto Vyhodnocení. Metodika posouzení je
podrobně popsána ve zmíněné příloze, zde uvádíme pouze základní informace: Metoda
posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní, a estetické kvality krajiny
a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících. Další princip metody spočívá v rozložení celkového
problému hodnocení na dílčí, samostatně řešitelné kroky. Snahou je tedy subjektivitu hodnocení
rozčlenit na řadu drobných rozhodnutí a eventuelní nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či
méně subjektivních pohledů, takto eliminovat.
Výstupem posouzení je pak závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru
do:
 přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky


přírodních a estetických hodnot



významných krajinných prvků (VKP)



zvláště chráněných území (ZCHÚ)



kulturních dominant



harmonického měřítka a vztahů
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Zhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na životní prostředí
Funkční plochy
Hodnocení vlivů funkčních ploch dotčených návrhem Změny č. 3 ÚP Vítkov na životní prostředí
bylo provedeno s pomocí metodiky uvedené výše. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v
následujících tabulkách a v doprovodných textech k tabulkám. Hodnoceny jsou jednotlivé funkční
plochy dotčené navrhovanou změnou územního plánu.
Plocha 3/Z5.1 výroba a skladování – výroba energie (VE)
Dle označení se jedná o fotovoltaickou (FVE) sever.
Jedná se o změnu využití části plochy zemědělských pozemků (NZ) na výrobu a skladování –
výroba energie (VE). Změnová plocha má výměru 14,03 ha, přičemž vlastní rozloha fotovoltaické
elektrárny bude cca 9,1 ha. FVE je plánována na p.č. vedených jako orná půda: p.č. 2580/1,
2580/2, 2580/4, 2580/9. Dále na p.č. vedených jako trvale travní porost: p.č. 2583, 2586/1,
2586/2 a na p.č. 2584/2, která je vedena jako ostatní plocha. Na všech výše uvedených
parcelách se v současné době nachází trvale travní porost. Všechny parcely se nacházejí v k.ú.
Vítkov, jedná se o ZPF třídy ochrany IV. Plocha je částečně odvodněna.
V současné době se jedná o intenzivně obhospodařovanou louku bez výskytu přírodních biotopů.
Nejbližší přírodní biotopy se nacházejí v lesních porostech, konkrétně L2.2 - Údolní jasanovoolšové luhy v údolí vodního toku procházejícího Vítkovem a dále L5.1 - Květnaté bučiny na sever
od plochy záměru. Tyto plochy přírodních biotopů nebudou záměrem nikterak ovlivněny. Přímo
v rámci plochy záměru FVE Vítkov - sever se nachází pramenná oblast bezejmenného toku,
kterou lze považovat za VKP ze zákona – vodní tok, případně údolní niva. Tento prvek může být
ovlivněn křížením navržené účelové komunikace. Další prvky obecné ochrany (ÚSES, VKP) a
zvláštní územní ochrany (ZCHÚ) se nacházejí mimo dotčenou oblast.
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Plocha 3/Z5.4 dopravní infrastruktura – silniční (DS)
Jedná se o změnu využití části plochy zemědělských pozemků (NZ) na dopravní infrastrukturu –
silniční (DS). Plocha bude sloužit jako příjezdová komunikace k FVE sever. Změnová plocha má
výměru 0,11 ha. Změna je umístěna na ZPF třídy ochrany IV., druh pozemku trvale travní porost.
Prvky obecné ochrany (ÚSES, VKP) i zvláštní územní ochrany (ZCHÚ) se nacházejí mimo tuto
plochu.
Obrázek 23: Přehledná situace – zákres změnové plochy 3/Z5.1 a 3/Z5.4

Zdroj: návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov
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Obrázek 24: Zákres změnové plochy 3/Z5.1 a 3/Z5.4 na výkresu předpokládaného záboru
půdního fondu

Zdroj: návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov

Vzhledem k tomu, že obě plochy na sebe navazují, jsou v tabulce níže hodnoceny společně.
Tabulka 10: Hodnocení vlivů změny funkčního využití ploch 3/Z5.1 a 3/Z5.4
Plocha 3/Z5.1, Plocha 3/Z5.4
Stávající využití

NZ – plocha zemědělských pozemků
VE – výroba a skladování – výroba energie
DS - dopravní infrastruktura – silniční

Využití navrhované změnou č. 3
Složka ŽP

Hodnocení
vlivu

Zdraví obyvatel

0

Krajina, krajinný ráz

-1

Poznámka
Bez vlivu
Změnou funkčního využití ploch 3/Z5.1 a 3/Z5.4
by mohlo potencionálně dojít k ovlivnění
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krajinného rázu, resp. k jeho pohledově
negativnímu ovlivnění – plošně rozsáhlá stavba
vytvoří
novou
významnou
pohledovou
dominantu zejména v okruzích silné až zřetelné
viditelnosti. V případě vhodně navržených
kompenzačních opatření bude tento mírně
negativní vliv narušeného krajinného rázu dané
lokality částečně eliminován.
Hluk

0

Bez vlivu

Ochrana přírody – Natura
2000, ZVCHÚ, ÚSES, VKP

0

Půda a horninové prostředí

-1

Voda

-1

Bez vlivu
Vliv mírný negativní v souvislosti se záborem
ZPF.
Přesto, že výstavba FVE představuje zábor
ZPF na ploše 14 ha, jedná se o zábor na dobu
dočasnou. FVE jsou plánovány na IV. třídě
ochrany ZPF.
V případě výstavby FVE by došlo k navýšení
povrchového odtoku ve všech dílčích částech
povodí.

Ovzduší, klima

0

Bez vlivu

Hmotné statky

0

Bez vlivu

Kulturní dědictví

0

Bez vlivu

Plocha 3/Z5.2 výroba a skladování – výroba energie (VE)
Dle označení se jedná o fotovoltaickou (FVE) jih.
Jedná se o změnu využití části plochy zemědělských pozemků (NZ) na výrobu a skladování –
výroba energie (VE). Změnová plocha má výměru 13,27 ha, přičemž vlastní rozloha fotovoltaické
elektrárny bude cca 9,5 ha. FVE je plánována na p.č. 2518/3 (ostatní plocha), všechny další
parcely jsou vedeny jako druh pozemku orná půda: 2515/1, 2515/7, 2515/10 a 2515/16
v současné době se na těchto parcelách nachází trvale travní porost. Všechny parcely se
nacházejí v k.ú. Vítkov, jedná se o ZPF třídy ochrany IV. a V.
V současné době se jedná o intenzivně obhospodařovanou louku. Přímo v rámci této plochy se
nachází přírodní biotop K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny v podobě lineárně tvarovaného
remízku. Další biotop stejného typu se nachází v těsné blízkosti severní hranice záměru na
vrcholu Letního kopce. Další přírodní biotop T1.6 - Vlhká tužebníková lada se nachází v údolí
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bezejmenného toku jihozápadně od hranice záměru. Tyto plochy přírodních biotopů nebudou
záměrem nikterak ovlivněny. Prvky obecné ochrany (ÚSES, VKP) i zvláštní územní ochrany
(ZCHÚ) se nacházejí mimo dotčenou oblast.
Plocha 3/Z5.3 dopravní infrastruktura – silniční (DS)
Jedná se o změnu využití části plochy zemědělských pozemků (NZ) na dopravní infrastrukturu –
silniční (DS). Plocha bude sloužit jako příjezdová komunikace k FVE jih. Změnová plocha má
výměru 0,63 ha. Změna je umístěna na ZPF třídy ochrany III., IV. a V., druh pozemku trvale travní
porost, částečně prochází přes pozemky, které jsou odvodněny.
Prvky obecné ochrany (ÚSES, VKP) i zvláštní územní ochrany (ZCHÚ) se nacházejí mimo
dotčenou oblast. Plocha dopravní infrastruktury je navržena tak, že se s dostatečným odstupem
vyhýbá křížení s plochou přírodního biotopu T1.6 - Vlhká tužebníková lada a tím také
bezejmennému vodnímu toku.
Obrázek 25: Přehledná situace – zákres změnové plochy 3/Z5.2 a 3/Z5.3

Zdroj: návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov
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Obrázek 26: Zákres změnové plochy 3/Z5.2 a 3/Z5.3 na výkresu předpokládaného záboru
půdního fondu

Zdroj: návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov

Tabulka 11: Hodnocení vlivů změny funkčního využití ploch 3/Z5.2 a 3/Z5.3
Plocha 3/Z5.2, Plocha 3/Z5.3
Stávající využití

NZ – plocha zemědělských pozemků
VE – výroba a skladování – výroba energie
DS - dopravní infrastruktura – silniční

Využití navrhované změnou č. 3
Složka ŽP

Hodnocení
vlivu

Zdraví obyvatel

0

Krajina, krajinný ráz

-1

Poznámka
Bez vlivu
Změnou funkčního využití ploch 3/Z5.2 a
3/Z5.3 by mohlo potencionálně dojít
k ovlivnění krajinného rázu, resp. k pohledově
negativnímu ovlivnění území – plošně
rozsáhlá stavba vytvoří novou významnou
pohledovou dominantu zejména v okruzích
silné až zřetelné viditelnosti. V případě
vhodně navržených kompenzačních opatření
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bude mírně negativní vliv narušeného
krajinného rázu dané lokality částečně
eliminován.
Hluk

0

Bez vlivu

Ochrana přírody – Natura
2000, ZVCHÚ, ÚSES, VKP

0

Půda a horninové prostředí

-1

Voda

-1

Bez vlivu
Vliv mírný negativní v souvislosti se záborem
ZPF.
Přesto, že výstavba FVE představuje zábor
ZPF na ploše 14 ha, jedná se o zábor na
dobu dočasnou. FVE jsou plánovány na IV. a
V. třídě ochrany ZPF.
V případě výstavby FVE by došlo k navýšení
povrchového odtoku ve všech dílčích částech
povodí.

Ovzduší, klima

0

Bez vlivu

Hmotné statky

0

Bez vlivu

Kulturní dědictví

0

Bez vlivu

Plochy, u kterých došlo ke změně rozlohy
Jedná se o níže uvedené plochy, u nichž došlo pouze ke změně rozlohy (většinou se jedná o
zmenšení výměry). U žádné z níže uvedených ploch se nejedená o změnu funkčního využití.
Vzhledem k tomu, že jsou změny minimální (umístěny v intravilánu ovce) bez negativních vlivů na
ŽP, nebylo u těchto změn provedeno podrobné vyhodnocení vlivů na ŽP jako je tomu u změn
uvedených výše. Všechny níže uvedené změny jsou v k.ú. Vítkov.

plocha
číslo

typ plochy s rozdílným využitím území

Výměra
výměra nová
původní v
v ha
ha
0,95
0,78

Z5.3

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

Z5.4

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

2,19

1,68

Z5.9

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

0,35

0,24

Z5.10

BI – bydlení – individuální v RD městské a příměstské

0,57

0,20

Z5.29

SV – smíšené obytné – vesnické

0,60

0,29

Z5.43

VL – výroba a skladování – lehký průmysl

6,17

5,77

Z5.49

VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

0,38

0,17

U plochy Z1.3 v k.ú. Jelenice dochází ke zrušení plochy.
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plocha
číslo
Z1.3

typ plochy s rozdílným využitím území

SV – smíšené obytné - vesnické

Výměra
výměra nová
původní v
v ha
ha
0,15

0

V rámci návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov, jsou zahrnuty plochy stávajícího
funkčního využití, u kterých došlo ke změně rozlohy ploch (z celkem 11,21 ha na 9,13 ha) o
2,08 ha. Jedná se především o plochy bydlení individuální v RD městské a příměstské. U
plochy Z1.3 došlo k úplnému zániku této plochy.
Jako pozitivní (+1) lze vyhodnotit zmenšení rozsahu výše uvedených funkčních ploch, které
umožní snížení potenciální rozlohy zastavěného území.

6.2 Vlivy na zdraví
Na základě hodnocení vlivů na životní prostředí výše (zejména z hlediska ovzduší a hluku)
lze, s ohledem na charakter a rozsah navrhovaných změn územního plánu, důvodně
předpokládat, že realizace návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov nebude mít významné
negativní vlivy na zdraví obyvatel, a že v důsledku navrhovaných změn územního plánu
nedojde k vyhodnotitelnému zvýšení rizika akutních nebo chronických zdravotních účinků.
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7. Porovnání zjištěných nebo
předpokládaných kladných a
záporných vlivů podle jednotlivých
variant řešení a jejich zhodnocení.
Srozumitelný popis použitých metod
vyhodnocení včetně jejich omezení
Návrh změny ÚP Vítkov je předkládán v jedné variantě, která je dále v této kapitole hodnocena
jako celková koncepce.
Zpracovatel Vyhodnocení tedy hodnotil předloženou verzi dokumentu. Vlastní hodnocení
předloženého návrhu změny územního plánu je provedeno v kapitole výše „Zhodnocení
stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace“.
Hodnocení vlivů návrhu Změny č. 3 Vítkov na životní prostředí bylo provedeno ve smyslu § 19,
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a to dle přílohy k tomuto zákonu, stanovující rámcový obsah
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na
životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území).
Pro hodnocení vlivů na životní prostředí byly použity standardní metody posuzování vlivů
koncepcí na životní prostředí, tj. zejména územní analýzy a hodnotící matice.

Jednotlivé nově vymezené plochy návrhu změny ÚP byly hodnoceny vzhledem k
potenciálním dopadům na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo. Posouzení
bylo provedeno způsobem, který je podrobně popsán výše v kapitole „Zhodnocení stávajících
a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace“.
Předkladatel i zpracovatel návrhu Změny č. 3 Vítkov poskytli zpracovateli Vyhodnocení
dostatečné množství relevantních údajů pro jeho zpracování.
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Vzhledem k tomu, že v rámci SEA ÚP Vítkov již byla jasná představa o umístění a typu
plánovaných FVE vč. jejich připojení na technickou a dopravní infrastrukturu, bylo těchto
informací využito a Vyhodnocení obsahuje podrobnější hodnocení vlivů, než je tomu u SEA změn
ÚP obvyklé. Tento postup byl zvolen proto, aby bylo možné případné konkrétní negativní vlivy
eliminovat již v rámci fáze územního plánování a v případě zjištění negativních vlivů navrhnout
taková opatření, která povedou k minimalizaci negativních vlivů již ve fázi umisťování stavby,
resp. technických parametrů stavby. Z těchto důvodů byly v rámci SEA ÚP pořízeny odborné
studie, které svým rozsahem a úrovní detailu spadají do posuzování vlivu záměru na ŽP (tj. EIA),
jedná se o analýzu odtokových poměrů a vodní eroze (příloha č. 3) a posouzení vlivů na krajinný
ráz (příloha č. 4) tohoto Vyhodnocení.
Díky výše uvedeným skutečnostem mohli hodnotitelé lépe specifikovat vlivy na některé složky
ŽP. Zároveň je potřebné upozornit na skutečnost, že i přes výše uvedené nelze považovat
posouzení vlivu změny ÚP za plnohodnotné posouzení vlivu záměru na ŽP. Některé vlivy
popsané ve Vyhodnocení SEA bude nutné podrobněji posoudit v dalším stupni přípravy
projektové dokumentace.
Technické parametry FVE, které byly brány v úvahu v rámci vyhodnocení vlivů na ŽP:
Fotovoltaická elektrárna Vítkov - sever představuje rozsáhlý solární park na pozemku p. č.
2580/1, 2580/2, 2580/4, 2580/9, 2583, 2584/2, 2586/1, 2586/2 v k. ú. Vítkov, kde bude umístěno
19 368 panelů na celkové výměře 14,03 ha, přičemž vlastní rozloha fotovoltaické elektrárny
(panelů) představuje cca 9,1 ha.
K solárnímu parku bude zajištěna dopravní obsluha, která je nově navržena jako účelová
komunikace, navazující na stávající místní komunikaci v severní části Vítkova (Horní Ves). Vnitřní
dopravní obsluhu bude zajišťovat systém neveřejných komunikací. Areál bude z bezpečnostních
důvodů oplocen a opatřen vjezdovou branou. Předpokládaný celkový instalovaný výkon je
uvažován až 6 MWp. Vyvedení výkonu do elektrické sítě se navrhuje v napěťové hladině 22 kV, a
to prostřednictvím nové trafostanice umístěné v rámci vymezené plochy a kabelového vedení 22
kV, pro jehož realizaci je navržen koridor elektroenergetiky. V jeho rámci bude trasa a typ vedení
dále upřesňováno (šířka koridoru je cca 30 m v délce cca 700 m). Toto vedení bude následně
zapojeno do distribuční soustavy 22 kV. Přípojný bod je na vedení, označeném platným územním
plánem jako vedení VN 153. Stávající vzdušné vedení VN 153, které prochází přes navrženou
zastavitelnou plochu, bude respektováno.
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Obrázek 27: Situační mapa lokality FVE Vítkov – sever na podkladu katastrální mapy

Fotovoltaická elektrárna Vítkov – jih představuje rozsáhlejší solární park na pozemku p. č.
2518/3, 2515/1, 2515/6, 2515/7, 2515/10, 2515/16, v k. ú. Vítkov, kde bude umístěno 19 368
panelů na celkové výměře 13,27 ha, přičemž vlastní rozloha fotovoltaické elektrárny (panelů)
představuje cca 9,5 ha.
K solárnímu parku bude zajištěna dopravní obsluha (z hlediska jejich údržby, bezpečnosti apod.).
Přístup k navrhované ploše je zajištěn prostřednictvím nového úseku účelové komunikace, která
bude veřejně přístupná a napojená na silnici III/4429 (silnice spojující Vítkov s Klokočovem).
Vnitřní dopravní obsluhu bude zajišťovat systém neveřejných komunikací. Areál bude z
bezpečnostních důvodů oplocen a opatřen vjezdovou branou. Předpokládaný celkový instalovaný
výkon je uvažován až 6 MWp. Vyvedení výkonu do elektrické sítě se navrhuje v napěťové hladině
22 kV, a to prostřednictvím nové trafostanice, umístěné v rámci vymezené plochy a kabelového
vedení 22 kV, pro jehož realizaci je navržen koridor elektroenergetiky. V jeho rámci bude trasa a
typ vedení dále upřesňováno (šířka koridoru je cca 30 m v délce cca 700 m). Toto vedení bude
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následně zapojeno do distribuční soustavy 22 kV. Přípojný bod je na vedení, označeném platným
územním plánem jako vedení VN 153. Stávající vzdušné vedení VN 153, které prochází přes
navrženou zastavitelnou plochu, bude respektováno.
Obrázek 28: Situační mapa lokality FVE Vítkov – jih na podkladu katastrální mapy

7.1 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy FVE na ovzduší nejsou předpokládány.
Vlivy na klima se nepředpokládají. Z hlediska ochrany klimatu má výstavba a provoz
obnovitelných zdrojů energie obecně významný pozitivní vliv.

7.2 Vlivy na hlukovou situaci
K případným negativním vlivům na hlukovou situaci může docházet v průběhu výstavby FVE.
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Při provozu FVE budou vlivy na hlukovou situaci nulové.

7.3 Vlivy na veřejné zdraví
Vlivy na veřejné zdraví jako důsledek znečišťování, hluku apod. se nepředpokládají, vlivy
nenastanou.
Vzhledem k rozsahu plánovaných záměrů se mohou vyskytnout vlivy spočívající v narušení
psychické pohody obyvatelstva v důsledku narušení hodnot krajinného rázu.

7.4. Vlivy na dopravní zátěž území
K případným negativním vlivům na tuto složku může docházet v průběhu výstavby FVE.
Při provozu FVE budou vlivy na dopravní zátěž území nulové.

7.5 Vlivy na půdu vč. eroze
Vlivy na půdu představuje především zábor, jedná se o zábor ZPF v IV. a V. třídě ochrany
(minimální zábor III. třídy ochrany). Přesto, že některé pozemky jsou vedeny jako orná půda,
aktuálně jsou využívány jako TTP.
Vliv změny ÚP je hodnocen jako mírně negativní především z důvodu: výstavba FVE nevyžaduje
odstranění ornice, za účelem výstavby FVE bude vyjmutí ze ZPF na dobu dočasnou, po ukončení
životnosti projektu budou plochy navráceny k původnímu využití.

Analýza erozní ohroženosti pro návrhový stav vychází z faktu, že plocha FVE je trvale
zatravněna (de facto se jedná o trvalý travní porost). Z toho důvodu je návrhový stav totožný
se současným reálným využitím dílčích půdních bloků jako trvalý travní porost
Z hlediska erozní ohroženosti výstavba FVE území nijak negativně neovlivní. V současnosti
jsou zájmové dílčí půdní bloky obdělávány jako trvalý travní porost, ačkoliv potenciálně je
možné změnit jejich využití na ornou půdu. V případě převodu dílčích půdních bloků na ornou
půdu by průměrná roční ztráta půdy překračovala povolenou hranici 4 t/ha/rok. Po realizaci
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FVE by bylo zajištěno, že lokality budou trvale zatravněny a ztráta půdy by dosahovala
zanedbatelných hodnot (menších jak 1 t/ha/rok).

7.6 Vlivy na vody vč. změny odtokových poměrů
Vlivy na vody a odtokové poměry jsou hodnoceny jako potenciálně mírně negativní.
Vlivy jsou stanoveny dle studie odtokových poměrů, která řeší vliv výstavby dvou FVE na
srážko-odtokové charakteristiky a erozní jevy.
Změna kulminačních průtoků a objemu odtoku teoretické povodňové vlny jsou způsobeny
zvýšeným zastoupením nepropustných ploch v jednotlivých dílčích povodí. Nepropustné
plochy představují zejména panely FVE a účelové komunikace.
V rámci hydrologické studie byl sestaven srážko-odtokový model, který sloužil k výpočtu
odtoku z povodí vyvolaného srážkami s dobou opakování 2, 5, 20 a 100 let. Pro lepší
zhodnocení lokality bylo zájmové území rozděleno na 3 dílčí povodí. Výsledky z modelu byly
v podobě kulminačních průtoků a objemů povodňových vln. Tyto výstupy sloužily pro
posouzení současného stavu a návrhového stavu.
Pro každé dílčí povodí byly vyhodnoceny odtokové poměry pro současný stav a stav, který
předpokládá výstavbu FVE.
Tabulka 12: Návrhový stav – základní charakteristika dílčích povodí
Plocha

Průměrný sklon

ha

(%)

A

21,10

8,61

80,51

B

53,06

6,38

80,45

C

42,16

9,19

76,41

ID dílčího
povodí

CN křivka
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Tabulka popisující výsledky srážkovo – odtokových procesů z dílčího povodí při návrhovém stavu
je součástí přílohy č. 3.
Výsledky vyhodnocení odtoku při stávajícím a návrhovém stavu jsou zobrazeny v tabulce níže.
Tabulka 13: Výsledky vyhodnocení odtoku při stávajícím a návrhovém stavu

ID dílčího
povodí

N-letos

Objem odtoku teoretické
3
povodňové vlny WM (m )

Nárůst WN
3
(m )

Nárůst WN
(%)

Současný stav

Návrhový stav

Q2

2 100

2 340

240

11,4

Q5

3 930

4 210

280

7,1

Q20

6 720

7 040

320

4,8

Q100

10 190

10 550

360

3,5

Q2

4 480

6 270

1 790

40,0

Q5

8 750

11 030

2 280

26,1

Q20

15 430

18 220

2 790

18,1

Q100

23 840

27 090

3 250

13,6

Q2

2 160

4 260

2 100

97,2

Q5

4 820

7 580

2 760

57,3

Q20

9 280

12 760

3 480

37,5

Q100

15 150

19 300

4 150

27,4

A

B

C

V případě výstavby FVE by došlo k navýšení povrchového odtoku ve všech dílčích částech
povodí. K nejmenšímu nárůstu objemu odtoku dochází v dílčím povodí A, což je způsobeno
tím, že plánovaná FVE jih zasahuje jen do horní části dílčího povodí. Podobným způsobem
jsou zkresleny i výsledky dílčího povodí B. Zde zasahuje plánovaná výstavba FVE jih pouze
do pravé části povodí, levá strana je tak bez ovlivnění.
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Nejvíce relevantní jsou výsledky z dílčího povodí C, kde výstavba FVE sever zasahuje do cca
½ plochy dílčího povodí. Dochází zde nárustu objemu odtoku od 2 100 m 3 (při Q2) do 4 150
m3 (při Q100), tj. ke zvýšení o 27 - 97 %.
Bylo zjištěno, že výstavba by negativně ovlivnila odtokové poměry v území. Objem
povodňové vlny by se zvýšil v závislosti na plánované zastavěnosti dílčích subpovodí až o 97
% (v případě lokality FVE sever). Nárůst objemu povodňové vlny je způsoben zvýšením
podílu nepropustných ploch v povodí. Např. v dílčím povodí lokality FVE sever je v
současnosti 0,8 % nepropustných ploch, po realizaci FVE by se podíl nepropustných ploch
zvýšil na 10,4 %.

7.7 Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů
Samotný provoz ani výstavba FVE nebude mít na tuto složku ŽP vliv.

7.8 Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru,
ÚSES a ZCHÚ
Pro posouzení vlivu změny využití území v rámci změny č. 3 ÚP Vítkov na plochách výstavby
FVE – plocha 3/Z5.1 a plocha 3/Z5.2 a dále na plochách navrhovaných účelových komunikací –
plocha 3/Z5.3 a plocha 3/Z5.4 byly identifikovány všechny prvky obecné územní ochrany (VKP,
ÚSES) a zvláštní územní ochrany (Natura 2000 a ZCHÚ) a dále plochy přírodních biotopů uvnitř
dotčených ploch a v jejich okolí. Na základě této identifikace bylo provedeno posouzení vlivu
záměru na dané prvky.
Nelze předpokládat negativní vliv na lokality Natura 2000. Lokality EVL se nacházejí nejblíže 4
km vzdušnou čarou a případné negativní vlivy záměrů nebudou v tomto případě přesahovat jejich
hranice. Předmětem ochrany zmíněných EVL jsou kolonie netopýrů. Stejné stanovisko lze
zaujmout k Ptačí oblasti Libavá vzdálené 4 km. Ani na toto chráněné území nebudou mít záměry
negativní vliv.
Vzhledem k předmětům ochrany nejbližších ZCHÚ také nelze předpokládat negativní vliv záměrů.
Předměty ochrany jsou zachovalé lesní porosty a zimoviště netopýrů.
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Negativní vlivy na ÚSES v případě realizace návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov se
nepředpokládá. Žádná z plánovaných změn funkčního využití území přímo neleží ve vymezeném
území.
V rámci ploch záměrů ani v jejich blízkém okolí není registrován žádný VKP. Pramenná oblast
bezejmenného toku, která se nachází přímo v rámci plochy záměru FVE Vítkov - sever lze
považovat za VKP ze zákona – vodní tok, případně údolní niva. Tento VKP by mohl být realizací
záměru negativně ovlivněn, především vedením kabeláže a účelové komunikace. Podobný prvek
se vyskytuje také v blízkosti hranice záměru FVE Vítkov - jih. Nepředpokládá se však jeho
negativní ovlivnění.

7.9 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Pro zpracování aktuálního (kauzálního) hodnocení byl využít metodický postup "Posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv. metoda prostorové a
charakterové diferenciace území" autorů Vorla, Bukáčka, Matějky, Culka a Skleničky (2004). Tato
metoda vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které
jsou výraznými atributy přírodní, a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu
snižujících. V lokalitách záměrů výstavby FVE se standardně provedla:


prostorová a charakterová diferenciace – rozložením na charakterově homogenní části
krajiny – oblasti krajinného rázu a dotčeného krajinného prostory (DoKP),



identifikace znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v
oblastech a místech krajinného rázu



posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty.

Úkolem tohoto posouzení bylo určit míru vlivu záměrů výstavby fotovoltaických elektráren
v lokalitách Vítkov – jih a Vítkov – sever, katastrální území Vítkov na krajinný ráz dotčené krajinné
oblasti, tedy na identifikované znaky a hodnoty krajinného rázu předmětných lokalit, protože vliv
fotovoltaických elektráren (horizontálních dominant) na krajinný ráz nelze nikdy zcela vyloučit
vzhledem k jejich následujícím charakteristikám:


velikost souvislé plochy (případně seskupení souvislých ploch) pokryté panely;
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expozice pozemku, na kterém jsou panely umístěny a jeho orientace vzhledem k
relevantním znakům krajiny.

Výstupem posouzení je celkové zhodnocení míry zásahu navrhovaných záměrů – umístění FVE
Vítkov, sever a FVE Vítkov, jih, které lze souhrnně klasifikovat mírou vlivů (na bázi podrobně
zpracovaného tabelárního posouzení, viz Příloha č. 4 tohoto Vyhodnocení), pro jednotlivé záměry
následovnými charakteristikami:
přírodní hodnoty
zvláště chráněná území
významné krajinné prvky, přírodní parky
kulturní dominanty krajiny
estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy.
Tabulka 14: Shrnutí vlivů krajinného rázu na jednotlivé záměry
Složky a témata životního prostředí
Přírodní hodnoty

Posuzované záměry
FVE Vítkov, jih

FVE Vítkov, sever

středně silný

středně silný až slabý

ZCHÚ

žádný

žádný

VKP ze zákona a RVKP, přírodní parky

slabý

slabý až středně silný

slabý až středně silný

slabý

středně silný

slabý

Kulturní dominanty krajiny
Estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy

Přírodní hodnoty
Jako typický znak přírodní charakteristiky byl identifikován jemný reliéf s plošinami a mělkými
údolími rozčleněný na menší krajinné prostory se zastoupení menších lesních porostů a zejména
zaříznutých údolí vodních toků. Tento znak byl u obou záměrů vyhodnocen jako středně silný.
Dalšími ovlivněnými přírodními charakteristikami budou u FVE Vítkov, jih zejména remízky na
vrcholu Letního kopce a dvě solitérní třešně (Prunus avium), které z hlediska sadovnické
klasifikace dosahují vysoké cennosti. Vliv záměru na znaky přírodní charakteristiky zde bude
středně silný.
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U záměru FVE Vítkov, sever bude vliv záměru spíše slabší. Solitérní exempláři Populus tremula
představují z hlediska sadovnického hodnocení průměrné až podprůměrné dřeviny, krátkodobě
perspektivní. Vodní tok LP PP Moravice v km 27,1 (IDVT 10211541), který v území pramenní je
eutrofizovaný a pomístně výrazně zahloubený.
Významné krajinné prvky (VKP), přírodní parky
Registrované VKP se v DoKP obou záměrů nenacházejí. Vliv na VKP ze zákona bude u FVE
Vítkov, jih slabý, U FVE Vítkov, sever slabý až středně silný. Záměr FVE Vítkov, sever leží
v přírodním parku Moravice a ve VKP – vodní tok, údolní niva. Plánovaný záměr sice nevyvolá
zásah do koryta vodního toku, ale umístěné fotovoltaické panely vodní tok ovlivní (mírné narušení
ekologických nároků nivy vodního toku, zastínění, změna mikroklimatu, hypoteticky lze uvažovat
o riziku eutrofizace vodního toku v důsledku splachu části ornice z prostoru stavby, nebo vlivem
pastvy, dále lze potenciálně uvažovat s rizikem možného zavlečení a šíření expanzních či
invazních druhů rostlin, s rizikem možného negativního ovlivnění chemického složení vody v toku
v případě, že by v prostoru fotovoltaické elektrárny bylo během jejího provozu používáno větší
množství chemických prostředků - zejména pesticidů určených k údržbě travních porostů atd.)
Účinně provedená kompenzační opatření mohou tyto vlivy významně snížit.
Zvláště chráněná území
Záměry nebudou mít žádný vliv na ZCHÚ velkoplošná i maloplošná, všechna ZCHÚ se nachází v
dostatečné vzdálenosti od záměru. Žádné z těchto chráněných území nebude negativně
ovlivněno ani dálkově.
Kulturní a historické charakteristiky
Kulturní a historické charakteristiky budou záměry FVE Vítkov, sever dotčeny spíše slabě.
V dotčeném krajinném prostoru se nachází řada kulturních památek lokálního až vysokého
významu (kostely, zámky, tvrze, zemědělské dvory, kapličky, boží muka aj.) která však nebudou
záměrem potlačeny ani na nich nebyl významný vliv identifikován.
Jiná situace nastane u záměru FVE Vítkov – jih, kterým budou dotčeny, při dílčím úhlu pohledu,
významné kulturní dominanty ve městě Vítkov – Kostel Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovní
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vliv záměru tak lze charakterizovat jako středně silný až slabý.
Účinně provedená kompenzační opatření mohou tento vliv významně snížit.
Estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy
Vliv na estetické hodnoty byl identifikován jako středně silný až slabý. Aktuálně se jedná o
harmonickou krajinu, s mozaikou polí, lesů, vodních ploch, zachovalých obcí, s výrazným
zastoupením mimolesní zeleně a přítomností kulturních památek.
Vliv plošné horizontální dominanty na harmonické měřítko bude zejména v okruzích silné a
zřetelné viditelnosti (do 3 km). Na základě empirického stanovení okruhů viditelnosti byl
vyhodnocen jako středně silný (FVE Vítkov, jih) zejména vzhledem k umístění fotovoltaických
panelů na svah Letního kopce. U záměru FVE Vítkov, sever je plánovaný zásah hodnocen jako
slabý vzhledem k umístění v údolní nivě bezejmenného vodního toku.
Se vzrůstající vzdáleností se vliv obou záměrů bude výrazně snižovat a FVE již nebudou
představovat dominantní prvek, stanou se pohledově méně významnou součástí krajinné scény,
mnohdy zřetelnou pouze za vhodných klimatických podmínek a z poměrně malého množství
míst.
Celkově je tedy možno konstatovat, že navrhované záměry představují rušivé zásahy do
zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu a tyto zásahy jsou
hodnoceny u záměru FVE Vítkov, jih v některých charakteristikách až na úroveň středně silný
(přírodní hodnoty a estetické hodnoty, harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině).
Při empirickém stanovení okruhu viditelnosti vyplývá, že oblast, odkud budou fotovoltaické
elektrárny viditelné, bude pouze v okruzích silné až zřetelné viditelnosti (do 2-3 km), nad tuto
vzdálenost bude projev záměrů výrazně slábnout. V okruhu dobré viditelnosti (nad 3 km) již
nebudou FVE představovat dominantní prvek, stanou se pohledově méně významnou součástí
krajinné scény, mnohdy zřetelnou pouze za vhodných klimatických podmínek a z poměrně
malého množství míst.
I přes výše uvedené snížení hodnot krajinného rázu realizací záměrů fotovoltaických elektráren
v lokalitách Vítkov – jih a Vítkov – sever, na k. ú. Vítkov nedosáhne takové velikosti, která by
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vylučovala uskutečnění záměru a nepřípustně nesníží současnou kvalitu území v dotčeném
krajinném prostoru.

7.10 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví vč.
dědictví architektonického a archeologického
Provoz ani výstavba FVE nebude mít na tuto složku ŽP vliv.
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8. Popis navrhovaných opatření pro
předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí
V souvislosti s realizací návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov se nepředpokládají žádné
významné negativní vlivy na životní prostředí. V případě změnových ploch 3/Z5.1, 3/Z5.2, 3/Z5.3
a 3/Z5.4 lze potenciálně předpokládat mírný negativní vliv na vybrané složky prostředí. V případě
těchto ploch je třeba dbát na dodržení navržených doporučení, která jsou uvedena jak v
hodnotících tabulkách, tak i v této kapitole.
Kromě níže uvedeného konkrétního popisu podmínek a hlavních doporučení pro předcházení,
snížení, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci možných závažných negativních vlivů, bude dalším
opatřením pravidelný monitoring vlivů změn územního plánu na životní prostředí a v případě
zjištění závažných nebo nepředpokládaných negativních vlivů na životní prostředí přijetí
odpovídajících opatření, včetně případné změny územního plánu.

Konkrétní vlivy využití jednotlivých funkčních ploch dotčených návrhem Změny č. 3 Územního
plánu Vítkov na životní prostředí a veřejné zdraví nastanou až v případě realizace projektů v
konkrétních plochách územního plánu. Nejvýznamnějším opatřením k eliminaci, minimalizaci
a kompenzaci možných negativních vlivů změn ÚP na životní prostředí proto bude
posuzování konkrétních projektů z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví. A to zejména v řízeních podle stavebního zákona, případně také posouzením
v rámci procedury EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

8.1 Ovzduší a klima
V této fázi nejsou opatření ke složce ovzduší navrhována.
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Využít všech možností adaptace na dopady klimatické změny.

8.2 Hluková situace
V této fázi nejsou opatření navrhována.

8.3 Veřejné zdraví
V této fázi nejsou opatření navrhována.

8.4. Dopravní zátěž území
V této fázi nejsou opatření navrhována.

8.5 Půda


Minimalizovat zábor zemědělské půdy na nezbytné minimum.



Při realizaci záměru minimalizovat pojezdy těžkou technikou a stavebními stroji mimo
vymezenou plochu určenou k výstavbě.



V případě vzniku dočasných deponií stavebního materiálu apod., v maximální míře využít
ploch určených k výstavbě, minimalizovat dočasné zábory na plochách, které nejsou
předmětem změny ÚP.



Zachovat možnost zemědělského využití okolních zemědělsky obhospodařovaných
pozemků.

8.6 Vody vč. změny odtokových poměrů
Konkrétní opatření k zadržení vody v dotčeném území budou navržena v rámci dalšího stupně
projektové dokumentace. Níže jsou formulována obecná opatření, odpovídající úrovni
podrobnosti Vyhodnocení.


umístit zasakovací průlehy / pásy např. podél komunikací, podél panelů FVE, na hranici
trvalého záboru atd. Zasakovací pásy doporučujeme umístit na půdách s dobrou infiltrační
schopností (hydrologická skupina A nebo B), by měly být dostatečně kapacitní na
zadržení návrhové srážky.



Minimalizovat rozlohu nepropustných ploch s cílem zvýšení zasakování dešťových vod na
lokalitě.
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Výše uvedené se týká mimo jiné účelové komunikace v lokalitě Vítkov – jih, která
představuje určité riziko z hlediska odtokových poměrů a eroze půdy. Pro minimalizaci
možných negativních vlivů je žádoucí tuto komunikaci realizovat v co nejužším možném
profilu, ideálně s nezpevněným povrchem a dalšími technickými opatřeními (zasakovací
pásy, odvodňovací žlaby, apod.).

8.7 Čerpání neobnovitelných zdrojů
V této fázi nejsou opatření navrhována.

8.8 Biologická rozmanitost, fauna, flóra, ÚSES a ZCHÚ


V maximální možné míře dbát na zachování stávající zeleně.



V případě výskytu invazních druhů rostlin při výstavbě či provozu FVE zajistit jejich
okamžitou likvidaci a šíření mimo areál.



Pokud by to technologie a erozní poměry dovolovaly, využít k vegetačnímu pokryvu
plochy záměru směsi s vyšším podílem dvouděložných rostlin (regionální směsi) a
aplikovat mozaikovou či pásovou seč plochy.

Níže uvedená opatření byly již ve fázi Vyhodnocení SEA konzultovány a neformálně
odsouhlaseny investorem. Protože zatím nejsou zapracovány do Návrhu změny, jsou zde
uvedeny jako opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.


Změnit vedení účelové komunikace a trasu výkopu pro kabeláž mimo bezejmenný tok a
jeho nivu v případě FVE Vítkov - sever.



Vyjmout lineárně tvarovanou plochu přírodního biotopu K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny (remízek) z plánovaného oplocení plochy FVE v případě FVE Vítkov - jih.

8.9 Krajina a krajinný ráz
V této fázi nejsou žádná opatření navrhována.
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Vzhledem k vlivům FVE na krajinu, krajinný ráz jsou v kapitole 11 uvedeny požadavky na
vypracování podkladových studií, terénních průzkumů apod., které budou dále sloužit
příslušnému orgánu při rozhodování v dalším stupni projektové dokumentace.

8.10 Hmotné statky, kulturní dědictví vč. dědictví
architektonického a archeologického
V této fázi nejsou opatření navrhována.
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9. Zhodnocení způsobu zapracování
vnitrostátních cílů ochrany životního
prostředí
do
územně
plánovací
dokumentace a jejich zohlednění při
výběru variant řešení
Základním krokem pro zapracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací
dokumentace je formulace zadání územního plánu, v němž byly uvedeny požadavky na
vypracování územního plánu. Tyto požadavky zohledňují již v tomto kroku cíle přijaté v rámci
Politiky územního rozvoje České republiky a rámcově zahrnují i požadavky na ochranu krajiny a
dalších hodnot v území.
Návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov je předkládán v jedné variantě řešení a nenavrhuje
tedy žádné variantně řešené plochy. Při hodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního
prostředí do návrhu Změny č. 3 ÚP byly vzaty v úvahu ty cíle ochrany životního prostředí,
vyplývající z vnitrostátních strategických dokumentů, které lze považovat za relevantní k vlivům
změnových ploch hodnoceného Návrhu změny č. 3 ÚP na životní prostředí.
Návrh Změny č. 3 ÚP se týká pouze malého počtu vybraných ploch platného územního plánu, ve
kterých jsou navrženy změny jejich možného funkčního využití. Z uvedeného důvodu je třeba mít
na paměti, že vyhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí
do navržených změn územně plánovací dokumentace je možné provést jen omezeně. Komplexní
hodnocení by bylo možné pouze v případě hodnocení územního plánu Vítkova jako celku.
Hodnocení pro změnové plochy je provedeno s vědomím takového omezení.
Ochrana půdy
Střet návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov s cílem minimalizace záborů ZPF není
zpracovatelem Vyhodnocení vnímán jako nepřijatelný negativní vliv. Cílem územního plánování je
také vytvářet předpoklady pro výstavbu, rozvoj obcí apod., což navrhované změny územního
plánu v přijatelném rozsahu umožňují. Vyjmutí ze ZPF je navíc plánováno na dobu dočasnou, po
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ukončení životnosti projektu budou plochy navráceny k původnímu využití. Plochy jsou zařazeny
do IV. a V. třídy ochrany ZPF.
Ochrana ovzduší, hluk, veřejné zdraví
V rámci návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov nejsou navrženy takové změny funkčního
využití ploch, které by byly v rozporu s cíli ochrany ovzduší, ochrany před hlukem a ochrany
veřejného zdraví.
Ochrana vod
V návrhu Změny ÚP Vítkov, za dodržení výše uvedených doporučení, nejsou navrženy takové
změny funkčního využití ploch, které by byly v rozporu s cíli v oblasti vod, vodního hospodářství.
Změna funkčního využití ploch záměrů zapříčiní zvýšení zpevněných ploch, tj. dojde k ovlivnění
odtokových poměrů z lokalit. Funkční využití plochy je však jen dočasné, nedochází tak k
zásadním střetům se strategickými cíli Státní politiky životního prostředí ČR.
Ochrana přírody
V návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov, za dodržení výše uvedených doporučení, nejsou
navrženy takové změny funkčního využití ploch, které by byly v rozporu s cíli obecné nebo
zvláštní ochrany přírody. Změna funkčního využití ploch záměrů zapříčiní další zástavbu krajiny a
její fragmentaci. Pro daný účel by bylo vhodné využívat spíše brownfieldy či plochy v intravilánu.
Funkční využití plochy je však jen dočasné, a tak nelze mluvit přímo o zástavbě území.
Fragmentace však bude jistě způsobena nutným oplocením areálů. Nicméně i přes to nedochází
k

zásadnímu

střetu

s

hlavními

cíli

Koncepce

strategie

ochrany

přírody

a

krajiny

Moravskoslezského kraje.
Ochrana krajinného rázu
Při hodnocení potenciálních vlivů na krajinný ráz byly vzaty v úvahu nejen cíle ochrany životního
prostředí a zdraví obyvatel stanovené v národních koncepčních dokumentech, resp. koncepčních
dokumentech Moravskoslezského kraj, ale také vliv horizontálních dominant FVE, který nelze
nikdy zcela vyloučit vzhledem k jejich následujícím charakteristikám:
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velikost souvislé plochy (případně seskupení souvislých ploch) pokryté panely;



expozice pozemku, na kterém jsou panely umístěny a jeho orientace vzhledem k
relevantním znakům krajiny.

Na základě provedeného posouzení na krajinný ráz (Příloha č. 4) je možno konstatovat, že
navrhované záměry představují rušivé zásahy do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu a tyto zásahy jsou hodnoceny v některých charakteristikách na
úroveň středně silný u záměru FVE Vítkov, jih (přírodní hodnoty a estetické hodnoty, harmonické
měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině). Nicméně strategický projekt s nově zaváděnou
technologií v oblasti moderní energetiky s sebou nese také pozitivní vliv např. v souvislosti
podpory adaptací na změnu klimatu (OZE, energetických úspor), zvýšení kvality ovzduší, snížení
hlukového zatížení a pozitivního vlivu na zdraví obyvatel.

Shrnutí
Dle výše uvedeného a dle hodnocení provedených v předchozích kapitolách tohoto Vyhodnocení
je možno konstatovat, že návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov není v rozporu s požadavky
na ochranu životního prostředí. U některých návrhových ploch byly identifikovány potenciálně
mírně negativní vlivy na životní prostředí. V takových případech byly navrženy požadavky na
snížení těchto vlivů na životní prostředí.
Identifikované střety s cíli ochrany životního prostředí jsou zpracovatelem Vyhodnocení
považovány za akceptovatelné. Při hodnocení byly brán v úvahu především aspekt, že stavba
FVE je stavbou dočasnou, po ukončení životnosti zařízení budou plochy navráceny zpět k jejich
původnímu využití.
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10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu
územně plánovací dokumentace na
životní prostředí
Monitorovací ukazatele (indikátory) vlivů na životní prostředí
Vlivy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na životní prostředí budou způsobeny konkrétní
realizací projektů, v tomto případě realizací fotovoltaických elektráren vč. dopravního napojení.
Pro sledování (monitoring) vlivů implementace návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na
životní prostředí jsou níže v této kapitole navrženy příslušné indikátory. Jejich sledování by mělo
být prováděno v celém období platnosti územního plánu a vychází mimo jiné z požadavků
ustanovení §10h), ve znění § 10i), zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (povinnost předkladatele koncepce).
Pořizovatel návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov (město Vítkov), by měl 1 x za rok, vždy k
výročí schválení změny územního plánu, vyhodnocovat vlivy jeho provádění na životní prostředí.
Sledování dopadů návrhu Změny č. 3 Územního plánu bude prováděno také v souvislosti s
přípravou zprávy o uplatňování územního plánu. Pořizovatel územního plánu je dle § 55 odst. 1
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) povinen nejméně jednou za 4 roky předložit
zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy by měl být také
popis vlivů uplatňování územního plánu na životní prostředí.
Níže jsou uvedeny navržené monitorovací ukazatele (indikátory) pro hodnocení vlivů Změny č. 3
Územního plánu Vítkov na životní prostředí. Tyto indikátory vycházejí ze zhodnocení stávajících a
předpokládaných vlivů změn územně plánovací dokumentace na životní prostředí a reflektují
velikost možných změn, a především dostupnost údajů pro takové hodnocení.
Přímo v rámci plochy záměru FVE Vítkov - sever se nachází pramenná oblast bezejmenného
toku, kterou lze považovat za VKP ze zákona – vodní tok, případně údolní niva. Bylo by proto
vhodné monitorovat vývoj v rozloze této plochy. Na obou plochách záměrů a také na plochách
nových účelových komunikací a jejich blízkém okolí by bylo vhodné monitorovat výskyt invazních
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druhů rostlin, které mohou využít narušeného terénu během výstavby či ruderálních ploch během
provozu.
Tabulka 15: Návrh environmentálních indikátorů pro hodnocení vlivů návrhu Změny č. 3 ÚP
Vítkov
Indikátor

Jednotky

Definice

Rozloha pramenné oblast
bezejmenného toku (FVE
Vítkov - sever)

m

2

Plocha zasažená výskytem
invazních druhů rostlin

m

2

Rozloha zemědělské půdy

ha

Nárůst /snížení záboru zemědělského půdního fondu ZPF v
hektarech v důsledku realizace Změny č. 3 ÚP

km

Rozlišitelnost v krajinné scéně (stanovit podrobnější kritéria pro
fázi přípravy územně plánovací dokumentace je velice obtížné –
detailní využití rozvojové plochy není známo, není k dispozici
dokumentace ani počátečních etap projektování záměru v
lokalitě)

Krajina

Přírůstek nebo úbytek plochy VKP pramenné oblasti
bezejmenného toku (FVE Vítkov - sever)
Výskyt invazních druhů rostlin na plochách záměrů FVE a také
v ploše a blízkém okolí nových účelových komunikací během
výstavby i provozu záměru.

Monitorovací ukazatele (indikátory) vlivů na veřejné zdraví
Monitorovací ukazatele v oblasti veřejného zdraví nebyly v rámci hodnocení vlivů návrhu Změny
č. 3 ÚP Vítkov na životní prostředí stanoveny. Důvodem je skutečnost, že se s ohledem na
zanedbatelný předpokládaný vliv navržených změn územního plánu na veřejné zdraví nelze
stanovit takové indikátory, které by bylo možno objektivně vyhodnotit. Nebylo by totiž možné totiž
odlišit vlivy implementace změn územního plánu od jiných vlivů v území, které s územním plánem
nebudou souviset.
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11. Návrh požadavků na rozhodování ve
vymezených plochách a koridorech z
hlediska minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí
Konkrétní požadavky k jednotlivým změnovým plochám
Z hlediska konkrétních požadavků na minimalizaci negativních vlivů návrhu Změny č. 3
Územního plánu Vítkov na životní prostředí navrhuje zpracovatel Vyhodnocení uplatnit níže
uvedené podmínky a doporučení, které vyplývají z hodnocení vlivů jednotlivých funkčních ploch
na životní prostředí a tomu odpovídajících návrhů opatření, uvedených výše v kapitole 8 „Popis
navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“.
Požadavky mj. vycházejí z hodnocení vlivů a znalosti konkrétních technických informací
uvedených v kapitole 7 „Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů
podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod
vyhodnocení včetně jejich omezení“.

Plocha 3/Z5.1, Plocha 3/Z5.2 (plochy výstavby FVE)
Návrh požadavků je, vzhledem ke stejnému využití ploch 3/Z5.1 a 3/Z5.2 uveden společně.
Vzhledem k tomu, že (z hlediska vsakovacích podmínek) výstavbou FVE vznikne velká zpevněná
plocha, je potřebné v další fázi povolovacích procesů a projektové dokumentace navrhnout
konkrétní opatření, která povedou k zadržení vody v území. Na základě analýzy odtokových
poměrů a vodní eroze se jako vhodná opatření nabízejí následující možnosti:


zasakovací průlehy (navrženo také v rámci kapitoly 8), které budou umístěny v trvalém
záboru FVE (např. podél komunikací, podél panelů FVE, na hranici trvalého záboru, atd.).
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Zasakovací pásy by měly být dostatečně kapacitní na zadržení návrhové srážky, a hlavně
musí být umístěny na půdách s dobrou infiltrační schopností (hydrologická skupina A
nebo B),


suché nádrže - umístění v údolnici pod trvalým záborem, možné navázat na vodní tok.
Zde je především důležité zvolit vhodný profil údolí, tak aby byla nádrž dostatečně
kapacitní a dokázala transformovat povodňovou vlnu.

Za účelem volby nevhodnějších opatření (ideálně jejich vzájemně propojený systém) je potřebné
v dalším stupni projektové dokumentace, resp. v rámci následujících povolovacích procesů
provést detailnější rozbor limitů území.
V případě, že bude navrhována suchá nádrž – vypracovat hydro-geologický průzkum lokality. Při
volbě vhodných opatření se doporučuje konzultace s příslušným vodohospodářským úřadem a
dalšími dotčenými orgány (AOPK, atd.).
Předložené posouzení krajinného rázu v Příloze č. 4. svým rozsahem a úrovní detailu nenaplňuje
požadavky stanovené v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších právních předpisů. Vyhodnocuje pouze pravděpodobnost míry zásahů navrhovaných
záměrů.
Posouzení jednotlivých charakteristik krajinného pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody dle
§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů
je nutné zpracovat detailněji na základě předloženého projektu daného záměru.
Z důvodu ochrany krajiny, krajinného rázu je nutné v dalším stupni projektových dokumentací pro
dané plochy FVE řešit následující postupy:


provést terénní průzkumy a stanovení pohledových míst, jako podklad pro analýzu
krajinného rázu a podrobné vyhodnocení vlivů na krajinu, tak aby svým rozsahem a úrovní
detailu naplňovaly požadavky stanovené ZOPK a související metodikou autorů Vorla,
Bukáčka, Matějky, Culka a Skleničky (2004);



provést vizualizaci pro možnost objektivnějšího zhodnocení budoucího vnímání
navrhovaného záměru v krajině. Podkladem pro vymezení míst pro provedení vizualizací
je analýza viditelnosti;
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navrhnout možná kompenzační opatření, která by eliminovala možný dopad na krajinný
ráz, tak, aby bylo v pozdějším časovém horizontu dosaženo maximálního snížení hodnot
ovlivňující harmonické měřítko a harmonický ráz zájmového území.

Z hlediska ochrany přírody dojde výstavbou FVE k možnému vlivu na VKP ze zákona, zároveň se
záměr může dotknout některých dřevin rostoucích mimo les a bude se jednat o rozsáhlé
oplocené plochy. Po bližší specifikaci záměru by bylo vhodné vyhodnotit potenciální vliv na
významný krajinný prvek ze zákona – bezejmenný vodní tok v ploše záměru FVE Vítkov, sever.
Pokud bude VKP ovlivněn, především vedením účelové komunikace, bude nezbytné závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody k činnosti, která by mohla potenciálně vést k poškození nebo
zničení významného krajinného prvku či ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační
funkce.
Proto je potřebné v další fázi povolovacích procesů a projektové dokumentace navrhnout
konkrétní opatření, která ke snížení možných vlivů na přírodní prvky. Na základě identifikace
všech prvků obecné územní ochrany (VKP, ÚSES) a zvláštní územní ochrany (Natura 2000 a
ZCHÚ) a dále ploch přírodních biotopů uvnitř dotčených ploch a v jejich okolí se jako vhodná
opatření nabízejí následující možnosti:


V maximální možné míře dbát na zachování stávající zeleně.



V případě výskytu invazních druhů rostlin při výstavbě či provozu FVE zajistit jejich
okamžitou likvidaci a šíření mimo areál.



Pokud by to technologie a erozní poměry dovolovaly, využít k vegetačnímu pokryvu
plochy záměru směsi s vyšším podílem dvouděložných rostlin (regionální směsi) a
aplikovat mozaikovou či pásovou seč plochy.

Níže uvedená opatření byly již ve fázi Vyhodnocení SEA konzultovány a neformálně
odsouhlaseny investorem. Protože zatím nejsou zapracovány do Návrhu změny, jsou zde
uvedeny jako opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.


Změnit vedení účelové komunikace a trasu výkopu pro kabeláž mimo bezejmenný tok a
jeho nivu v případě FVE Vítkov, sever.
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Vyjmout lineárně tvarovanou plochu přírodního biotopu K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny (remízek) z plánovaného oplocení plochy FVE v případě FVE Vítkov, jih.

Plocha 3/Z5.3 a Plocha 3/Z5.4 (plochy příjezdových komunikací)
Na základě identifikace všech prvků obecné územní ochrany (VKP, ÚSES) a zvláštní územní
ochrany (Natura 2000 a ZCHÚ) a dále ploch přírodních biotopů v jejich okolí se jako vhodná
opatření nabízejí následující možnosti:


V maximální možné míře dbát na zachování stávající zeleně.



V případě výskytu invazních druhů rostlin při výstavbě či provozu zajistit jejich okamžitou
likvidaci a šíření mimo areál.

K výše uvedeným požadavkům, které se vztahují ke konkrétním změnovým plochám návrhu
Změny č. 3 Územního plánu Vítkov, je nezbytné uvést, že hodnocený návrh změn územního
plánu vymezuje možné funkční využití změnových ploch. Vzhledem k tomu, že již nyní je znám
konkrétní způsob využití změnových ploch jsou zde uvedeny konkrétnější provozní podmínky,
resp. podmínky vztahující se k povolovacím řízením v dalším stupni projektové dokumentace.

Obecné požadavky
Obecně – posoudit záměr výstavby fotovoltaických elektráren v rámci procesu EIA dle zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění v případě, že záměr dosáhne požadovaného limitu.
Zpracovatel Vyhodnocení doporučuje uplatnit níže uvedené požadavky a doporučení k
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí:


Omezit zábory zemědělské půdy na nezbytné minimum.



Zachovat možnost zemědělského využití okolních zemědělsky obhospodařovaných
pozemků.
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V případě, že bude nutné provést skrývku, a ta bude zasahovat do těsné blízkosti míst pro
rozmnožování obojživelníků, bude skrývka prováděna v období od 1. 8.–31. 9. běžného
roku. V oblasti suchozemských biotopů budou skrývky započaty v období rozmnožování
(duben), kdy jsou tito živočichové soustředěni do vodních ploch a jejich okolí. V oblastech
výskytu plazů bude skrývka provedena v době aktivity těchto živočichů (duben–září).
Skrývka zeminy v oblasti výskytu těchto druhů nebude prováděna v pozdně podzimním a
zimním období.



Veškeré výkopy budou upraveny tak, aby nepůsobily jako pasti pro živočichy – budou mít
šikmý alespoň jeden břeh ve sklonu 1:3 nebo pozvolnějším.
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12. Netechnické shrnutí výše uvedených
údajů
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na životní prostředí je zpracováno
podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah k jiným
koncepcím
V kapitole jsou nejprve uvedeny základní údaje o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov, jako
jsou důvody k pořízení, vymezení řešeného území, přehled měněných částí územního plánu a
stručné zdůvodnění změn. Poté jsou stručně prezentovány koncepce, ke kterým má návrh Změny
č. 3 ÚP Vítkov vztah.
2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí
přijatým na vnitrostátní úrovni
V rámci kapitoly byl hodnocen soulad navrhovaných změn územně plánovací dokumentace
Vítkov s relevantními cíli ochrany životního prostředí, stanovenými ve strategických dokumentech
na národní a krajské úrovni. Pro hodnocení na obou úrovních byly vybrány relevantní koncepce
národní i krajské úrovně s identifikací relevantních cílů ochrany životního prostředí. Na základě
provedeného hodnocení lze konstatovat, že za stanovených podmínek není návrh Změny č. 3
Územního plánu Vítkov v rozporu s relevantními cíli ochrany životního prostředí stanovenými ve
strategických dokumentech na národní a krajské úrovni.
3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji,
pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Obsahem této kapitoly je popis základních charakteristik jednotlivých složek životního prostředí v
plochách dotčených návrhem změny ÚP a v jejich blízkém okolí. Součástí této kapitoly je také
předpokládaný vývoj území bez provedení koncepce.
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V případě zachování stávajícího stavu by vývoj životního prostředí pokračoval ve stávajících
trendech a nedošlo by k předpokládanému rozvoji obce. Nedošlo by ke změně funkčního využití
z NZ – plocha zemědělských pozemků na VE – výroba a skladování – výroba energie, resp. DS –
dopravní infrastruktura – silniční. Zároveň by zůstaly zachovány plochy zemědělských pozemků
čímž by byla zachována potenciální možnost zemědělského hospodaření na těchto plochách,
byly by zachovány plochy, které náleží do ZPF.
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny
Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatňováním návrhu Změny č. 3
Územního plánu Vítkov potenciálně významně ovlivněny jsou: krajina, půda (ZPF), srážko odtokové poměry, biota.
5. - Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a
ptačí oblasti
Stanoviskem KÚ MSK byl vyloučen možný vliv návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí“.
Z výše uvedených důvodů nebylo v rámci předloženého Vyhodnocení zpracováno posouzení
vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (tzv. naturové hodnocení) dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6 - Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací
dokumentace,

včetně

vlivů

sekundárních,

synergických,

kumulativních,

krátkodobých,

střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy
na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí,
vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení
Vlivy návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na jednotlivé složky životního prostředí a
obyvatelstvo se převážně pohybují v oblasti mírně negativních až neutrálních. Mírně negativní
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vlivy bude mít implementace územního plánu hlavně na půdu - zábor ZPF a vody – srážkoodtokové poměry.
Využití žádné ze změnových ploch nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí.
Na základě zkušeností zpracovatele a s ohledem na charakter a rozsah navrhovaných změn
územního plánu lze předpokládat, že realizace změny ÚP nebude mít významné negativní vlivy
na zdraví obyvatel.
7. - Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých
variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich
omezení.
Předkládaný návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov je zpracován jednovariantně. Zpracovatel
Vyhodnocení tedy hodnotil pouze předložený návrh, který porovnával, tam, kde to bylo možné a
účelné, s takzvanou nulovou variantou.
Předkladatel i zpracovatel návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov poskytli zpracovateli
Vyhodnocení dostatečné množství relevantních údajů pro jeho zpracování.
V tomto případě byly k dispozici podklady konkrétních záměrů, které budou umístěny na
plochách, které jsou předmětem změny. Hodnotitelé se tak zaměřili na vlivy v konkrétnější
podobě, než je tomu u běžných SEA změn ÚP běžné. Tento postup byl zvolen především proto,
aby bylo možné případné konkrétní negativní vlivy eliminovat již v rámci fáze územního plánování
a v případě zjištění negativních vlivů navrhnout taková opatření, která povedou k minimalizaci
negativních vlivů již ve fázi umisťování stavby, resp. technických parametrů stavby. Z těchto
důvodů byly v rámci SEA ÚP pořízeny odborné studie, které svým rozsahem spadají spíš do
procesu posuzování vlivu záměru na ŽP (tj. proces EIA). Zároveň je potřebné upozornit na
skutečnost, že i přes výše uvedené skutečnosti nelze považovat posouzení vlivu změny ÚP za
plnohodnotné posouzení vlivu záměru na ŽP, vyhodnocení SEA tento proces nenahrazuje, pouze
předjímá možné vlivy, které je dále potřebné podrobněji posoudit v dalším stupni přípravy
projektové dokumentace.
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8. - Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
Přehled navrhovaných opatření zahrnuje jednak opatření (doporučení) cílená na jednotlivé
změnové plochy návrhu Změny ÚP a jednak obecná opatření.
Součástí Vyhodnocení jsou také dvě samostatné odborné přílohy „Analýza odtokových poměrů a
vodní eroze vztahující se k záměru výstavby FVE Vítkov“ a „Posouzení vlivů navrhovaného
záměru a využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění“.
Některá opatření jsou tedy stanovena na základě těchto podrobných vyhodnocení.
9. - Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně
plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení
Návrh Změny č. 3 Územního plánu Vítkov byl předložen pouze v jedné variantě řešení. Na
základě zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov a s ohledem na hodnocení provedená v předchozích
kapitolách bylo konstatováno, že návrh změnových ploch ve většině případů není v rozporu s
požadavky na ochranu životního prostředí. Pokud byly u některých změnových ploch
identifikovány potenciální negativní vlivy na životní prostředí, byla navržena opatření na snížení
těchto vlivů.
10. - Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí
V kapitole jsou navrženy čtyři ukazatele (indikátory) pro sledování vlivu návrhu Změny č. 3 ÚP
Vítkov na životní prostředí: rozloha pramenné oblast bezejmenného toku (FVE Vítkov - sever),
Plocha zasažená výskytem invazních druhů rostlin, Rozloha zemědělské půdy a Krajina.
11. – Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí
Z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí jsou navrženy jak konkrétní
požadavky k jednotlivým změnovým plochám, tak požadavky obecného charakteru.
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12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Jedná se o tuto kapitolu, která přináší stručné netechnické shrnutí části A Vyhodnocení vlivů
návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov na udržitelný rozvoj. Pro lepší přehled níže uvádíme i
hlavní závěry a výběr doporučení.

Závěry a doporučení
Na základě celkového vyhodnocení je možno konstatovat, že předložený návrh Změny č. 3
Územního plánu Vítkov nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
ani na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
Zpracovatel Vyhodnocení doporučuje uplatnit níže uvedené požadavky a doporučení k
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí:


Minimalizovat zábor zemědělské půdy na nezbytné minimum.



Při realizaci záměru minimalizovat pojezdy těžkou technikou a stavebními stroji mimo
vymezenou plochu určenou k výstavbě.



V případě vzniku dočasných deponií stavebního materiálu apod., v maximální míře využít
ploch určených k výstavbě, minimalizovat dočasné zábory na plochách, které nejsou
předmětem změny ÚP.



Zachovat možnost zemědělského využití okolních zemědělsky obhospodařovaných
pozemků.



Umístit zasakovací průlehy / pásy např. podél komunikací, podél panelů FVE, na hranici
trvalého záboru atd. Zasakovací pásy doporučujeme umístit na půdách s dobrou infiltrační
schopností (hydrologická skupina A nebo B), by měly být dostatečně kapacitní na
zadržení návrhové srážky.



Minimalizovat rozlohu nepropustných ploch s cílem zvýšení zasakování dešťových vod na
lokalitě.



Výše uvedené se týká mimo jiné účelové komunikace v lokalitě Vítkov – jih, která
představuje určité riziko z hlediska odtokových poměrů a eroze půdy. Pro minimalizaci
možných negativních vlivů je žádoucí tuto komunikaci realizovat v co nejužším možném
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profilu, ideálně s nezpevněným povrchem a dalšími technickými opatřeními (zasakovací
pásy, odvodňovací žlaby, apod.).


V maximální možné míře dbát na zachování stávající zeleně.



V případě výskytu invazních druhů rostlin při výstavbě či provozu FVE zajistit jejich
okamžitou likvidaci a šíření mimo areál.



Pokud by to technologie a erozní poměry dovolovaly, využít k vegetačnímu pokryvu
plochy záměru směsi s vyšším podílem dvouděložných rostlin (regionální směsi) a
aplikovat mozaikovou či pásovou seč plochy.



Změnit vedení účelové komunikace a trasu výkopu pro kabeláž mimo bezejmenný tok a
jeho nivu v případě FVE Vítkov - sever.



Vyjmout lineárně tvarovanou plochu přírodního biotopu K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní
křoviny (remízek) z plánovaného oplocení plochy FVE v případě FVE Vítkov - jih.

Součástí návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vítkov jsou také změny rozlohy ploch
vyjmenovaných ve Vyhodnocení. U žádné z těchto ploch se nejedená o změnu funkčního využití,

změna rozlohy ploch je z celkem 11,21 ha na 9,13 ha, tj. o 2,08 ha. Vzhledem k tomu, že jsou
změny minimální bez negativních vlivů na ŽP, nebylo u těchto změn provedeno podrobné
vyhodnocení vlivů na ŽP jako je tomu u změn souvisejících s výstavbou FVE.
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Seznam samostatných příloh
Příloha č. 1: Stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 6.10. 2020 dle § 55a zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon)
Příloha č. 2: Stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 29.9. 2020 dle § 45i zákona č.
114/1992 Sb.
Příloha č. 3: Analýza odtokových poměrů a vodní eroze vztahující se k záměru výstavby FVE
Vítkov
Příloha č. 4: Posouzení vlivů navrhovaného záměru a využití území na krajinný ráz ve smyslu §
12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

