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ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA,
kterou se mění Územní plán Vítkova takto:

I.

ZMĚNA Č. 3 ÚP VÍTKOVA (VÝROK)

I.A.

TEXTOVÁ ČÁST

1. V kapitole I.A.a) v bodě 2. se za třetí odstavec doplňuje nový odstavec, který zní:
„V rámci Změny č. 3 ÚP Vítkova byla hranice zastavěného území aktualizována v celém
rozsahu správního území města Vítkova podle aktuální katastrální mapy a podkladů dodaných
pořizovatelem k datu 30. 4. 2020.“
2. Název kapitoly I.A.c) se mění a nový název této kapitoly zní:
"I.A.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně."
3. V kapitole I.A.c) v tabulce č. I.A.c1) se vypouští zastavitelná plocha Z1.3 v celém rozsahu.
4. V kapitole I.A.c) v tabulce č. I.A.c1) se mění výměra v ha u zastavitelných ploch vymezených
ÚP Vítkova:
 Z5.3
výměra z „0,95“ na „0,78“,
 Z5.4
výměra z „2,19“ na „1,68“,
 Z5.9
výměra z „0,35“ na „0,24“,
 Z5.10 výměra z „0,57“ na „0,20“,
 Z5.29 výměra z „0,60" na „0,29“.
 Z5.43 výměra z „6,17“ na „5,77“ a
 Z5.49 výměra z „0,38" na „0,17“.
V kapitole I.A.c) za tabulku č. I.A.c.1) se doplňuje tabulka č. I.A.c.1.1) zastavitelných ploch
navržených Změnou č. 3 ÚP Vítkova v tomto rozsahu:
tabulka č.: I.A.c.1.1)

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
VYMEZENÉ ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA
plocha číslo

3/Z5.1
3/Z5.2
1)

katastrální území

5. Vítkov
Vítkov
Vítkov

typ plochy s rozdílným využitím území

VE – výroba a skladování - výroba energie
VE – výroba a skladování - výroba energie

podmínky
výměra
realizace
v ha
1)
RP/ÚS/DOP
-

14,03
13,27

Uvede se RP, US nebo DOP, je-li realizace výstavby podmíněna vydáním regulačního plánu (RP), zpracováním územní
studie (ÚS) nebo dohodou o parcelaci (DOP)

5. V kapitole I.A.d) se v podkapitole d1) Dopravní infrastruktura, v bodě 1.2. Doprava silniční
doplňují na konci textu další nové odstavce 1.2.10. a 1.2.11., které zní:
"1.2.10. Pro zajištění dopravní obsluhy fotovoltaické elektrárny Vítkov, jih (realizaci přístupové
komunikace ze silnice III/4429) respektovat vymezenou plochu DS 3/Z5.3.
1.2.11. Pro zajištění dopravní obsluhy fotovoltaické elektrárny Vítkov, sever (realizaci
přístupové komunikace ze stávající obslužné komunikace) respektovat vymezenou
plochu DS 3/Z5.4."
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6. V kapitole I.A.d) se v podkapitole d2) Technické vybavení, v bodě 2.3. Energetika, 2.3.1.
Zásobování elektrickou energií doplňují na konci textu další nové odstavce 2.3.1.5. a 2.3.1.6.,
které zní:
"1.3.1.5. Pro realizaci fotovoltaické elektrárny Vítkov, jih respektovat vymezenou plochu VE
Z/Z5.2. Pro vyvedení výkonu do distribuční sítě elektrické energie z této fotovoltaické
elektrárny respektovat koridor elektroenergetiky pro vedení VN 22 kV s označením
E2.
1.3.1.6. Pro realizaci fotovoltaické elektrárny Vítkov, sever respektovat vymezenou plochu VE
Z/Z5.1. Pro vyvedení výkonu do distribuční sítě elektrické energie z této fotovoltaické
elektrárny respektovat koridor elektroenergetiky pro vedení VN 22 kV s označením
E3."
7. Název kapitoly I.A.e) se mění a nový název této kapitoly zní:
„I.A.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.“
8.

V kapitole I.A.e) v podkapitole I.A.e.4) Ochrana krajinného rázu, se původní text bodu 4.1. ruší
v celém rozsahu a nahrazuje novým, který zní:

„4.1. 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.

-

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.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

2

I. ZMĚNA Č. 3 ÚP VÍTKOVA

I.A. TEXTOVÁ ČÁST

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.“
9.

V kapitole I.A.f) v podkapitole I.A.f.1) Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití
přiložených tabule, za tabulku se do přehledu ploch doplňuje v bodě 1.1.8. plochy výroby
a skladování na konec další odrážka (plocha s rozdílným způsobem využití), která zní:
" výroba a skladování – výroba energie
VE"

10. V kapitole I.A.f) v podkapitole I.A.f.3) Obecně závazné podmínky pro využití území: se v bodě
3.1. Časový horizont:
u prví odrážky upravuje (aktualizuje) časový údaj v závorce
z "31. 12. 2011" na "31. 12. 2020".
11. V kapitole I.A.f) v podkapitole I.A.f.3) Obecně závazné podmínky pro využití území:
se do tabulek "PLOCHY ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ - VÝROBY A SKLADOVÁNÍ"
za tabulku "plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba (VZ)" doplňuje nová
tabulka "výroba a skladování - výroba energie (VE)", která zní:

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ –
VÝROBA ENERGIE

VE

Využití hlavní:
- areály fotovoltaických elektráren.
Využití přípustné:
- stavby fotovoltaických elektráren;
- stavby pro skladování 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;
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.
Prostorová regulace
- není stanovena.
12. V kapitole I.A.f) v podkapitole I.A.f.2) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, v textu Časový horizont využití ploch s rozdílným způsobem využití na konci kapitoly,
za tabulkami, se upravuje v odstavci 1. v odrážce a) plochy stabilizované údaj o stavu
obsažený v závorce:
stav k "31. 12. 2011" na "30. 4. 2020"
a v odrážce b) plochy změn ve využití území údaj o stavu obsažený v závorce:
návrhové – orientačně k r. "2025" na "2035".
13. Název kapitoly I.A.n) se mění a nový název této kapitoly zní:
"I.A.n) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB“
Text této kapitoly se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se novým, který zní:
"Územní plán Vítkova nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby."
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14. Textová část Změny č. 3 Územního plánu Vítkova obsahuje 4 strany formátu A4.
15. Grafická část Změny č. 3 Územního plánu Vítkova obsahuje výkresy:
I.B.a) Výkres základního členění území 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 až 7 výkresu),
I.B.b) Hlavní výkres
I.B.b.1) Hlavní výkres 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 až 7 výkresu),
I.B.b.2) Koncepce dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu) a
I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu),
které jsou vloženy za textovou část výroku.
16. Textová část Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Vítkova obsahuje 29 stran formátu A3.
17. Grafická část Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Vítkova obsahuje výkresy:
II.B.a) Koordinační výkres 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 až 7 výkresu),
II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu),
II.B.d) Doplňující výkresy:
II.D.d.1) Výkres dopravy 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu) a
II.D.d.3) Výkres energetiky a spojů 1 : 5 000
(legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu),
které jsou vloženy za textovou část odůvodnění.
Odůvodnění obsahuje rovněž přílohu: Text s vyznačením změn.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

4

I. ZMĚNA Č. 3 ÚP VÍTKOVA

I.B. GRAFICKÁ ČÁST

I.B GRAFICKÁ ČÁST
Tisky výřezů výkresů obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP
Vítkova:

I.B.a) Výkres základního členění území

1 : 5 000

I.B.b) Hlavní výkres
I.B.b.1) Hlavní výkres
I.B.b.2) Koncepce dopravní a technické infrastruktury

1 : 5 000
1 : 5 000
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I.B.a) Výkres základního členění území

I.B. GRAFICKÁ ČÁST

1 : 5 000

Tisky průsvitek obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP
Vítkova, přiložené na tisky výřezů výkresu I.B.a) úplného znění ÚP Vítkova po Změně č. 1:
Legenda + výřez č. 1 až 7 výkresu
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I.B.b) Hlavní výkres
I.B.b.1) Hlavní výkres

I.B. GRAFICKÁ ČÁST

1 : 5 000

Tisky průsvitek obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP
Vítkova, přiložené na tisky výřezů výkresu I.B.b) úplného znění ÚP Vítkova po Změně č. 1:
Legenda + výřez č. 1 až 7 výkresu
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I.B.b) Hlavní výkres
I.B.b.2) Koncepce dopravní a technické infrastruktury

I.B. GRAFICKÁ ČÁST

1 : 5 000

Tisky průsvitek obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP
Vítkova, přiložené na tisky výřezů výkresu I.B.b) úplného znění ÚP Vítkova po Změně č. 1:
Legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu

Poznámka:
Výkres I.B.c) VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5 000
(nebo výřez výkresu) nebyl pro účely Změny č. 3 územního plánu Vítkova zpracován, změna nemá
vliv na vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
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II.

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST
II.A.a) POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.A.a.1 POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŃOVÁNÍ VÍTKOVA
Územní plán Vítkova byl vydán Zastupitelstvem města Vítkova na jeho 29. zasedání konaném
dne 16.7.2014 usnesením č. 1240/29 formou opatření obecné povahy. Územní plán nabyl účinnosti
dnem 1.8.2014. Změna č. 1 Územního plánu Vítkova byla vydána Zastupitelstvem města Vítkova na
jeho 16. zasedání konaném dne 16. prosince 2020 usnesením č. 846/16 formou opatření obecné
povahy. Změna č. 1 Územního plánu nabyla účinnosti dnem 1. 12. 2016.
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.
Rozhodlo, že náklady na zpracování Změny č. 3 územního plánu Vítkova, vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění územního plánu Vítkova po jeho změně uhradí
v plné výši navrhovatel Vítkovská Energy s.r.o., Klokočov 61, 74901 Vítkov, IČ: 28617665.
Stanovilo, že dle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona bude „Změna č. 3 Územního
plánu Vítkova“ pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55b stavebního zákona.
Součástí návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova je, na základě stanoviska příslušného orgánu
ochrany životního prostředí (Odb. životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje), vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova na udržitelný rozvoj,
zpracované oprávněnou osobou (Mgr. Martin Smutný, osvědčení č. j. 7554/OPVI/04, prodlouženo
rozhodnutím č. j. MZP/2019/710/10092) firmou Integra Consulting, s.r.o. Praha.

II.A.b) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA
S POLITIKOU
ÚZEMNÍHO
ROZVOJE
A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ
DOUKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zajištění souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR
MSK) bylo předmětem ÚP Vítkova. Změna č. 3 ÚP Vítkova neobsahuje záměry, které by byly
v rozporu s těmito nadřazenými dokumentacemi.
V rámci ÚP Vítkova byl vyhodnocen soulad ÚP Vítkova s Aktualizací č. 1 Politiky územního
rozvoje České republiky, schválené usnesením Vlády ČR č. 176 ze dne 15. 4. 2015. Vláda ČR dne
13. 9. 2019 svým usnesením č. 629 a č. 630 ze dne 15. 4. 2015 schválila Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci
č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky, které nabyly účinnosti dne 1. 10. 2019 a svým
usnesením ze č. 833 ze dne 17. 8. 2020 schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České
republiky, která nabyla účinnosti dne 11. 9. 2020. Tyto Aktualizace č. 2, 3 a 5 Politiky územního
rozvoje České republiky se území Vítkova nedotýkají).
V rámci Změny č. 1 ÚP Vítkova bylo provedeno vyhodnocení souladu ÚP Vítkova a jeho
Změny č. 1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Aktualizací č. 1 Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). Záměry obsažené ve Změně č. 3 ÚP Vítkova nemají
zásadní vliv na toto vyhodnocení.
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II.A.b.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územní plán Vítkova i jeho Změna č. 1 a 3 jsou zpracovány v souladu s republikovými
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovenými v Politice
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „PÚR ČR“).
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené
v PÚR ČR ÚP Vítkova a jeho Změna č. 1 a Změna č. 3 respektují takto (psáno kurzívou):
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Požadavky jsou v ÚP Vítkova zapracovány ve více kapitolách textové části územního plánu
v podmínkách, které stanovují ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území
města, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, např.: v kapitole I.A.b)
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejich hodnot, ve které je zformulována koncepce
rozvoje území, vytvářející základní rámce pro výstavbu a zároveň pro ochranu civilizačních
a kulturních hodnot území. Územním plánem navrhované plochy nejsou takového rozsahu, aby
výrazně měnily charakter kulturně přírodní krajiny s výraznými přírodně krajinářskými prvky.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
ÚP ve venkovských částech města vymezil plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby byly
zajištěny podmínky pro využití ZPF pro zemědělskou prvovýrobu (vymezil plochy zemědělské),
a zároveň zajistit ochranu ZPF vymezením zastavitelných ploch v maximální možné míře mimo plochy
nejkvalitnějšího ZPF.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Územní plán předchází prostorově sociální segregaci vymezením zastavitelných ploch
v prolukách mezi stávající zástavbou, nebo přímo na tuto zástavbu navazujících. Není navržena
plocha, která by zakládala možnost vzniku izolované zástavby, která by mohla být využita nebo
zneužita pro možné rasově či nábožensky motivované segregace od ostatních obyvatel a území.
Využití většiny ploch je navrženo polyfunkční tzn., že v ploše se k dominantní funkci připouští i další
funkce, které na tuto základní funkci nemají negativní vliv. Územním plánem se nepřipouští vysoké
koncentrace občanského vybavení a pracovních příležitostí do několika málo vybraných lokalit,
zejména pak do míst s obtížnou dostupností prostředky hromadné dopravy. V návaznosti na obytné
části se dbá o rovnoměrné a dostupné rozmístění ploch s obslužnými a pracovními funkcemi, aby byl
zajištěn rovný přístup k funkcím důležitým v každodenním životě.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Územním plánem Vítkova stanovený způsob využití území dává přednost komplexnímu řešení
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav
i hodnoty území. ÚP Vítkova koordinuje záměry na změny v území celostátního i oblastního
charakteru s potřebami a požadavky města a koordinuje veřejné i soukromé záměry na změny
v území při respektování všech limitů využití území a nenarušení dochovaných přírodních, kulturních
a historických hodnot celého území města Vítkov.
URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

2

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Při stanovování základní koncepce rozvoje území a jednotlivých koncepcí – urbanistické,
koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny byly v ÚP Vítkova zohledněny vazby
na okolí a byla vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Územní plán vytváří územní podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí – vymezuje
zastavitelné plochy s možností realizací zařízení občanského vybavení, výroby a skladování, pro
zemědělství atd. V místních částech dále vymezuje zejména plochy smíšené obytné - venkovské,
které umožňují realizaci staveb pro bydlení i staveb pro služby a podnikatelské aktivity malého
rozsahu bez negativních vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném
území, které nejlépe stabilizují obyvatele v daném území.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Je podpořen polycentrický rozvoj sídelní struktury, tím, že jsou respektovány stávající fungující
vazby na městské části i okolní obce. Na území města, jako přirozeného centra spádového území,
jsou navrženy vhodné zastavitelné plochy pro vytvoření nových pracovních příležitostí, bydlení
i zařízení veřejné infrastruktury. Realizací záměrů obsažených v ÚP Vítkova zejména v oblasti
bydlení, občanského vybavení a výroby, včetně rozvoje veřejné dopravní i technické infrastruktury
dojde k posílení těchto kooperačních vazeb, vzhledem k tomu, že v rámci území města Vítkov lze
realizovat určitý podíl bydlení v bytových i rodinných domech pro současné obyvatele města
i pro přistěhovalé a město bude i nadále poskytovat pro obyvatele spádového území významný podíl
pracovních příležitostí a kapacit v oblasti občanského vybavení.
Pro novou výstavbu bytových domů navrhuje ÚP využít zejména zastavitelnou plochu Z5.1 –
smíšenou obytnou městskou- SM a Z5.2 bydlení - hromadného v bytových domech (BH). Nová
výstavba rodinných domů je možná, kromě ploch bydlení - individuálního v rodinných domech (BI)
zejména v plochách smíšených obytných - venkovských (SV), smíšených obytných - městských (SM),
smíšených obytných - rekreačních (SR), případě v dalších plochách s rozdílným způsobem využití,
které to umožňují. Rozvoj výrobních aktivit je navržen v rámci stávajících územně stabilizovaných
průmyslových a výrobních areálů a v rámci ploch výroby a skladování a nově navržených ploch výroby
a skladování - lehkého průmyslu (VL) a ploch výroby a skladování - drobné a řemeslné výroby (VD).
Občanská vybavenost se bude rozvíjet zejména v rámci přestaveb zastavěného území vlastního
města Vítkov a v rámci navržených zastavitelných ploch občanského vybavení - komerčních zařízení
(OK) a ploch občanského vybavení - tělovýchovných a sportovních zařízení (OS) a dalších plochách
s rozdílným způsobem využití, které situování těchto zařízení umožňují. Územní plán rovněž vytváří
územní předpoklady pro denní a víkendovou rekreaci obyvatel města i okolních obcí. Rozvoj
sportovně rekreačních funkcí je navržen v rámci stávajících a navržených sportovně rekreačních
areálů a zejména v rámci Františkova Dvora v Klokočově (agroturistika). Pro denní rekreaci lze využít
rovněž ploch veřejné zeleně (PZ). Další významnější plochy zeleně využitelné pro rekreaci, jak
obyvatel města, tak okolních obcí jsou v polohách vzdálenějších od obytné zástavby.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty
na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
ÚP Vítkova vytváří předpoklady pro využití opuštěných areálů a ploch. Plochy bývalých
zemědělských areálů je navrženo využít zejména jako ploch výroby a skladování. Územní plán vytváří
územní předpoklady, aby bylo řádně využíváno stávající zastavěné území a teprve pokud to bude
nutné, budou využívány nové plochy.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
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na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
ÚP Vítkova navrhuje koncepci technické infrastruktury a vymezuje zastavitelné plochy
v takových lokalitách, aby co nejméně docházelo k narušení krajinného rázu. Území plán rovněž
vymezuje veřejně prospěšné stavby podporující dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s odpadními
vodami, plochy tvořící skladebné části územního systému ekologické stability krajiny nadregionální,
regionální i lokální úrovně, jako plochy veřejně prospěšných opatření. ÚP Vítkova respektuje
zvýšenou ochranu krajinného rázu (nenarušení blízkých pohledových horizontů, urbanistických
kompozičních prvků, průhledů, významných stavebních dominant, viditelnosti z významných
vyhlídkových bodů – pohledově určujících linií a směrů, krajinných kompozičních prvků atd.).
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny.
Z hlediska možného srůstání sídel je nutno vycházet z původní urbanistické struktury města.
Migrační propustnost krajiny je podpořena vymezením ploch přírodních – zeleň přírodního charakteru,
zeleň - územního systému ekologické stability, prvků nadregionálních, regionálních i lokálních. Prvky
nadregionální a regionální jsou vymezeny v souladu se ZÚR Moravskoslezského kraje.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje nezařadily město Vítkov do rozvojových
nebo specifických oblastí. V rámci stanovení koncepce systému sídelní zeleně byly územním plánu
Vítkova vymezeny plochy PV - veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch (veřejná
zeleň), ZO - zeleň – ochranná a izolační, ZP - zeleň – přírodního charakteru, NL - plochy lesní a NP plochy přírodní.
ÚP Vítkova i tato Změna č. 3 ÚP Vítkova v maximální míře respektuje stávající plochy veřejně
přístupné zeleně a navrhuje i jejich doplnění. Ve většině případů se jedná o plochy přírodní a přírodě
blízké ekosystémy, kdy jejich velká část je součástí kostry ekologické stability.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
ÚP Vítkova respektuje a vytváří podmínky rozvoj různých forem cestovního ruchu. Například
v plochách bydlení, kterých je v územním plánu vymezeno nejvíce, je umožněna kromě realizace
staveb pro bydlení i realizace staveb pro nerušící podnikatelské aktivity včetně zařízení občanského
vybavení sloužící cestovnímu ruchu (ubytování, stravování, sport). Územím jsou vedeny dvě stávající
značené regionální cyklotrasy (č. 503 a 551) V souladu se Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje je v řešeném území navržena stavba cyklostezky „Střecha Evropy“ státní
hranice ČR/Polsko – Krnov – Slezská Harta – Budišov nad Budišovkou – Odry (-Hranice). ÚP Vítkova
a jeho změny nenavrhují sice přímo výstavbu zařízení cestovního ruchu, podmínky využití jednotlivých
ploch vymezených v ÚP a v jeho změnách nepředstavují překážky pro rozvoj atraktivity města v této
oblasti.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
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dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li
součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby
hlavních center osídlení.
Koncepce dopravní a technické infrastruktury je v ÚP Vítkova vymezena s ohledem
na prostupnost krajiny, významná dopravní a technické infrastruktura je navržena v souladu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Konkrétní záměry dopravní a technické infrastruktury
jsou v ÚP obsaženy v kapitole I.A.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich
umisťování.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s
ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Vítkov má poměrně složitou dopravní dostupnost území silniční i železniční dopravou.
Územím neprochází dopravní spojení celoevropského nebo celorepublikového významu. ÚP Vítkova
navrhuje rekonstrukci silnice II/462, která zlepší spojení Vítkova s regionálními centry a na dálniční síť.
V územním plánu jsou rovněž vytvořeny podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy,
zejména cyklistickou.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Při stanovování urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch bylo v ÚP
postupováno tak, aby bylo k obtěžování ploch bydlení, rekreace a některých druhů občanského
vybavení nadlimitními negativními dopady docházelo co nejméně – plochy jsou vymezeny mimo
ochranná pásma výroby a mimo dosah nadlimitních negativních dopadů z dopravy i dopravy
s výrobou související.
Pro zastavitelné plochy výroby byly stanoveny podmínky tak, aby případné negativní vlivy
z provozované činnosti nezasahovaly za hranice ploch a byly tak minimalizovány dopady na plochy
bydlení, některé druhy občanského vybavení (škol, školky, zdravotnická zařízení) a plochy sloužící
k rekreaci. Rovněž dopravní koncepce byla v ÚP stanovena tak, aby nebyly nadlimitně obtěžovány
plochy bydlení, některé druhy občanského vybavení a plochy sloužící k rekreaci. Plochy průmyslové
výroby jsou ve Vítkově nejvíce soustředěny do průmyslové zóny na východním okraji zastavěného
území, kde mají přímé napojení na silnici II/462, a dále na severním a západním okraji zastavěného
území. Bude nutné zvážit ponechání plochy pro bydlení ve Vítkově Z 5.11 pro bydlení individuální,
která je navržena v bezprostřední blízkosti ploch pro výrobu a skladování. Menší plochy výroby
a skladování jsou navrženy ve Lhotce a v Klokočově.
Záměr výstavby 2 fotovoltaických elektráren přispěje ke snižování emisí z fosilních zdrojů.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
ÚP plochy s riziky jako jsou eroze a záplavy vymezuje jako nezastavitelné. Sesuvná území
nejsou v území vymezeny a na poddolovaných územích ÚP nevymezuje zastavitelné plochy, kromě
části zastavitelné plochy pro výrobu a skladování – drobné a řemeslné výroby ve Lhotce u Vítkova,
jejíž využití je podmíněno zajištěním proti případným účinkům poddolování.
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(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Územní plán Vítkova nevymezuje v záplavovém území žádné zastavitelné plochy ani
neumisťuje novou veřejnou infrastrukturu. Hlavními vodními toky v území jsou Budišovka, Moravice
a Odra, na jejichž tocích jsou stanovena záplavová území a vymezena aktivní zóna. Na ostatních
tocích ve Vítkově není záplavové území stanoveno.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území
a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)
k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu
území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní
sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy,
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
ÚP Vítkova stanovuje účelnou koncepci veřejné infrastruktury. Vítkov si zachoval pozici
střediska, ve kterém je soustředěna občanská vybavenost vyššího významu, pokrývající potřeby
obyvatel spádového území (školství, kultura, zdravotnictví a sociální péče, obchod, služby atd.).
Koordinace sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury je v ÚP Vítkova zajištěna vymezením
společných tras a jejich koridorů pro vedení dopravní a technické infrastruktury.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
V rámci ÚP Vítkova a jeho Změny č. 1 byla účelně stanovena základní koncepce rozvoje
území obce, urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury s důrazem na vytváření kvalitních
veřejných prostranství a koncepce uspořádání krajiny.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné
propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a
dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest.
Dopravní dostupnost zastavěného území i vymezených zastavitelných ploch odpovídá
obecným požadavků na ni, tj. v celém řešeném území nebyla potřeba vymezovat plochy pro nové
zastávky pro hromadnou dopravu. Územní plán vytváří podmínky pro vybudování a užívání vhodné
sítě pěších i cyklistických cest, vedení těchto cest je přípustné ve všech plochách s rozdílným
způsobem využití vymezených v ÚP Vítkova.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
ÚP má zpracovaný rozvoj technické infrastruktury dostatečně k velikosti a rozloze města
a počtu obyvatel. Pro část zastavitelných ploch ÚP Vítkova se navrhují trasy vedení technické
infrastruktury, které podle potřeby obsahují i trasy nových vodovodních řadů a kanalizačních stok - viz
koncepce technické infrastruktury v kap. I.A.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro
jejich umisťování.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi
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ÚP má ve Vítkově vymezenu jednu zastavitelnou plochu 5.40 pro výrobu energie
z obnovitelných zdrojů (pro výstavbu fotovoltaické elektrárny). Tuto výrobu je však možné umístit i ve
stávajících a zastavitelných plochách pro výrobu a skladovaní, kde podmínky využití tuto výrobu
připouští. Dále jsou fotovoltaické panely do výkonu 99 kWp umisťované na stavbách přípustné i
v ostatních plochách v zastavěném území a zastavitelných plochách, jelikož fotovoltaické panely do
tohoto výkonu jsou považovány za technické zařízení stavby. V rámci Změny č. 3 ÚP Vítkova jsou
vymezeny zastavitelné plochy 3/Z5.1 a 3/Z5.2 pro výrobu a skladování - výrobu energie (VE). Pro
vyvedení výkonu z těchto fotovoltaických elektráren jsou vymezeny koridory.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu
ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé
prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
ÚP Vítkova vymezil pouze 2 plochy ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území (plochy přestavby) jedna je vymezena jako plocha smíšená obytná městská a druhá jako smíšená obytná - vesnická, obě zatím nebyly využity.
Území města Vítkov není součástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy, není zařazeno
do specifické oblasti, nejsou na něm vymezeny koridory a plochy dopravní nebo technické
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů ani se ho netýkají další úkoly pro ministerstva, jiné
ústřední správní úřady a pro územní plánování vymezené Politikou územního rozvoje ČR.
Územní plán Vítkova, včetně jeho Změny č. 1 a 2, je v souladu se záměry vyplývajícími
z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, splňuje a respektuje všechny
požadavky vyplývající z této nadřazené dokumentace.

II.A.b.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA A JEHO ZMĚNY Č. 3
SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Pro Vítkov jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.
prosince 2010 usnesením č. 16/1426, a Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, vydaná Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. září 2018 usnesením č. 9/957.
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje (MSK) zpřesňují vymezení priorit
územního plánování, úkolů, vyplývajících ze zařazení území do rozvojových oblastí a osy
republikového významu a formulují:
PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
1. ZÚR stanovují priority územního plánování Moravskoslezského kraje pro dosažení vyváženého
vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel kraje a příznivé
životní prostředí. Priority uvedené v článcích 2. až 16a jsou základním východiskem pro zpracování
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na úrovni kraje i obcí a pro
rozhodování o změnách v území. Tyto priority vycházejí z Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR
a území Vítkova se týkají články (způsob jejich plnění v ÚP Vítkova a jeho Změn č. 1 a 2 je popsán
kurzívou) :
1. Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního
a republikového významu.
Řešení ÚP Vítkova se netýkají.
2. Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP
Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska.
ÚP Vítkova navrhuje rekonstrukci silnice II/462, která zlepší spojení Vítkova s regionálními
centry a na dálniční síť.
3. Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního
propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.
Řešení ÚP Vítkova se tento úkol netýká.
4. Vytvoření podmínek pro:
URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.
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rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb spádových obcí;

-

rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce spádových obcí.
Realizací záměrů obsažených v ÚP Vítkova, zejména v oblasti bydlení, občanského
vybavení a výroby, včetně rozvoje veřejné dopravní i technické infrastruktury, dojde k posílení
těchto kooperačních vazeb, vzhledem k tomu, že v rámci území města Vítkova lze realizovat
bydlení v bytových i rodinných domech pro současné obyvatele města i pro přistěhovalé a město
bude i nadále poskytovat pro obyvatele spádového území významný podíl pracovních příležitostí
a kapacit v oblasti občanského vybavení.
5. V rámci územního rozvoje sídel:
-

preferovat efektivní využívání zastavěného území (tj. přednostní využití nezastavěných ploch
v zastavěném území a ploch určených k asanaci, změnu využití objektů a areálů původní
zástavby v rámci zastavěného území) před vymezováním nových ploch ve volné krajině;
ÚP Vítkova umožňuje pro výstavbu využít rezervy v zastavěném území, zároveň
vymezuje plochy přestavby pro nevyužité plochy a areály. Nové zastavitelné plochy vymezuje
v plochách na toto území navazující.

-

nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání sídel
a zvýšení neprůchodnosti území;
ÚP Vítkova nevymezuje nové zastavitelné plochy do lokalit, které by znamenaly
srůstání sídel.

-

nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů vymezených
pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic;
ÚP Vítkova nevymezuje nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic.

-

preferovat lokality mimo stanovená záplavová území.
ÚP Vítkova nevymezuje nové zastavitelné plochy do záplavových území.

6. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění
a čištění odpadních vod.
ÚP v rámci vymezených ploch pro bydlení připouští umisťování staveb a zařízení
rekreačního zázemí, zejména stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas včetně
maloplošných hřišť, zeleň včetně mobiliáře. Součástí ÚP Vítkova a jeho změn je návrh doplnění
potřebné veřejné infrastruktury včetně systému odvádění a čištění odpadních vod, jak pro stávající
obytné plochy, tak pro nové zastavitelné plochy.
7a. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod, včetně vytváření podmínek pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní
krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod.
ÚP navrhuje systém odvádění a čištění odpadních vod a obsahuje zásady a podmínky
pro zadržování vody v krajině.
7. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravskoslezských Beskyd,
Odeských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek pro
využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu
při respektování jejich nezbytné ochrany.
Vítkov není součástí vyjmenovaných oblastí, představuje však možné nástupní místo
zejména do oblasti Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku. ÚP Vítkova nenavrhuje sice přímo
výstavbu zařízení cestovního ruchu, zároveň záměry v ÚP obsažené nepředstavují překážky
pro rozvoj atraktivity Vítkova v této oblasti.
10. Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.
ÚP vymezuje stabilizované plochy pro rozvoj hromadné dopravy silniční i železniční
dopravy.
11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy
a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje systému pěších
a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska.
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Součástí ÚP Vítkova je návrh pěších a cyklistických tras navazujících na přilehlé území
a nadřazené cykloturistické trasy.
12. Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch.
Na území Vítkova se tyto plochy nenacházejí.
13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální
a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního
území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Vytváření územní podmínky pro výsadbu
zeleně, přednostně v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší.
Ačkoliv území Vítkova nespadá do oblastí s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší, ÚP
Vítkova obsahuje návrhy a zásady pro stabilizaci a postupné zlepšování stavu složek životního
prostředí a výsadbu zeleně.
14. Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování
nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru území.
ÚP Vítkova obsahuje zásady pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
území.
15. Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými bezpečnostními hrozbami
přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat negativní dopady možných
mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy na území kraje, přičemž za chráněné
zájmy jsou považovány především životy a zdraví osob, životní prostředí a majetek.
ÚP Vítkova obsahuje návrhy a zásady pro ochranu životů a zdraví osob, životní prostředí
a majetek, řešitelné nástroji územního plánování.
16. Respektování zájmů obrany státu.
ÚP Vítkova obsahuje regulativy a zásady vyplývající z požadavků MO ČR na obranu státu,
řešitelné nástroji územního plánování.
16a.Respektování zájmů ochrany obyvatelstva za účelem předcházení vzniku mimořádných událostí
a krizových situací a zajištění připravenosti na jejich řešení.
ÚP Vítkova obsahuje regulativy a zásady vyplývající z požadavků orgánu ochrany
obyvatelstva, řešitelné nástroji územního plánování.
16b.Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Netýká se území Vítkova.
SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR Moravskoslezského kraje zpřesňují vymezení specifické oblasti republikového významu
SOB N2 Budišovsko - Vítkovsko a potvrzují zařazení Vítkova (řešeného území) do této specifické
oblasti a formulují:
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).
Při řešení ÚP Vítkova byly respektovány trasy nadřazené silniční a železniční sítě.

-

Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat ve vazbě na hlavní sídelní centra.
Při řešení ÚP Vítkova jsou nové zastavitelné plochy výroby a skladování a dalších
ekonomických aktivit umísťovány zejména do města Vítkov. 

-

Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření
k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech (Vítkov, Budišov
nad Budišovkou).
Součástí ÚP Vítkova je návrh doplnění potřebné veřejné infrastruktury, jak pro stávající
obytné plochy, tak pro nové zastavitelné, a stanovení podmínek pro rozvoj občanského vybavení.
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-

Podpora využití rekreačního potenciálu území (pěší turistika, cykloturistika, běžecké lyžování,
poznávací turistika, lázeňství).
Součástí ÚP Vítkova a jeho Změny č. 1 je návrh cyklistických tras (pěší i cyklistické trasy
je možno realizovat v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v ÚP Vítkova)
a návrh nových ploch pro sportovně rekreační využití (ploch sportovních a tělovýchovných
zařízení) a vymezení ploch pro agroturistiku.

-

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.
Při řešení ÚP Vítkova byly respektovány trasy nadřazené silniční a železniční sítě
propojující území Vítkova s rozvojovými oblastmi a osami.

-

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.
Součástí ÚP Vítkova je zpřesnění vymezení skladebných prvků ÚSES a vymezení územní
rezervy pro vodní nádrž Spálov na Odře v území zasahujícím do správního území Vítkova. 
PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES, ÚZEMNÍ REZERVY

ZÚR vymezují na území Vítkova níže uvedené plochy a koridory veřejné technické
infrastruktury zasahující území Vítkova:
-

E27 – Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s
rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích;

-

AV505 –Vodní nádrž Spálov na Odře (územní rezerva).
V rámci řešení ÚP Vítkova jsou respektovány plochy a koridory veřejné technické
infrastruktury respektovány, případně upřesněny.
ZÚR vymezují níže uvedené plochy a koridory pro ÚSES regionální úrovně.
R ÚSES – 207 – biocentrum Radkovská niva
R ÚSES – 258 – biocentrum Valach
R ÚSES – 266 – biocentrum Vítkovské
R ÚSES – 274 – biocentrum Zálužné
R ÚSES – 520 – biokoridor
R ÚSES – 522 – biokoridor
R ÚSES – 523 – biokoridor
R ÚSES – 524 – biokoridor
R ÚSES – 627 – biokoridor
Tyto plochy
a koridory
pro ÚSES
regionální úrovně byly
aktualizovány
a upřesněny v rámci ÚP Vítkova. Tyto koridory jsou zároveň zařazeny mezi veřejně prospěšná
opatření.
-

Ze ZÚR MSK vyplývá pro územní Vítkov nutnost zapracovat veřejně prospěšné stavby E27 –
výstavba napájecího vedení 110 kV propojující rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110
kV v Horních Životicích a veřejně prospěšná opatření - prvky územního systému ekologické stability regionální biocentra 207 (Radkovská niva), 258 (Valach), 266 (Vítkovské), 274 (Zálužné) a regionální
biokoridory 520, 522, 523, 524 a 627.
Všechny uvedené veřejně prospěšné stavby a opatření jsou v ÚP Vítkova zapracovány.
UPŘESNĚNÍ
ÚZEMNÍCH
PODMÍNEK
KONCEPCE
PŘÍRODNÍCH,KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

OCHRANY

A

ROZVOJE

ZÚR MSK upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území.
Vítkov je zařazen do území 73d. Podhorské údolí řeky Moravice v podhůří Nízkého Jeseníku
vytvářející jedinečný obraz zaříznutého údolí s proměnlivou scénou v kaňonu meandrujícího toku
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a s unikátní kulturní dominantou zámku Hradec nad Moravicí situovaného v kultivované parkové
krajině. Pro toto území ZÚR MSK stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování v územích
vymezených hodnot:
-

Minimalizovat narušení kaňonu řeky Moravice a kulturní dominanty zámku Hradec nad Moravicí
v bezprostředním okolí i v dálkových pohledových sceneriích a krajinných panoramatech
nevhodnou zástavbou.
Dále pro toto území ZÚR MSK stanovují úkoly pro územní plánování:

-

Vytvářet územní podmínky pro zachování vizuálního vlivu vymezených přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot. Vymezovat plochy pro výrazově konkurenčními záměry jen ve výjimečných
a zvláště odůvodněných případech a ve veřejném zájmu.

-

Při upřesňování ploch a koridorů staveb dopravní a technické infrastruktury minimalizovat riziko
narušení vymezených hodnot a jejich vizuálního vlivu v závislosti na konkrétních terénních
podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací staveb.
ÚP Vítkova zvolenou urbanistickou koncepcí vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. V rámci záměru výstavby fotovoltaických
elektráren je, v rámci posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) posuzován i jejich vliv na krajinný ráz.
STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH
ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
ZÚR MSK vymezují typy krajin jako jednotlivé specifické krajiny a jako dílčí skladebné části
oblastí specifických krajin. Pro každou specifickou krajinu ZÚR MSK stanovují charakteristické znaky
a cílové kvality včetně podmínek pro jejich zachování nebo dosažení.
Společnými podmínkami k dosažení cílových kvalit krajiny ve specifických krajinách, na jejichž
území leží vymezené kumulované přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nadmístního významu, jsou:
-

Dbát na zachování vizuálního vlivu přírodních a kulturních dominant v krajinných panoramatech
i v dílčích scenériích, minimalizovat narušení pohledové siluety vymezených hodnot v krajinných
panoramatech konkurenčními stavbami.

-

Respektovat „genius loci“ území kumulovaných přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.

ZÚR MSK vymezují přechodová pásma (PPM) jako území, ve kterém dochází k postupné
změně kvalit sousedících specifických krajin.
Společnými podmínkami k dosažení cílových kvalit krajiny ve vymezených přechodových
pásmech jsou:
-

Uplatňování cílových kvalit sousedních specifických krajin.

-

Uplatňování podmínek k dosažení cílových kvalit sousedních specifických krajin v závislosti na
charakteru záměru a jeho umístění.

VYMEZENÍ OBLASTÍ SPECIFICKÝCH KRAJIN A JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH KRAJIN
Území Vítkova je zařazeno 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.
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-

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.

-

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.

-

Vyloučit či omezit zásahy (rekreační funkce, stavební činnost včetně staveb).

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.
-

Koncepce ÚP Vítkova zachovává dosavadní strukturu osídlení, kdy rozvoj - návrh nových
zastavitelných ploch zejména pro bydlení a výrobní aktivity soustřeďuje do vlastního města
Vítkova, přičemž umožňuje i přiměřený rozvoj integrovaných venkovských sídel, při zachování
jejich venkovského charakteru.

-

Cílem návrhu koncepce ÚP je ochrana liniových, solitérních a skupinových vegetačních prvků
historických krajinných struktur před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. ÚP do těchto
prvků nenavrhuje nové zastavitelné plochy.

-

ÚP Vítkova nenavrhuje nové plochy pro rodinnou rekreaci.

-

ÚP Vítkova neobsahuje záměry, které s ohledem na možné prostorové parametry mohou
znamenat významný zásah do charakteristických znaků, přírodních a krajinných hodnot.

-

ÚP Vítkova nenavrhuje nové rozvojové plochy do niv a porostů lužních lesů, s výjimkou staveb
technické a dopravní infrastruktury, jejichž vedení mimo tyto prostory je technicky nebo
ekonomicky nereálné.
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Výřez z výkresu A.3 Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality ze ZÚR
Moravskoslezského kraje

II.A.c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH
A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
ÚP Vítkova i návrh jeho Změny č. 3 je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování
se zachováním principů udržitelného rozvoje a je navržen za účelem zvýšení civilizačních a kulturních
hodnot území. Součástí Změny č. 3 ÚP Vítkova je posouzení této změny na trvale udržitelný rozvoj,
včetně posouzení SEA.
Předmětem změny je dále aktualizace územního plánu dle současného stavu využití území,
podle aktuální digitální katastrální mapy a podkladů dodaných pořizovatelem.
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II.A.d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Změna č. 3 Územní plánu Vítkova je zpracována v souladu s požadavky zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území, ve znění pozdějších
předpisů.
Změna č. 3 ÚP Vítkova respektuje, v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona, základní
koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury stanovenou ÚP Vítkova.
ÚP Vítkova a Změna č. 3 ÚP Vítkova respektuje dle § 43 odst. 3 stavebního zákona
v souvislostech a podrobnostech území zpřesněných v ÚP Vítkova a rozvíjí cíle a úkoly územního
plánování v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje a viz kap. II.A.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem tohoto odůvodnění.
Dle ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona jsou ÚP Vítkova i jeho Změna č. 3 pořízeny pro celé
území města Vítkova.
V souladu s ust. § 44 písm. a) a v souladu s § 55a odst. 2 stavebního zákona rozhodlo
o pořízení Změny č. 3 územního plánu z vlastního podnětu zkráceným postupem Zastupitelstvo města
Vítkova, usnesením č. 846/16.ZM ze svého 16. zasedání konaného dne 27. 10. 2020. V souladu se
stanoviskem odb. životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude
tento návrh Změny č. 3 ÚP Vítkova posouzen podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a návrh Změny č. 3 ÚP Vítkova je vyhodnocen z hlediska
vlivu na udržitelný rozvoj území.
Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Vítkova se zajištěním kvalifikačních
požadavků oprávněnou osobou pro výkon územně plánovací činnosti v souladu s ustanovením § 24.
Změna č. 3 byla zpracována zodpovědným projektantem Ing. arch. Petrem Gajduškem –
autorizovaným architektem – ČKA 00969, tj. byl zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti
ve výstavbě v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 a § 159 stavebního zákona.
Obsah Změny č. 3 ÚP Vítkova odpovídá přiměřeně k záměrům, které tato změna obsahuje,
příloze č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Plochy s rozdílným způsobem využití, které byly ÚP Vítkova vymezeny v souladu
s ustanoveními §§ 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byly,
s využitím § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na
specifické podmínky a charakter území, navrženy další plochy s rozdílným způsobem využití, než je
stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky (plochy zeleně), a některé plochy s rozdílným způsobem využití
vymezené v souladu s ustanoveními §§ 4 až 19 byly dále podrobněji členěny. Změnou č. 3 ÚP
Vítkova je doplněna nová plocha výroby a skladování - výroby energie (VE) se stanovením podmínek
pro plochy výroby elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Změna č. 3 ÚP Vítkova je zpracována
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

14

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.A.e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM
ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Změna č. 3 Územního plánu Vítkova je zpracována v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů, které se vztahují (týkají) území města Vítkova. Jsou to zejména:
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů;
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích
na zajištění radiační ochrany;
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;
- nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování
hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků;
- nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky
provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů;
- nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů);
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů;
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vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF,
ve znění pozdějších předpisů);
vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších
předpisů;
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Plnění výše uvedených právních předpisů je komentováno v příslušných kapitolách
odůvodnění ÚP Vítkova a vzhledem k obsahu a charakteru Změny č. 3 ÚP Vítkova není nutno výčet
těchto předpisů doplňovat.
Komentář, případně zdůvodnění jejich plnění bude obsahem vyhodnocení souladu návrhu
ÚP Vítkova se stanovisky dotčených orgánů společně s případným komentářem a výsledkem řešení
rozporů a připomínek k návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova, které bude doplněno po veřejném projednání
Změny č. 3 ÚP Vítkova.

II.A.f) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Součástí návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova je, na základě stanoviska příslušného orgánu
ochrany životního prostředí (Odb. životního Změny č. 3 ÚP Vítkova prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje), vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova na udržitelný
rozvoj, zpracované firmou Integra Consulting, s.r.o. Praha.
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahuje
části:
Část A:
Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních
plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
a přiměřeně podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Autorem posouzení je: Mgr. Martin Smutný,
osvědčení č. j. 7554/OPVI/04, prodlouženo rozhodnutím č. j. MZP/2019/710/10092.
část B:
Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.
Zpracování této části vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání orgánem
ochrany přírody uplatněno.
Části C-F
C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.
D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících
průzkumech a rozborech.
E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního
rozvoje. Autorem těchto částí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je RNDr. Milan Svoboda.
F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
Tato část vychází z částí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území popsaných výše.
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Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů:
1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů;
2. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů;
3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
ÚAP zařazují zkoumaná témata do pilířů za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů
Environmentální pilíř
Ekonomický pilíř
Sociodemografický pilíř
Z výsledků vyhodnocení vlivů jednotlivých částí vyplynuly tyto závěry:
Část A:
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.



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 budoucím investorem FVE v lokalitách Vítkov – sever a Vítkov – jih. Protože zatím
nejsou zapracovány do návrhu změny ÚP, 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.



Při minimalizaci možných negativních vlivů účelové komunikace v lokalitě Vítkov – jih,
která představuje určité riziko z hlediska odtokových poměrů a eroze půdy, je žádoucí tuto
komunikaci realizovat v co nejužším možném profilu, ideálně s nezpevněným povrchem
a dalšími technickými opatřeními (zasakovací pásy, odvodňovací žlaby, apod.).
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II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

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.
Závěr SEA: V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily
realizaci kterékoliv z návrhových ploch ÚP, nebo ji výrazně omezovaly. Návrh Změny č. 3 ÚP Vítkov
se doporučuje ke schválení a realizaci při splnění uvedených podmínek.
Část B:
Zpracování této části vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání orgánem
ochrany přírody uplatněno.
Část C:
Změna č. 3, resp. její dílčí změny zařazené do hodnocení nevykazují souvislost s referenčními
skutečnostmi témat:
1.
2.
3.
6.
7.
9.
13.

Širší územní vztahy
Prostorové a funkční uspořádání území
Struktura osídlení
Vodní režim a horninové prostředí
Kvalita životního prostředí
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
Bezpečnost a ochrana obyvatel

U témat:
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
10 Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
11 Ekonomické a hospodářské podmínky
12 Rekreace a cestovní ruch
byl zjištěn neutrální vliv. U těchto témat byla identifikována možná ovlivnění referenčních
skutečností, tedy pozitiv a negativ a indikátorů rozboru udržitelného rozvoje. Jde však o ovlivnění
neprokazatelná nebo nepodstatná.
U tématu Příroda a krajina byl zjištěn mírně negativní vliv. Je to dáno tím, že obě plochy
pro FVE jsou v interakci s územími či objekty v zájmu ochrany přírody a krajiny. Plocha 3/Z5.1
je vymezena v přírodním parku Moravice. Vzhledem k tomu, že jde o okrajovou část přírodního parku,
je vliv vyhodnocen jako mírně negativní.
Plocha 3/Z5.2 zasahuje registrovaný významný krajinný prvek (VKP) pod vrcholem Letního
kopce jihozápadně od Vítkova. VKP je zároveň mapován jako přírodní biotop K3 – vysoké mezofilní
a xerofilní křoviny. Při realizaci FVE musí být VKP respektován.
Vliv na referenční skutečnosti tématu Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa byl rovněž vyhodnocen jako mírně negativní vliv. Je to dáno rozsáhlým záborem ploch
ZPF. Změna č. 3 tak předpoklady pro další prohloubení identifikovaného negativa „mírný úbytek
zemědělské půdy mezi roky 2009-2019“ a nepříznivý vývoj indikátoru 8.1 Změna výměry zemědělské
půdy v dalším období. Zábor o výměře 27,45 ha je hodnocen jako dočasný, neboť při realizaci FVE
nebude likvidována orniční vrstva. Z tohoto důvodu je vliv označen jako mírně negativní.
Část D:
Vzhledem k rozsahu a charakteru Změny č. 3 a s ohledem na fakt že, jiné zásadní skutečnosti
nad rámec ÚAP ovlivněné navrženou Změnou č. 3 nebyly zjištěny, nebylo provedeno další hodnocení
vlivů v této kapitole.
Část E:
Změna č. 3 nemá s většinou priorit územního plánování uvedených v ZÚR vztah.
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Vymezení zastavitelných plochy 3/Z5.1, 3/Z5.2, 3/Z5.3 a 3/Z5.4 vytváří předpoklady
pro realizaci ekologického zdroje elektrické energie, který bude napojen do distribuční sítě 22 kV
a přispěje tak k zásobování území Moravskoslezského kraje energiemi (přínos k prioritě 4).
Bezpečný a ekologický zdroj energie je též přínosem pro prioritu 15 zaměřenou na ochranu kraje
před bezpečnostními hrozbami a riziky.
Implementace požadavků na zachování a dosažení cílových kvalit krajiny je hodnocena
jako přínos pro priority 4 a 8 týkající se vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a pro rozvoje
rekreace cestovního ruchu. Uplatnění požadavků při rozhodování je předpokladem pro udržení
či zvýšení atraktivity Vítkova pro bydlení, rekreaci a turistiku.
Implementace uvedených požadavků byla shledána jako podstatný faktor pro ochranu
přírodních hodnot převažující potenciální negativní vliv vyplývající z vymezení zastavitelných ploch
pro FVE a jejich dopravní napojení. Je tedy identifikován přínos pro prioritu 14.
K hodnocení přínosu k naplnění priorit je nutné uvést, že má obecnější charakter,
než hodnocení vlivů Změny č. 3 na referenční skutečnosti zjištěné v ÚAP (viz kap. C). Při hodnocení
přínosů byly vzaty v úvahu i identifikované potenciální negativní vlivy nových zastavitelných ploch
zejména na přírodu a zemědělskou půdu a také potenciální pozitivní vlivy vyplývající z implementace
požadavků na zachování a dosažení cílových kvalit krajin. Byl vždy zvažován dopad obou dílčích
změn na předmět priority v úrovni obecnosti krajské územně plánovací dokumentace. Z tohoto důvodu
je hodnocení přínosu k naplnění priorit pozitivnější než hodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP.

II.A.g) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 K NÁVRHU
KONCEPCE PODLE § 10g ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Bude doplněno.

II.A.h) SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Bude doplněno.

II.A.i) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY
II.A.i.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Doplnění kapitoly I.A.a) bodu 2. se odůvodňuje následovně:
V rámci návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova bylo aktualizováno vymezení hranice zastavěného
území podle aktuální katastrální mapy a podkladů dodaných pořizovatelem v rozsahu celého
správního území Vítkova. Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 30. 6. 2020. Zároveň byla v
rámci této změny upravena grafická část ÚP Vítkova na aktuální digitální katastrální mapy.
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Aktualizace zastavěného území Vítkova je dokumentována na přiložených výřezech výkresů
ÚP Vítkova:
I.B.a) Výkres základního členění území,
I.B.b) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce,
II.B.a) Koordinační výkres.

II.A.i.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
Koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot se v rámci Změny č. 3 ÚP
Vítkova neupravuje.

II.A.i.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Úprava názvu kapitoly I.A.c) se odůvodňuje následovně:
V souvislosti s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky
č. 458/2012 Sb., vyhláškou č. 13/2018 Sb. ze dne 23. 1. 2018 byl upraven název kapitoly:
"I.A.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ",
do něhož byla doplněna urbanistická kompozice a vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití a nový název kapitoly zní:
"I.A.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ".
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně se v rámci Změny č. 3 ÚP Vítkova upravuje v souvislosti s tím, že u některých ploch
v zastavěném území nebo zastavitelných ploch dochází ke změně jejich funkce, případně byly celé
zastavitelné plochy nebo jejich části již zastavěny a byly zahrnuty do zastavěného území.
V podkapitole:

c2)

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Úprava tabulky č. I.A.c1) „Zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Vítkova“ se odůvodňuje
následovně:
V kapitole I.A.c) v tabulce č. I.A.c1) se vypouští zastavitelná plocha Z1.3 v celém rozsahu.
Zastavitelná plocha Z1.3 SV - smíšená obytná - vesnická o výměře 0,15 ha již byla využita a zahrnuta
do zastavěného území.
V kapitole I.A.c) v tabulce č. I.A.c1) se mění výměra v ha u zastavitelných ploch navržených
ÚP Vítkova, jejich část již byla využita a byla zahrnuta do zastavěného území:
zastavitelná
plocha
Z5.3
Z5.4
Z5.9
Z5.10
Z5.29
Z5.43
Z5.49

změna výměry
plochy v ha
výměra z „0,95“ na „0,78“
výměra z „2,19“ na „1,68“
výměra z „0,35“ na „0,24“
výměra z „0,57“ na „0,20“
výměra z „0,60“ na „0,29“
výměra z „6,17“ na „5,13“
výměra z „0,38" na „0,17“
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úbytek v ha
0,17
0,51
0,11
0,37
0,31
1,04
0,21

plocha s rozdílným
způsobem využití
BI
BI
BI
BI
SV
VL
VD
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Celkově Změnou č. 3 ÚP Vítkova dochází k úbytku zastavitelných ploch o 3,33 ha
vymezených ÚP Vítkova. Z toho 1,16 ha BI - ploch bydlení - individuálního v RD městského
a příměstského, 0,46 ha ploch SV - smíšených obytných - vesnických, 1,04 ha ploch VL - výroby a
skladování - lehký průmysl a 0,21 ha ploch VD - výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba.
Doplnění tabulky č. I.A.c1.1) „Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 3 Územním plánem Vítkova“
se odůvodňuje následovně:
V kapitole I.A.c) za tabulku č. I.A.c.1) se doplňuje tabulka č. I.A.c.1.1) zastavitelných ploch
navržených Změnou č. 3 ÚP Vítkova v tomto rozsahu:
tabulka č.: I.A.c1.2)

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
VYMEZENÉ ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA
plocha
číslo
3/Z5.1
3/Z5.2
1)

katastrální území
5. Vítkov
Vítkov
Vítkov

typ plochy s rozdílným využitím území

VE – výroba a skladování - výroba energie
VE – výroba a skladování - výroba energie

podmínky realizace výměra v ha
1)
RP/ÚS/DOP
-

14,03
13,27

Uvede se RP, US nebo DOP, je–li realizace výstavby podmíněna vydáním regulačního plánu (RP), zpracováním územní
studie (ÚS) nebo dohodou o parcelaci (DOP)

Celkově Změnou č. 3 ÚP Vítkova dochází k vymezení 27,3 ha zastavitelných ploch VE výroby
a skladování - výroba energie. Jedná se o zastavitelné plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů,
po jejíž ukončení lze tuto zastavitelnou plochu vrátit do nezastavěného území zpět do zemědělského
půdního fondu.
Konkrétní úpravy vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby jsou zřejmé z grafické části
dokumentace, z výroku Změny č. 3 ÚP Vítkova a ze srovnávacího textu, který tvoří přílohu tohoto
odůvodnění.

II.A.i.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, se v rámci Změny č. 3
ÚP Vítkova zásadně nemění. Pouze se odůvodnění doplňuje v podkapitolách:
i.4.1) DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Koncepce dopravní infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, se v rámci Změny č. 3
ÚP Vítkova zásadním způsobem nemění.
Změna č. 3 Územního plánu Vítkova řeší úpravy jeho dopravní části v souvislosti s návrhem
fotovoltaických elektráren s pracovním označením Vítkov, jih a Vítkov, sever. Tyto fotovoltaické
elektrárny představují rozsáhlejší solární parky, ke kterým je nutno zajistit dopravní obsluhu
(z hlediska jejich údržby, bezpečnosti, apod.). Přístup k navrhovaným plochám je zajištěn
prostřednictvím nových úseků účelových komunikací (veřejně přístupných). Vnitřní dopravní obsluhu
bude zajišťovat systém neveřejných komunikací, které nejsou územním plánem řešeny (areál bude
z bezpečnostních důvodů oplocen a opatřen vjezdovou branou).
Pro fotovoltaickou elektrárnu Vítkov, jih je v rámci Změny č. 3 pro zajištění dopravní obsluhy
navržena účelová komunikace, zapojená do silnice III/4429 (silnice spojující Vítkov s Klokočovem).
Pro její realizaci je v rámci Změny č. 3 navržena zastavitelná plocha DS - dopravní infrastruktura silniční s označením 3/Z5.3.
Pro fotovoltaickou elektrárnu Vítkov, sever je v rámci Změny č. 3 pro zajištění dopravní
obsluhy navržena nová účelová komunikace, navazující na stávající místní komunikaci v severní části
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Vítkova (Horní Ves). Pro její realizaci je v rámci Změny č. 3 navržena zastavitelná plocha DS dopravní infrastruktura - silniční s označením 3/Z5.4.
i.4.2) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Koncepce řešení vodního hospodářství, včetně podmínek pro její umísťování, se v rámci
Změny č. 3 ÚP Vítkova zásadním způsobem nemění.
V rámci změny č. 3 ÚP Vítkova se nové vodovodní řady pro zásobování pitnou vodou
nenavrhují. Potřeba pitné nebo užitkové vody bude řešena dovozem cisternama.
V rámci změny č. 3 ÚP Vítkova se pro likvidaci splaškových odpadních vod nenavrhují nové
kanalizační řady. Likvidace odpadních vod ze zastavitelných ploch navržených v rámci Změny č. 3
bude řešena mobilními zařízeními.
Odvádění srážkových vod bude řešeno vsakováním.

i.4.3) ENERGETIKA
Koncepce řešení energetiky, včetně podmínek pro její umísťování, se v rámci Změny č. 3
ÚP Vítkova zásadním způsobem nemění.
i.4.3.1)ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Doplnění bodu 3.3.1. o bod
následovně:

3.3.1.5. v oblasti zásobování elektrickou energií se odůvodňuje

Změna č. 3 Územního plánu Vítkova řeší úpravy v oblasti výroby elektrické energie. Navrženy
jsou dvě zastavitelné plochy pro fotovoltaické elektrárny s pracovním označením Vítkov, jih a Vítkov,
sever. Výroba elektrické energie ze slunečního záření je považována z hlediska životního prostředí
za jeden z nejčistších způsobů výroby, přičemž sluneční záření je jedním z obnovitelných zdrojů
elektrické energie (tzv. OZE). Podpora OZE je zakotvena v PÚR ČR (Politika územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5), viz čl. 31., a je podporována i v rámci Územní energetické
koncepce Moravskoslezského kraje¨, kde je konstatováno, že využití solární energie je možné
prakticky na celém území kraje.
Pro fotovoltaickou elektrárnu Vítkov, jih je v rámci Změny č. 3 vymezena zastavitelná plocha
VE - výroby a skladování - výroba energie s označením 3/Z5.2. Je vymezena na současných
zemědělských pozemcích jihozápadně zastavěného území Vítkova. 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 (pro účely
Změny č. 3 je označena TR - V13) a kabelového vedení 22 kV, pro jehož realizaci je navržen koridor
elektroenergetiky s označením E2. 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.
Pro fotovoltaickou elektrárnu Vítkov, sever je v rámci Změny č. 3 vymezena zastavitelná
plocha VE - výroby a skladování - výroba energie s označením 3/Z5.1. Je vymezena na současných
zemědělských pozemcích sverně zastavěného území Vítkova. 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 (pro účely Změny
č. 3 je označena TR - V12) a kabelového vedení 22 kV, pro jehož realizaci je navržen koridor
elektroenergetiky s označením E3. V jeho rámci bude trasa a typ vedení dále upřesňováno. Toto
vedení bude následně zapojeno do distribuční soustavy 22 kV. Přípojný bod je na vedení, označeném
platným územním plánem jako vedení VN 151, které obchází severní okraj Vítkova. Stávající vzdušné
vedení VN 151, které prochází přes navrženou zastavitelnou plochu, bude respektováno.
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II.A.i.5 KONCEPCE
USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY,
VČETNĚ
VYMEZENÍ
PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY,
PROSTUPNOSTI
KRAJINY,
PROTIEROZNÍCH
OPATŘENÍ,
OCHRANY
PŘED
POVODNĚMI,
REKREACE,
DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ
Úprava názvu kapitoly I.A.e) se odůvodňuje následovně:
V souvislosti s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky
č. 458/2012 Sb., vyhláškou č. 13/2018 Sb., ze dne 23. 1. 2018 byl upraven název kapitoly:
"I.A.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI,
REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ",
nový název kapitoly zní:
"I.A.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ".
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně se v rámci Změny č. 3 ÚP Vítkova nemění.
Odůvodnění se doplňuje v bodě Zhodnocení podkladů použitých pro zpracování územního
systému ekologické stability o vyhodnocení souladu se zásadami územního rozvoje kraje (2018).
Vyhodnocení souladu se zásadami územního rozvoje kraje (2018):
V území obce Vítkova jsou všechny vymezené součásti regionálního ÚSES v souladu
s vymezením podle ZÚR a jejich podmínkami. Jedná se o části regionálních biokoridorů 520, 522,
523, 524, 627 a 616 a regionální biocentra a jejich části 274, 258, 266.
Vyhodnocení souladu s Plánem ÚSES Moravskoslezského kraje:
Plán ÚSES moravskoslezského kraje má navíc oproti zásadám územního rozvoje kraje
umístěná vložená lokální biocentra na regionálních biokoridorech.
RBK 520 – v ÚP Vítkova jsou odlišně vymezena vložená lokální biocentra. LBC-256 v Plánu je
v ÚP vymezeno jen v jeho části a je vloženo další R2-LBC, které snižuje délku jednoduchého
regionálního biokoridoru směřujícího do Melče a Moravic a lépe tak spoňuje parametry RBK. R8-LBC
je vymezeno v menším, ale dostačujícím rozsahu než LBC-260 Plánu. R10-LBC je vymezeno menší
než LBC-258 Plánu a slouží jen jako LBC vložené do RBK 520,
RBC 274 Plánu je vymezeno větší a zahrnuje v sobě i plochu R12-LBC a další plochy mimo
ÚSES na stávajících lesích – biocentrum v Plánu má výměru přes 100 ha, v ZÚR 89 ha – tedy i tato
výměra je vyhovující parametrům.
RBK 522: vložené LBC-271 Plánu je vymezeno v ÚP jako R18-LBc a R19-RBK; v části
R22-BK je v Plánu vloženo LBC-256 s převahou výměry v území Radkova;
RBK 524 – LBC-278 Plánu je vymezeno v ÚP v sousedním kat. území Kamenka.
RBK 627 – R4-LBC územního plánu a R3-RBK jsou v Plánu vymezena jako LBC-256 a jako
vloženo lokální biocentrum regionálních biokoridoru 627 a 520.
V ostatních případech jsou menší odlišnosti ve vymezení dány odlišným přístupem
a dostupností podrobnějších informací o území při tvorbě územního plánu.
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Všechny odlišnosti ÚSES v územním plánu Vítkova od Plánu ÚSES Mor-slez. kraje jsou
v souladu s metodikou vymezování ÚSES a v případě vymezení R1-RBK a R2-LBC zlepšují
parametry vymezeného ÚSES.
V podkapitole I.A.e4) Ochrana krajinného rázu se původní text v souvislosti s Aktualizací č. 1
ZÚR Moravskoslezského kraje nahrazuje novým, který upravuje zařazení Vítkova do oblasti
specifických krajin Nízký Jeseník (B), do specifických krajin Budišov - Vítkov (B-08), Hradec nad
Moravicí - Melč (B-09) a Oderské vrchy (B-11), včetně přechodových pásem 25 a 26, a stanovuje
podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit.

II.A.i.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
f1) Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole I.A.f) se v rámci Změny
č. 3 ÚP Vítkova upravují v podkapitole I.A.f.1) Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití, v níž
se v odstavci 1.1.8 plochy výroby a skladování doplňuje nová odrážka (plocha s rozdílným způsobem
využití) "- Výroba a skladování - výroba energie (VE).
Odůvodnění doplnění nové plochy s rozdílným způsobem využití:
V rámci Změny č. 3 ÚP Vítkova jsou vymezeny dvě plochy pro realizaci fotovoltaických
elektráren, pro které je vzhledem k jejich specifičnosti, vymezena samostatná plocha s rozdílným
způsobem využití.
f3) Obecně závazné podmínky pro využití území
Odůvodnění doplnění nové plochy s rozdílným způsobem využití a aktualizaci:
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole I.A.f) se v rámci Změny
č. 3 ÚP Vítkova upravují v podkapitole I.A.f.3):, v bodě 3.1. časový horizont se u první odrážky
aktualizuje u ploch stabilizovaných údaj v závorce na "stav k 30. 4. 2020" vzhledem k aktualizaci
zastavěného území k tomuto datu.
Do přiložených tabulek se do ploch výroby a skladování za tabulku plochy výroby a skladování
- zemědělská a lesnická výroba (VZ) doplňuje nová tabulka plochy výroby a skladování - výroba
energie (VE), stanovující regulativy pro tuto specifickou plochu výroby a skladování - výrobu elektrické
energie formou fotovoltaických elektráren.
V pokapitole f4) se upravuje časový horizont využití ploch s rozdílným způsobem využití.
f4) Časový horizont využití ploch s rozdílným způsobem využití
Odůvodnění úpravy textu odstavce Časový horizont využití ploch s rozdílným způsobem využití:
Časový horizont využití ploch s rozdílným způsobem využití na konci kapitoly se upravuje
v odstavci 1. v odrážce a) plochy stabilizované údaj o stavu s ohledem na aktualizaci provedenou
v rámci změny č. 3 ÚP Vítkova (stav k 30. 4. 2020) a v odrážce b) se upravuje údaj u ploch
návrhových (návrhové - orientačně k r. 2035) na základě aktualizace demografické prognózy.

II.A.i.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT
V rámci návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova nedochází k vymezení nových veřejně prospěšných
staveb, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
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II.A.i.8 VYMEZENÍ
VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH
STAVEB
A
VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
V rámci Změny č. 3 ÚP Vítkova nedochází k návrhu nových ploch a koridorů veřejně
prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo.

II.A.i.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
V rámci návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova nejsou stanovena kompenzační opatření.

II.A.i.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
V rámci návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova nedochází k vymezení ploch a koridorů územních
rezerv.

II.A.i.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
V rámci návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova nedochází k návrhu nových ploch, ve kterých
je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách v území.

II.A.i.12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
V rámci návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova nejsou navrženy nové plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

II.A.i.13 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
V rámci Územního plánu Vítkova ani Změny č. 3 Územního plánu Vítkova není stanoveno
pořadí změn v území.

II.A.i.14 VYMEZENÍ
STAVEB

ARCHITEKTONICKY

NEBO

URBANISTICKY

VÝZNAMNÝCH

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky
č. 458/2012 Sb., vyhláškou č. 13/2018 Sb. ze dne 23. 1. 2018 byl upraven název kapitoly:
"I.A.l) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB,
PRO KTERÉ
MŮŽE
VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU
ČÁST
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT",
z něhož se vypouští podmínka vypracování architektonické části projektové dokumentace jen
autorizovaným architektem. Nový název kapitoly zní:
"I.A.l) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB".
Dále se ruší text této kapitoly a upravený text obsahuje pouze informaci o tom, že v ÚP
Vítkova ani v návrhu Změny č. 3 ÚP Vítkova nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky
významné stavby.
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II.A.j) VYHODNOCENÍ
ÚČELNÉHO
VYUŽITÍ
ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů, prováděných před zpracováním návrhu Změny č. 3
Územního plánu Vítkova bylo zjištěno, že dosud bylo zastavěno 3,33 ha zastavitelných ploch, z toho
1,62 ha pro bydlení (BI, SV) z celkových navrhovaných 46,71 ha ploch pro bydlení (BH, BI, SV).
Z ostatních typů zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití bylo zatím využito 1,25 ha pro
výrobu a skladování (1,04 ha pro lehký průmysl (VL) a 0,21 ha pro drobnou a řemeslnou výrobu (VD).
Využití jednotlivých zastavitelných ploch vyplývá z tabulky v bodě „b)“ Zprávy o uplatňování ÚP
Vítkova v uplynulém období let 2014 - 2018.
Celkově Změnou č. 3 ÚP Vítkova se nově vymezuje 27,45 ha zastavitelných ploch (26,71 ha
pro výrobu a skladování - výrobu energie (VE) a 0,71 ha pro dopravní infrastrukturu - silniční (DS).
Tyto plochy nepředstavují trvalé nové zábory půdy, ale tyto zastavitelné plochy bude možno po
ukončení provozu fotovoltaických elektráren navrátit zpět do zemědělského půdního fondu. Záměry
výstavby fotovoltaických elektráren nelze vzhledem ke specifickému charakteru těchto staveb
realizovat v rámci již ÚP vymezených ploch výroby a skladování.
V rámci Zprávy o uplatňování ÚP Vítkova v uplynulém období let 2014 - 2018 byla provedena
aktualizace sociodemografických podmínek území. Vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení
se v rámci Změny č. 3 nenavrhuje a vzhledem k tomu, že v současné době byly zastavěny pouze
některé zastavitelné plochy nebo jejich části (především RD), lze rozsah zastavitelných ploch pro
bydlení vymezených v ÚP Vítkova považovat za přiměřený.

II.A.k) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Změna č. 3 ÚP Vítkova nenavrhuje záměry vyžadující koordinaci se sousedními obcemi.
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II.A.l) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAŽENÝCH V NÁVRHU OBSAHU ZMĚNY Č. 3 ÚP
VÍTKOVA A POKYNŮ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA PO
VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
II.A.l.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAŽENÝCH V NÁVRHU OBSAHU ZMĚNY Č. 3 ÚP
VÍTKOVA
OBSAHEM ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDE:
1.

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;

Bylo provedeno vymezení nového zastavitelného území 3/Z5.1 o celkové výměře 14,03 ha,
přičemž vlastní rozloha fotovoltaické elektrárny (panelů) představuje cca 9,1 ha.
2.

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) o maximální výměře 10 ha;

Bylo provedeno vymezení nového zastavitelného území 3/Z5.2 o celkové výměře 13,27 ha,
přičemž vlastní rozloha fotovoltaické elektrárny (panelů) představuje cca 9,5 ha.
3.

prověření požadavků na řešení v územním plánu vyplývajících z aktuálního znění územně
analytických podkladů pro správní obvod Vítkov;
Bylo provedeno v rozsahu potřebném pro zpracování Změny č. 3 ÚP Vítkova.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

27

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

4.

územní plán Vítkov bude uveden do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem kraje dne 13. 9. 2018 usnesením
č. 9/957 a nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018;
Vyhodnocení souladu ÚP Vítkova a jeho Změny č. 3 se ZÚR MSK bylo provedeno a je
součástí kapitoly II.A.b.2) tohoto odůvodnění.

5.

zohlednění krajské územní studie „Územní systém ekologické stability Moravskoslezského
kraje - plán regionálního ÚSES MSK (2019)“;
Vyhodnocení souladu ÚP Vítkova a jeho Změny č. 3 s územní studií ÚSES
Moravskoslezského kraje bylo provedeno a je součástí kapitoly II.A.i.5) tohoto odůvodnění.

6.

uvedení územního plánu do souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
po Aktualizacích 1., 2., 3. a 5.;
Vyhodnocení souladu ÚP Vítkova a jeho Změny č. 3 s PÚR ČR bylo provedeno a je součástí
kapitoly II.A.b.2) tohoto odůvodnění.

7.

aktualizace vymezení zastavěného území a s tím související aktualizaci výměr zastavitelných
ploch;
Aktualizace zastavěného území byla provedena k 30. 4. 2020.

8.

vyhotovení Územního plánu Vítkov zahrnujícího úplné znění po vydání Změny;
Bude vyhotoveno po vydání Změny č. 3 ÚP Vítkova.

9.

územní plán bude uveden do souladu s aktuálně účinným zněním stavebního zákona po jeho
novelizaci platné od 1. 1. 2018 (zde zejména změny v ust. § 18 odst. 5 – nezastavěné území
a ust. § 55c stavebního zákona – nabytí změny, až po doručení úplného znění ÚP po této
změně).
Bude provedeno po vydání Změny č. 3 ÚP Vítkova.

10. územní plán bude uveden do souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb. a to,
co do obsahu textové a grafické části (zejména obsah výkresu základního členění území,
názvy kapitol textových částí).
ÚP Vítkova byl dán do souladu s uvedenou vyhláškou.
11. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů územního plánu
na životní prostředí dle § 50 stavebního zákona, zpracované na základě § 19 odst. 2
stavebního zákona v rozsahu přílohy stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Součástí Změny č. 3 ÚP je výše uvedené vyhodnocení.

II.A.l.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚP
VÍTKOVA PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Bude doplněno po veřejném projednání.

II.A.m) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Změna č. 3 ÚP Vítkov neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
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II.A.n) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA
Původní text kapitoly II.A.e) se doplňuje v podkapitolách o následující údaje:

A.e.1) ÚVOD, PODKLADY
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL je
zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF,
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy
MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č.289/96 Sb., o lesích a o změně
a o doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Vyhodnocení je zpracováno podle Společného metodického doporučení Odboru územního
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP, červenec 2011.

-

Použité podklady
údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí - www.nahlizenidokn.cz – 4/2020
bonitní půdně ekologické jednotky z podkladů ÚAP
Kvalita zemědělských pozemků

Zemědělské pozemky navrhované k záboru byly vyhodnoceny podle druhu zemědělských
pozemků s určením BPEJ. pro posouzení kvality byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany
zemědělské půdy I až V. První číslo pětimístného kódu označuje klimatický region. Řešené území
náleží do klimatického regionu 7 – MT4 – mírně teplý, vlhký. Další dvojčíslí kódu BPEJ označuje
hlavní půdní jednotku – HPJ.
HPJ v řešeném území je pojmenováno podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci:
22 -

Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě
na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud
příznivějším.

26 -

Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry.

27 -

Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském
kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy
výsušné.

37 -

Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou,
slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé
na srážkách.

38 -

Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem
k zrnitostnímu složení s lepší vododržností.

40 -

Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.

41 -

Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími
vláhovými poměry.

48 -

Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené
a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až
středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu
zamokření.
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56 -

Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla
bez skeletu, vláhově příznivé.

58 -

Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po
odvodnění příznivé.

67 -

Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné.

68 -

Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně
vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim.

72 -

Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až
velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku.

73 – Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových
pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně skřetovité.

A.e.3) ZÁBOR PŮDY PODLE NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP
Celkový předpokládaný zábor půdy vyvolaný Změnou č. 3 ÚP Vítkova se celkem týká 27,45
ha pozemků, z toho je 27,38 ha zemědělských pozemků.
Do vyhodnocení záboru půdy se doplňují zastavitelné plochy dle tabulky I.A.c1.2) a I.A.c2.2)
ZÁBOR PŮDY PODLE ZMĚNY Č. 3 ÚP
Funkční členění

Zábor půdy celkem
(ha)

z toho
zemědělských
pozemků (ha)

Plochy zastavitelné:
DS – dopravní infrastruktura – silniční

0,74

0,67

VE – výroba a skladování výroba energie

26,71

26,71

Plochy zastavitelné celkem

27,45

27,38

Odvodněné pozemky – v návrhovém období se předpokládá zábor odvodněných
zemědělských pozemků ve výměře 2,9 ha.
Většina zastavitelných ploch, kterých se týká zábor zemědělského půdního fondu, jsou
zařazeny do třídy ochrany VI. a V, pouze 0,46 ha se týká záborů III. třídy ochrany. Přehled záborů
dle třídy ochrany půdy je obsažen ve vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond v přiložené tabulce.
Při posuzování záborů je nutno brát v úvahu, že po ukončení provozu fotovoltaických
elektráren lze zabírané pozemky bez vysokých nákladů navrátit zpět do zemědělského půdního fondu,
vzhledem k tomu, že při jejich realizaci a provozu se nepředpokládá plošné sejmutí ornice a základy
panelů a ostatních staveb a technologických objektů, včetně kabelů budou po ukončení provozu
odstraněny. Tuto povinnost doporučujeme stanovit v rámci územních a stavebních řízení.
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Do tabulkové přílohy se doplňují následující údaje:
tabulka č.: II.A.o.1)

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Souhrn
Označení
Navržené výměry
plochy /
využití
záboru
koridoru
(ha)

Odhad výměry
Informace o
Výměra záboru podle tříd ochrany záboru, na které Informace Informace existenci staveb Informace
bude provedena
k ochraně
podle
(ha)
o existenci o existenci
rekultivace na
pozemku před ustanovení §3
závlah odvodnění
zemědělskou
erozní činností odst.1 písm.g)
půdu
vody
I.
II.
III.
IV.
V.

Zastavitelné plochy k. ú. Vítkov - ZM3
3/Z5.1

VE

14,05

2,03 12,02

ano-část

3/Z5.2

VE

12,66

12,66

ano-část

26,71

14,69 12,02

CELKEM VE
3/Z5.3

DS

0,63

3/Z5.4

DS

0,11

CELKEM DS

0,74

ZPL CELKEM

27,45

0,46

0,00

0,00

0,10

ano část

0,11

ne

0,46

0,21

0,46

14,90 12,02
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II.A.o) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno po veřejném projednání.

II.A.p) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI PROJEDNÁNÍ
DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Bude doplněno po veřejném projednání.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

32

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

II.B GRAFICKÁ ČÁST

II.B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA – GRAFICKÁ ČÁST

Tisky výřezů výkresů obsahujících graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP
Vítkova, případně průsvitky jejichž podkladem jsou výřezy výkresů ÚP Vítkova, nebo tisk výřezu
výkresu obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP Vítkova:
II.B.a) Koordinační výkres

1 : 5 000

II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

II.B.d) Doplňující výkresy
II.B.d.1) Výkres dopravy

1 : 5 000

II.B.d.3) Výkres energetiky, spojů

1 : 5 000
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II.B.a) Koordinační výkres

II.B GRAFICKÁ ČÁST

1 : 5 000

Tisky obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP Vítkova,
jejichž podkladem je potlačený tisk výřezů výkresů ÚP Vítkova:
Legenda + výřez č. 1 až 7 výkresu
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II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.B GRAFICKÁ ČÁST

1 : 5 000

Tisky obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP Vítkova:
Legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o.

II.B GRAFICKÁ ČÁST

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP VÍTKOVA

II.B GRAFICKÁ ČÁST

II.B.d) Doplňující výkresy
II.B.d.1) Výkres dopravy

1 : 5 000

Tisky obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP Vítkova:
Legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu
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II.B GRAFICKÁ ČÁST

II.B.d) Doplňující výkresy
II.B.d.3) Výkres energetiky, spojů

1 : 5 000

Tisky obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí Změny č. 3 ÚP Vítkova:
Legenda + výřez č. 1 a 2 výkresu

Poznámka:
Výkres II.B.b) Výkres širších vztahů 1 : 50 000 – (nebo výřez výkresu) nebyl pro účely Změny č. 3
územního plánu Vítkova zpracován, změna nemá vliv na širší vztahy.
Výkres II.B.d)2 Vodní hospodářství 1 : 5 000 – (nebo výřez výkresu) nebyl pro účely Změny č. 3
územního plánu Vítkova zpracován, změna nemá vliv na koncepci řešení vodního hospodářství.
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