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ÚVOD
Pořizovatelem posuzovaného územního plánu obce Dívčí Hrad je Městský úřad Krnov,
Odbor regionálního rozvoje. Zadavatelem je obec Dívčí Hrad.
Nedílnou součástí územního plánu Dívčí Hrad je vyhodnocení vlivů na životní prostředí
zpracované, na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona.
Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je autorizovaná osoba ve smyslu
zák.č. 100/2001 Sb., Ing.Jarmila Paciorková, autorizace č.j. 5251/3988/OEP/92, prodloužení
č.j. 14816/ENV/16 z 4.5.2016.
Vyhodnocení komplexně řeší dotčené i širší dotčené území a postihuje vlivy územně
plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES a na veřejné zdraví.
Součástí je návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE , VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
Důvodem pořízení nového územního plánu je nutnost uvést územní plán do souladu
s legislativou, která vstoupila v platnost od 1.1.2007 - se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Účelem zpracování nového územního plánu je potřeba přizpůsobení územně plánovací
dokumentace současným potřebám rozvoje obce, stanovení základní koncepce rozvoje
území obce, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a
technické infrastruktury. Územní plán vymezí zastavitelné území, plochy ke změně stávající
zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, stanoví plochy pro
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití
těchto ploch. Při jeho zpracování jsou zohledněny nové požadavky a názory na řešení
územně technické problematiky.
Veškeré změny v území jsou zároveň řešeny komplexně k dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území se zohledněním přírodního
prostředí a zabezpečení minimalizace vlivů na životní prostředí nebo jeho zlepšení.
Územní plán vymezil nové plochy smíšené obytné, bytových domů, sociálního bydlení,
plochy rodinné rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování a technické
infrastruktury,. Vymezeny jsou plochy pro větrné elektrárny, zahrady. Řešena je silniční a
železniční dopravní infrastruktura. Při návrhu všech nových zastavitelných ploch byl brán
zřetel na dochované kvalitní prvky v území. Územní plán respektuje veškeré urbanistické a
architektonické hodnoty území, kulturní nemovité památky a prvky přírody vyžadující
ochranu.
Veškeré změny v území směřují ke zvýšení atraktivity a prosperity obce, je kladen důraz na
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
2. ZHODNOCENÍ VZTAHU POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA MEZISTÁTNÍ NEBO KOMUNITÁRNÍ
ÚROVNI.
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, v níž jsou
konkretizovány základní nástroje a úkoly územního plánování v republikových, příhraničních
a mezinárodních souvislostech. Při zpracování Územního plánu obce Dívčí Hrad je nutné
respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 dne
20.7.2009.
Obec Dívčí Hrad není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. Je součástí
specifické oblasti republikového významu SOB3 – Jeseníky – Králický Sněžník.
Důvodem vymezení SOB3 byla zejména potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický
rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými
stagnujícími odvětvími hospodářství. Vzhledem k velkým zásobám dřeva a klimatickým
podmínkám, nevhodným pro intenzivní zemědělství, je potřeba podpořit především rozvoj
lesního hospodářství a zejména dřevozpracujícího průmyslu. Dále to byla potřeba rozvíjet a
využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné a
společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci
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a lázeňství. V neposlední řadě potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny
území.
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se promítá do krajských
dokumentů a odráží se v cílech stanovených v těchto dokumentech.
2.1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Zpracování územního plánu obce Dívčí Hrad je koordinováno se zpracovanými koncepčními
rozvojovými materiály Moravskoslezského kraje, územními studiemi a oborovými dokumenty.
Obec leží v území, pro které byly zpracované Zásady územního rozvoje Moravskoslezského
kraje. ZÚR MSK vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením
č. 16/1426 s nabytím účinnosti ZÚR MSK dne 4.2.2011.
Pro území obce Dívčí Hrad vyplývají z uvedené dokumentace následující požadavky na
využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách.
1. Při zpracování územního plánu Dívčí Hrad je nutné respektovat Zásady územního
rozvoje Moravskoslezského kraje.
2. Respektovat specifickou oblast republikového významu SOB3 – Jeseníky – Králický
Sněžník, jejíž vymezení ZÚR MSK zpřesňují jako území obcí, mezi něž v rámci
ORP Krnov patří zároveň obec Dívčí Hrad.
3. Záměry vyplývající ze ZÚR MSK zapracovat do územního plánu.
4. Zkvalitnit a rozvinout dopravní propojení se sousedními oblastmi v ČR a v Polsku.
5. Nové ekonomické aktivity lokalizovat mimo stanovená záplavová území.
6. Zkvalitnit a rozvíjet technickou infrastrukturu, občanské vybavení a podporovat další
opatření k posílení stability osídlení.
7. Rozvíjet rekreační funkce území, s jejích rozvojem řešit odpovídající veřejnou
infrastrukturu.
8. Nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná
území při zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany
přírodních a kulturních hodnot krajiny.
9. Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbu zařízení
s celoroční využitelností.
10. Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci
a cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní
centra.
11. Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby
k rodinné rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně
přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy.
12. Podporovat rozvoj integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a
cyklodopravu.
13. Podporovat rozvoj turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního
a mezinárodního významu.
14. Podporovat zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.
15. Chránit kulturně historické hodnoty sídel a vysoké přírodní hodnoty krajiny, vč.
významných krajinných horizontů.
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16. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí při
upřesňování vymezení ploch a koridorů republikového a nadmístního významu
(včetně ÚSES a územních rezerv).
17. Mezi regionální ÚSES, které ZÚR MSK vymezila ve správním území obce Dívčí
Hrad, patří RBC 105 Bor – Bouře (cílový ekosystém mezofilní hájový, hygrofilní
lesní), RBC 192 Osoblažský les (cílový stav hygrofilní lesní).
18. Dále ZÚR MSK vymezil v tomto území tahy regionálních biokoridorů RK 502
(mezofilní hájové, mezofilní bučinné), RK 503 (hygrofilní), RK 504 (mezofilní
bučinné, mezofilní hájové).
19. V rámci ÚP obce zpřesnit vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím a Polskem.
Další požadavky ze ZÚR MSK 2010 pro řešení územního plánu obce Dívčí Hrad nevyplývají.
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí je porovnán soulad navržených cílů a záměrů
územně plánovací dokumentace s následujícími koncepčními materiály vztahujícími se
k danému území:
















Strategie rozvoje kraje 2009 – 2016 (schválena usnesením Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje č.11/1019 dne 21. 4. 2010)
Strategie rozvoje kraje na léta 2009 – 2020- aktualizace 2012
Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016
(schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1248 dne 22. 9. 2010)
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (schválena
usnesením zastupitelstva kraje zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008)
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (schválena
usnesením zastupitelstva kraje zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007).
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta
2009 – 2013 - aktualizace s výhledem do roku 2015
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (povinnost dle § 43 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění),
schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1120/1 ze dne
30. 9. 2004, změna OZV č. 3/2010 z 23. 6. 2010
Plán oblasti povodí Odry schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 14.
10. 2009, závazná část vydaná nařízením MSK č. 1/2010 dne 2. 6. 2010
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám pořídil Krajský úřad
Moravskoslezského kraje dle Čl. 12 odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (povinnost dle § 4 odst.
1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), schválilo
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004,
aktualizace 2008, 2009, 2010
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. Nařízení
Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009
Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje vydán nařízením
Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 30. 4. 2009 včetně Aktualizace krajského
programu snižování emisí Moravskoslezského kraje r. 2010
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje ( povinnost - § 4 zákona č.
406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění), vydaná opatřením č.j.:
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ŢPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004, Vyhodnocení naplňování Územní energetické
koncepce – 10/2009
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (dle § 77a
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění), schválena
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 23. 6. 2005 usnesením č. 5/298/1
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydané zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje 22. 12. 2010
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje, Ekotoxa Opava
s.r.o. na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683 ze dne 1. 6.
2005
Koncepce zdravotní péče v Moravskoslezském kraji schválena zastupitelstvem kraje
dne 8. 4. 2004
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje –
schválena usnesením Zastupitelstva MSK č. 17/1486 ze dne 26.4.2007.
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje – schválena
usnesením Zastupitelstva MSK č. 24/2096 dne 26.6.2008.
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám.
Strategie rozvoje kraje na léta 2009 - 2016. ARR.
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v MSK pro léta 2009 – 2013. ARR
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2010 – 2014, schválen
usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22.9.2010.

(zdroj: http://verejna-sprava.krmoravskoslezsky.cz/upl_01.html)

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj ploch smíšených obytných, bytových domů,
sociálního bydlení, rodinné rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování, technické
infrastruktury, pro větrné elektrárny, zahrad a silniční a železniční dopravní infrastrukturu.
Veškeré změny v území musí směřovat ke zvýšení atraktivity a prosperity obce, musí být
řešeny komplexně k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území.
Ostatní limity vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace, z právních předpisů
či správních rozhodnutí a stanovené pro území obce Dívčí Hrad nezasahují do území
řešeného územním plánem.
2.2 CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD
Obec Dívčí Hrad je stabilním sídlem a součástí sídelní struktury regionu,. Obec Dívčí Hrad je
součástí ORP Krnov. Patří k menším až středním sídlům Osoblažského výběžku.
Pro obec měl výrazný vliv odsun původního německého obyvatelstva po roce 1945. Ze 407
obyvatel obce v roce 1930 jich v roce 1950 zůstalo pouze 11%, tj. 45. Ani vlivem
poválečného dosídlování nedosáhl počet obyvatel původní úrovně a pohybuje se dnes na
cca 67% stavu roku 1930, tj. k 31.12.2012 271 obyvatel.
Nový územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce a ochranu jeho hodnot.
Zároveň stanovuje podmínky pro plošné a prostorové uspořádání zástavby obce a krajiny.
Řeší koncepci technické infrastruktury. Vymezuje zastavitelné území a plochy určené ke
změně stávající zástavby. Při zpracování územního plánu byly zohledněny nové požadavky
na řešení územně technické problematiky a stanoveny limity využití území. Součástí
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územního plánu je vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkce lesa.
Veškeré změny v území musí směřovat ke zvýšení atraktivity a prosperity obce, musí být
řešeny komplexně k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území.
Územní plán v zastavěném i zastavitelném území vymezil následující plochy s rozdílným
způsobem využití:
Plochy smíšené obytné (SV)
Plochy bytových domů (BD)
Plochy rekreace (RI)
Plochy občanského vybavení (OV)
Plochy veřejných prostranství (VP)
Plochy výroby a skladování (VS)
Plochy zemědělské výroby (VZ)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochu větrných elektráren (VE)
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DIS)
Plochy dopravní infrastruktury drážní (DID)
Plochy společných koridorů pro stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury
(DIS, TI)
Plochy zahrádkových osad (ZO)
Územní plán obce sleduje takové funkční a prostorové uspořádání ploch, které při
optimálním využití území respektují rozvojové záměry a zároveň chrání hodnoty území,
zejména v oblasti životního prostředí.
3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Vymezení území
Řešeným územím je katastrální území Dívčí Hrad. Celková rozloha řešeného území je
1 203 ha. Území obce zahrnuje tři katastrální území – Dívčí Hrad, Životice u Dívčího Hradu
a Sádek u Dívčího Hradu. Zastavěná část obce leží v nadmořské výšce cca 270,00 352,00 m n.m. Nejvyšší nadmořská výška na katastru obce je 352,00 m.n.m. Hraniční kopec,
nejnižší 270,00 m.n.m. v místech odtoku Osoblahy směrem na Dolní Povelice.
Dívčí Hrad sousedí na severu svého území s Polskem a dále s městem Osoblaha a obcemi
Hlinka, Bohušov, Liptáň, Vysoká.
Územím obce procházejí silnice II.třídy II/457 a III. třídy III/45717, III/45718, III/45726,
III/45826 a regionální úzkorozchodná železniční trať č. 298 Třemešná ve Slezsku - Osoblaha.
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Situování obce Dívčí Hrad

3.1. SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Obec Dívčí Hrad je stabilním sídlem a součástí sídelní struktury regionu. Stávající struktura
osídlení si zachovává venkovský charakter, prostorové členění sídla a poměr zastavěného a
volného prostoru.
Stav životního prostředí v hodnoceném území je významně ovlivněn donedávna
provozovanou zemědělskou výrobou. Většinu plochy zaujímají velké celky orné půdy, které
jsou v posledních letech zatravňovány. Na okraji sídelních útvarů jsou chátrající zemědělské
objekty. Obyvatelstvo obcí zde má málo pracovních příležitostí.
Čistota ovzduší není narušována žádnými velkými ani středními zdroji znečišťování ovzduší,
pouze emisemi z lokálních topenišť, emisemi z dopravy a území je ovlivněno dálkovým
přenosem z Polska. Území mimo zástavbu obce zahrnuje zejména ornou půdou v kombinaci
s rozptýlenou zelení.
Území je dobře dostupné. Územím obce procházejí silnice II.třídy II/457 a III. třídy III/45717,
III/45718, III/45726, III/45826 a vede jím regionální úzkorozchodná železniční trať č. 298
Třemešná ve Slezsku - Osoblaha.
Obec Dívčí Hrad má vybudován veřejný vodovod, na který je napojeno cca 98,1 % obyvatel.
Vodovod je napojený na skupinový vodovod Osoblažsko. Zdrojem vody je vodní zdroj TR4
Třemešná. Není zde vybudovaná veřejná kanalizace. Odpadní vody jsou zde řešeny
individuálně pomocí žump, jímek a septiků.
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Obec Dívčí Hrad je zásobována elektrickou energií napětím 22kV- L 114, která je napojena
na rozvodnu/transformovnu TS 110/220kV Třemešná. Odbočkami z hlavní linky jsou
napojeny 3 distribuční trafostanice 22/0,4kV. Vysokotlaká ani středotlaká plynárenská
zařízení se na území obce nevyskytují.
Koncepce navržená územním plánem vytváří podmínky pro rozvoj území s potenciálem
potřebného bydlení, vytváří územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s rodinnou
rekreací. Respektována je možnost umístění plochy pro větrné elektrárny. Řešena je
koncepce dopravní infrastruktury, a to silniční i železniční.

3.1.1 KLIMATICKÉ POMĚRY
Obec Dívčí Hrad je situována v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrné roční srážky
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 až -3 oC
17 - 18 oC
7 – 8 oC
7 – 8 oC
746 mm
100 – 120
400 - 450 mm
200 - 250 mm
50 – 60
120 – 150
40 – 50

Průměrný roční úhrn srážek (v období 1961–1990) celého Osoblažského výběžku se
pohybuje v rozsahu 570 – 700 mm.
Imisní situaci v místě lze charakterizovat na základě pětiletých průměrů imisních koncentrací
publikovaných ČHMÚ jako oblast s dobrou kvalitou ovzduší, imisní limity všech sledovaných
znečišťujících látek jsou hluboko pod úrovní imisních limitů s výjimkou denních koncentrací
PM10, které se v blízkém okolí záměru imisnímu limitu blíží (nepřekračují jej). Koncentrace
PM10 jsou v oblasti zvýšeny regionálně.
Dívčí Hrad spadá pod stavební úřad Osoblaha. Ten není uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2011
(Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2009) jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší.
3.1.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY
Podloží Osoblažského výběžku je převážně tvořeno svrchnodevonskými a
spodnokarbonskými horninami. Na území Osoblažské nížiny je skalní podloží překryto
kvartérním pokryvem. Vyskytují se zde sedimenty fluviálního původu a sedimenty svahové.
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Významné jsou také sedimenty glacigenní, glacifluviální i spraše a sprašové hlíny. Mezi
pozůstatky zalednění patří kromě plochého reliéfu srovnaného pevninským ledovcem také
bludné balvany (Liptaň).
Geologické vrstvy tvoří na části území (ostrůvkovitě) křídové pískovce s vložkami rohovců,
písčité slínovce až slinité pískovce, flyšová souvrství ze spodního karbonu s různým
obsahem břidlic, drob a drobových pískovců a slepenců, částečně také devónské vrstvy v
západní části území podobné předchozím s fylitickými břidlicemi. Dle geologické klasifikace
patří dotčená lokalita k Českému masívu, krystalinikum a prevarické paleozoikum,
moravskoslezské oblasti, regionu – moravskoslezské paleozoikum a jednotky – jesenický
kulm. Sedimenty jsou zpevněné a jsou tvořeny jemnozrnitými až hrubozrnnými drobami šedé
až modrošedé barvy.
Ve správním území obce je evidovaný zrušený prognózní zdroj stavebního kamenivy Dívčí
Hrad č. 9089100 (subkategorie Z). Není zde evidováno poddolované území. Ani sesuvné
území.
Dle ÚAP je v území evidována plocha staré zátěže území skládka Dívčí Hrad a toxická
skládka Dívčí Hrad.

3.1.3 HYDROGEOLOGIE
Území dle Hydrogeologické rajonizace České republiky náleží do hydrogeologického rajonu
6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry. Oběh podzemních vod je charakterizován
pravou puklinovou propustností s hustotou sítí puklin v břidlicích s mělkým oběhem v zóně
zvětrávání a pásmu podpovrchového rozpojení puklin. Výjimečně se zde vyskytují intenzívně
zvodnělá směsná tektonická pásma zejména v karbonátových horninách a v zóně
tektonického styku devonských hornin, tj. břidlic a drob Vydatnosti pramenů z devonských
hornin jsou značné, zranitelnost je vysoká. Transmisivita je nízká <0,0001, mineralizace vod
0,3–1 g/l, chemický typ vod je Ca-Mg-HCO3-SO4.
3.1.4 POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Řešené území náleží do hlavního povodí řeky Odry, do úmoří Baltského. Základní povodí
tvoří řeka Osoblaha s číslem hydrologického povodí 2-04-02-005, Pastvinný potok 2-04-02006, Karlovský potok 2-04-02-012 a Sádecký potok 2-04-02-025.
Řeka Osoblaha je levostranným přítokem Odry o délce 65,5 km, plochou povodí 993,3 km2 a
průměrným ročním průtokem 1,35 m3/s. Osoblaha je povodím i vodností největším tzv.
okrajovým přítokem Odry, tedy přítokem, který do Odry ústí mimo území České republiky v
Polsku. Pramení na svazích Kutného vrchu ve výšce 715 m n.m. a ve svém dolním profilu
protéká přes státní hranici mezi ČR a Polskem u obce Studnice v 205 m n.m. Celková její
délka na území ČR je 35,7 km, v Polsku do Odry ústí poblíž Krapkowic. Řeka Osoblaha patří
do správy Povodí Odry s.p.
Záplavové území
Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je na řece Osoblaha stanovené
záplavové území a to pro říční km 0,0 - 33,3 rozhodnutím č.j. MSK/ŽPZ 10969/03.
Užívání pozemků v záplavovém území je stanoveno zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a
změně některých zákonů (vodní zákon).
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3.1.5 PŮDA
Zemědělský půdní fond
Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který podstatně
omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy. Zábory půd patří podle závěrů
dokumentu „Politika ochrany půdy EU“ mezi nejzávažnější procesy poškozující půdní fond
jako celek.
Pro nezemědělské účely je nutné co nejméně využívat zemědělskou půdu, navržené odnětí
ZPF v nezbytných případech je třeba zdůvodňovat, přitom je nezbytné co nejméně narušovat
organizaci ZPF, hydrologické poměry v území a zemědělskou cestní síť. Dále je třeba co
nejméně zatěžovat obhospodařování ZPF a po ukončení stavby nebo jiné nezemědělské
činnosti rychle provést úpravu nebo rekultivaci dotčené půdy.
Podíl zemědělské půdy na území obce Dívčí Hrad činí 70,12 % území (845 ha).
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik, označeny pětimístným kódem,
charakterizujícím klimatický region, příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ),
svažitost pozemku a jeho expozici, hloubku a skeletovitost půdního profilu.
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:

6.26.04, 6.26.14, 6.27.14, 6.37.46, 6.38.16,
6.38.46, 6.44.10, 6.46.00, 6.46.02, 6.46.10,
6.48.11, 6.49.11, 6.58.00

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem - 1. číslo označuje klimatický region, 2. a
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti
půdního profilu.
Z uvedené charakteristiky platí:
Klimatický region zájmové oblasti

6

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek (2. a 3. číslo BPEJ):
26

27
37
38

44
46

Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a
jim podobných horninách, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité,
s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením.
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích a drobách a usazeninách
karpatského flyše, lehké až lehčí, středně těžké, s malou vododržností.
Mělké hnědé půdy, na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité,
kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina.
Mělké hnědé půdy, na všech horninách, středně těžké až těžší, v ornici většinou
středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 30 cm silně kamenité nebo pevná
hornina, méně výsušné.
Oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné
k dočasnému zamokření.
Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerozované půdy oglejené na svahových
hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě
kamenité, náchylné k dočasnému zamoření.
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48

49

58

Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, lehčí
až středně těžké, středně štěrkovité nebo kamenité, náchylné k dočasnému
zamokření.
Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené na břidlicích a usazeninách karpatského
flyše, středně těžké až velmi těžké, bez štěrku až slabě štěrkovité, sklon k dočasnému
zamokření.
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně
příznivé, při odvodnění příznivější

Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb..a vyhlášky č.48/2011 Sb. o stanovení tříd
ochrany:
Třída ochrany I.
Třída ochrany II.
Třída ochrany III.
Třída ochrany IV.
Třída ochrany V.

6.43.00
6.45.01, 6.44.00, 6.44.10, 6.46.00, 6.47.00
6.26.04, 6.26.14, 6.46.02, 6.46.10
6.27.04, 6.48.11, 6.49.11
6.26.44, 6.27.14, 6.27.54, 6.37.46, 6.38.16, 6.38.56, 6.48.14, 6.67.01

Do I. třídy ochrany patří půdy, bonitně nejcennější, které je možné odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností,
jde o půdy jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možné využít pro výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s podprůměrnou produkční schopností s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou sdruženy půdy, které představují půdy s velmi nízkou produkční
schopností, jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné, lze u nich předpokládat
efektivnější nezemědělské využití.
Nařízení vlády 262/2012 Sb. ze dne 4. července 2012 stanovuje zranitelné oblasti a možnost
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
opatření v těchto oblastech. Území obce Dívčí Hrad se nenachází ve zranitelné oblasti.
Půda určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
Podle zákona o lesích č.289/1995 Sb. §3 odst.1 a) se jedná o pozemky s lesními porosty a
plochy, na nichž byly lesní pozemky odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a
nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m a pozemky na nichž byly lesní porosty
dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Pozemky s lesními
porosty jsou v zákoně o lesích rozděleny v §6 podle převažujících funkcí do tří kategorií – na
lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.
Podíl lesů z celkové výměry půdy činí 1,5 % (15 ha). Jedná se o lesy hospodářské. V území
se vyskytující lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou 32 e.
Jedná se o lesy hospodářské. Lesy ochranné ani lesy zvláštního určení na území obce
nejsou.
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3.1.6 FLÓRA A FAUNA
Potenciální přirozenou vegetací je 11 Lipová dubohabřina Tilio-Carpinetum.
Z hlediska biogeografického členění se území nachází na rozmezí dvou bioregionů, resp.
dvou podprovincií. Jedná se o podprovincii Hercynskou bioregion 1.55 Krnovský a
podprovincii Polonskou bioregion 2.2 Opavský. Mezi oběmi biogeografickými podprovinciemi
prochází neostrá hranice.
Krnovský bioregion leží v mezofytiku v části fytogeografického okresu 74. Slezská
pahorkatina, a to ve východní části fytogeografického podokresu 74a. Vidnavsko-osoblažská
pahorkatina a v jihozápadní části fytogeografického podokresu 74b. Opavská pahorkatina.
Potenciálně převládají na illimerizovaných až oglejených hnědozemích acidofilní doubravy
(Molinio arundinaceae-Quercetum), zřejmě i s autochtonní borovicí. Místy na ostrůvcích
eutrofních hlinitých půd jsou potenciálně přítomny lipové dubohabřiny (Tilio cordataeCarpinetum). V údolních polohách menších toků jsou vyvinuty lužní lesy (Stellario-Alnetum
Glutinosae).Flóra je poměrně chudá, se slabě subatlantským laděním, zřetelně ovlivněná
četnými subtermofyty. Vyskytuje se zde běžná lesní fauna severovýchodních okrajových
svahů hercynské podprovincie ve směru k podprovincii polonské, ovlivněná sousedícími
horskými regiony.
Opavský bioregion zaujímá část mezofytika ve fytogeografickém okrese 74a.
Vidnavskoosoblažská pahorkatina, 74b. Opavská pahorkatina a severozápadní výběžek
fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. Potenciálně se vyskytují acidofilní doubravy
(Genisto germanicae-Quercion), zejména asociace Molinio arundinaceae-Quercetum.
Flóra je tvořená především druhy obecně rozšířenými, s početnou účastí druhů
charakteristických pro východní část ČR. Ochuzená fauna i v zkulturněné krajině vykazuje
některé vlivy fauny polských nížin. Výrazně se tyto vlivy projevují zejména v půdní fauně.
Pro floru a faunu jsou významné vodoteče, momolesní zeleň a lesní porosty. Osoblaha je
přítokem řeky Odry, který do Odry ústí mimo území ČR v Polsku. Z chráněných druhů
živočichů se zde vyskytují mihule potoční, střevle potoční a vranka pruhoploutvá. Hnízdí zde
ledňáček.
3.1.7 KRAJINA
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích,
zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Organizace struktury krajiny na území obce byla ovlivněna velkou kolonizací ve středověku
(13.a 14.stol.). Ohnisky osídlení oblasti se staly četné středověké hrady, které strážily vstup
do oblasti Jeseníků. Dle archeologických nálezů se předpokládá i starší středověké osídlení,
např. v oblasti Dívčího Hradu. Toto osídlení bylo vázáno na staré kupecké stezky směřující
do Polska. V současné době je charakter obce poznamenán historickými souvislostmi
(příchod a následný odsun Němců) a především ne příliš dobrou ekonomickou situací této
oblasti. V obci nachází zemědělské objekty, dnes již z velké části opuštěné, ve špatném
technickém stavu. Všechny tyto aspekty mají neblahý vliv na vzhled sídel.
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Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto
chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její
rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních
jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá
pojem „charakter krajiny“ (Landscape Character, Landschaftscharakter), vyjádřený
především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.
Harmonické měřítko předmětného území je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové
skladby staveb v území s měřítkem krajiny.
Celá oblast spadá do krajinné oblasti C-01 Specifická krajina Opavské pahorkatinyspecifické
krajiny C 01 Osoblaha. Západní a jihozápadní část spadá do přechodového pásma
s přechodovou platností cílových charakteristik sousedních specifických krajin (t. .j C-01
Osoblaha a A-03 Jindřichov – Albrechtice)

(dle Atelier T-plan, s.r.o., 05/2015)

V obci Dívčí Hrad je krajina méně členitá, resp. směrem k Osoblažsku se krajina stává
uniformní. Jsou zde zastoupeny menší lesní plochy, vodní toky (místy menší nádrže), sídla a
především pole. Krajina zde přechází od harmonické po krajinu plně antropogenizovanou,
krajinná scéna přechází od polootevřené k otevřené. Trvale travní porosty se váží k prostoru
kolem vodotečí. Uvedený popis území je charakteristickým rysem krajinného rázu zájmového
území.
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3.1.8 CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY A KRAJINY
Zvláště chráněná území
V prostoru zájmového území se nenachází zvláště chráněné území z kategorie národní park,
CHKO, NPR, PR, NPP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území se nachází Přírodní památka Oblík u Dívčího Hradu.
Přírodní parky
V zájmovém území se nenachází národní přírodní park ani zájmové území není součástí
takového území.
Významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební postupy,
které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují negativní
dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
Na území obce Dívčí Hrad jsou v této kategorii zastoupeny prvky přímo jmenované zákonem
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jde o nivu vodoteče Osoblaha a Sádecký
potok. Dále to je rybník Dívčí Hrad a rybník Pitáně a kaskáda rybníků na Sádeckém potoce.
Památné stromy
V zájmovém území dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. se nenachází památné stromy.
Územní systém ekologické stability
Územní plán obce Dívčí Hrad závazně vymezuje prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES). Základními skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory.
Biocentrum je krajinný segment, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umožňuje dlouhodobou existenci rostlinných a živočišných společenstev a jejich genových
zdrojů. Biokoridor je krajinný segment, který propojuje mezi sebou biocentra způsobem,
umožňujícím migraci organismů.
Posláním ÚSES je zajistit podmínky pro zachování bohatého genofondu a pro výměnu
genetické informace biologických složek stabilizačním působením skladebných prvků na
okolní méně stabilní ekosystémy, zvýšit celkový ekologický potenciál krajiny a pomoci
obnovit rovnováhu mezi jejími složkami.
Územní systémy (vymezení tahů ÚSES, minimální velikost, maximální vzdálenost biocenter)
jsou jedním z limitů území.
Vyhodnocena byla možná návaznost na ÚSES vyššího stupně (regionální, nadregionální).
Mezi regionální ÚSES, které ZÚR MSK vymezila ve správním území obce Dívčí Hrad, patří
RBC 105 Bor – Bouře (cílový ekosystém mezofilní hájový, hygrofilní lesní), RBC 192
Osoblažský les (cílový stav hygrofilní lesní).
Dále ZÚR MSK vymezil v tomto území tahy regionálních biokoridorů RK 502 (mezofilní
hájové, mezofilní bučinné), RK 503 (hygrofilní), RK 504 (mezofilní bučinné, mezofilní hájové).
V rámci ÚP obce je provedeno vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních
vazeb a souvislostí s přilehlým územím a Polskem.
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Na tyto prvky navazuje lokální systém ekologické stability, jehož součástí je systém
situovaný na území obce Dívčí Hrad. Významné je zachování metodicky požadovaných
prostorových parametrů prvků ÚSES. Výsledkem musí být jednoznačná lokalizace prvků
ÚSES.

(dle Atelier T-plan, s.r.o.)

Na území obce jsou navrženy následující lokální biocentra a biokoridory:
 Lokální biokoridor podél vodoteče Osoblaha s lokálním biocentrem 1 v lokalitě Sádek
a lokálním biocentrem 2 Dívčí Hrad
 Lokální biokoridor navazující na lokální biokoridor podél vodoteče Osoblaha
s lokálním biocentrem 3 Pitárno
 Lokální biokoridor podél vodoteče Liptaňský potok podél hranice s k.ú. Dolní Povelice
s lokálním biocentrem 4, převážně situovaným na území sousedícího katastru Dolní
Povelice
 Lokální biokoridor navazující na regionální biocentrum RBC 192 Osoblažský les,
vedený podél vodoteče Karlovský potok ve směru na k.ú. KArlov
Základní zásady tvorby funkčního ÚSES
 dodržení funkčních prostorových parametrů ÚSES, daných metodickými předpisy pro
vymezování ÚSES, tj. minimální velikost biocentra a šířka biokoridoru a maximální
vzdálenost biocenter, dodržení velikosti z hlediska hierarchie
 u biocentra lokálního významu na rozloze blízké minimální velikosti biocentra byla
věnována pozornost tvaru biocentra, z funkčního hlediska je ideální maximální poměr
plochy biocentra k jeho obvodu - tedy tvar kruhovitý
Biocentrum lokální
 lesní společenstva - minimální velikost je 3 ha za předpokladu, že jde o kruhový tvar
 luční společenstva: minimální velikost je 3 ha
 společenstva kombinovaná: minimální velikost je 3 ha
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Regionální biokoridor
Minimální šířky
 lesní společenstva: 40 m
 společenstva mokřadů: 40 m
 luční společenstva: 50 m
Biokoridor lokální tah
Maximální délky:
 lesní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je max. 15 m
 mokřadní společenstva: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je možné
maximálně na 50 m při přerušení zpevněnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou,
100 m při ostatních druzích pozemků
 společenstva kombinovaná: maximální délka je 2 000 m, možnost přerušení je do 50 m
při přerušení zastavěnou plochou, 80 m při přerušení ornou půdou, 100 m při ostatních
druzích pozemků
 luční společenstva: maximální délka je 1 500 m, možnost přerušení je max. 15 m
Minimální šířky:
 lesní společenstva: 15 m
 společenstva mokřadů: 20 m
 luční společenstva: 20 m
Provedeno bude prověření dodržení délkových a velikostních parametrů, vzdálenosti
biocenter s výsledným návrhem zejména na lokální úrovni.
Obec Dívčí Hrad patří mezi obce v velmi nízký koeficientem ekologické stability (KES 0,47 –
území s maximálním narušením přírodních struktur). Je nezbytné se proto věnovat zásadním
charakteristikám, která umožní jeho úpravu. Jednou těchto možností je důsledné dodržení a
realizace doplnění tahů územních systémů v území, kde jsou tyto lokální prvky navrženy.
Koeficient ekologické stability krajiny byl zvolen jako indikátor environmentálního pilíře za
téma Ochrana přírody a krajiny. Hodnocení KES vychází z rozdělení krajinných typů dle ing.
Míchala.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je navržen na principu ochrany
nejzachovalejších ekosystémů v krajině, které vzájemně propojeny vytvoří ekologicky stabilní
funkční síť krajiny. Pro dosažení tohoto cíle je nutno vymezit prostory, v nichž bude zajištěn
vývoj ekologicky stabilnějších společenstev, a tyto prostory rozmístit tak, aby v jejich síti byly
zastoupeny pokud možno všechny rozmanité typy společenstev, zahrnující druhové
bohatství naší přírody.

Hospodaření na území vymezeném pro prvky územních systémů ekologické stability
Prvky, které nejsou funkční, pouze vymezeny, budou nově vysazeny s ohledem na typ prvku
a potřebu zabezpečení ekologické stability chybějících částí v území s cílem obnovy
přirozené bioty v krajině.
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Nepřípustné aktivity v rámci prvků ÚSES
 umisťování staveb (výjimky na základě posouzení stavu konkrétního prvku ÚSES a
charakteru stavby)
 rekreačně-sportovní zařízení
 noční osvětlení
 oplocování pozemků
 skládkování
Přípustné aktivity v rámci prvků ÚSES
 cyklotrasy
 jezdecké trasy
 rekreační koupání na vyhrazených místech
 zřizování neoplocených malých vodních nádrží
 jednorázové táboření bez pevného zázemí budov (vyhrazené plochy)
 úrovňové křížení biokoridoru místní komunikací, nejlépe v kolmém směru
 křížení biokoridorů a biocenter v údolnicích komunikacemi na mostech
NATURA 2000
NATURA 2 000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a
živočichů a cenné biotopy. Na základě směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin se ČR zavázala k jejímu vyhlášení v souvislosti se vstupem do Evropské unie.
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita
Žádná evropsky významná lokalita ani „ptačí oblast“ není na území obce vymezena.
3.2

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ, POKUD
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

BY

NEBYLA

UPLATNĚNA

ÚZEMNĚ

Územní plán navrhuje celkem 21 nových zastavitelných ploch, z toho čtyři plochy jsou
určené pro bydlení, jedna plocha pro veřejné prostranství, jedna plocha pro větrné elektrárny,
jedna plocha pro technickou infrastrukturu, jedna plocha společného koridoru pro stavby a
zařízení dopravní a technické infrastruktury, sedm ploch dopravní infrastruktury silniční,
jedna plocha zahrádkových osad. Dále jsou navrženy čtyři plochy přestaveb, z toho jedna
plocha pro technickou infrastrukturu, dvě plochy dopravní infrastruktury silniční. Všechny
navržené plochy pro výstavbu jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke střetům zájmů v území.
Bez uplatnění územně plánovací dokumentace by nebyl řešen rozvoj v rámci následujících
ploch.
Přehled nových zastavitelných ploch
Tabulka č. 1

Ozn.
Z1

Označení
SV

Druh využití
Plochy smíšené obytné

Rozloha (ha)
1,13

Z2

SV

Plochy smíšené obytné

0,18

Z3

SV

Plochy smíšené obytné

0,57

Z4

SV

Plochy smíšené obytné

0,23

Popis
Lokalita navazuje na zastavěné
území
Lokalita navazuje na zastavěné
území
Lokalita navazuje na zastavěné
území
Lokalita navazuje na zastavěné
území
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Z5

SV

Plochy smíšené obytné

Z6

VP

Plochy veřejných
prostranství

0,53

Z7

VE

Plocha větrných
elektráren

1,79

Z8

TI

0,41

Z9

DIS,TI

Z10

DIS,TI

Z11

DIS

Z12

DIS

Z13

DIS

Z14

DIS

Z15

DIS

Z16

DIS

Z17

DIS

Z18

DIS

Plocha technické
infrastruktury
Koridor pro stavby a
zařízení dopravní a
technické infrastruktury
Koridor pro stavby a
zařízení dopravní a
technické infrastruktury
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční

Z19

DIS

Plochy dopravní
infrastruktury silniční

0,16

Z20

DIS

Plochy dopravní
infrastruktury silniční

0,18

Z21

ZO

Plocha zahrádkové osady

0,78

0,49

Na základě společného jednání
vypuštěno.
Plocha je určena pro stavbu
rozhledny a je situována podél
silnice III/45717.
Lokalita vymezena pro dvě větrné
elektrárny, včetně úpravy ploch
kolem větrných elektráren
Plocha je vymezena pro realizaci
vodního náhonu a rybníku.
Společný koridor pro dopravní a
technickou infrastrukturu.
Společný koridor pro dopravní a
technickou infrastrukturu.

0,03

Stavební úpravy silnice III/45717

0,21

Na základě společného jednání
vypuštěno.
Stavební úpravy silnice III/45726

0,33

Stavební úpravy silnice III/45726

0,12

Na základě společného jednání
vypuštěno.
Na základě společného jednání
vypuštěno.
Na základě veřejného projednání
vypuštěno.
Plocha je vymezena k realizaci
přístupové komunikace
k zahrádkové osadě.
Plocha je vymezena k realizaci
přístupové komunikace pro větrné
elektrárny.
Plocha je vymezena k realizaci
přístupové komunikace pro větrné
elektrárny.
Plocha zahrádkové osady

Plochy přestavby
Tabulka č. 2

Ozn.
P1

Označení
TI

P2

DIS

P3

DIS

P4

DIS

Druh využití
Plochy technické
infrastruktury
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční
Plochy dopravní
infrastruktury silniční

Rozloha (ha)
0,25
0,14
0,16
0,05

Popis
Lokalita je součástí zastavěného
území (plocha pro umístění ČOV)
Parkoviště u zámku, lokalita je
součástí zastavěného území
Parkoviště u zámku, lokalita je
součástí zastavěného území
Plocha je vymezena k realizaci
přístupové komunikace
k zahrádkové osadě.

V rámci územního plánu se následně realizují jednotlivá opatření naplňování strategických
cílů. Konkrétní opatření již jsou navrhovaná jako reálná a dosažitelná.
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Je tedy výrazný předpoklad, že rozvoj ploch bydlení, dopravní infrastruktury a ploch zeleně
bude pokračovat bez nepříznivého vlivu na prostředí. Územní plán stanoví lokality a
podmínky pro možný rozvoj území, který bude příznivý pro zájmové území se zohledněním
rázu území a okolního prostředí. Plochy výroby a skladování jsou územím brownfields,
plochy technické infrastruktury jsou plochami přestavby.
Připravený a projednaný územní plán obce Dívčí Hrad bude základním vymezujícím
dokumentem pro následnou přípravu nových záměru a rozvoj obce v území.
4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Územní plán obce Dívčí Hrad může ovlivnit některé ze složek životního prostředí v obci,
zejména z hlediska návaznosti na okolní prostory. Konkrétní vlivy budou záviset na
konečném projekčním řešení umístění staveb dle vymezených ploch v územním plánu.
4.1 ZÁBOR ZPF
Z negativních vlivů návrhu je zábor zemědělského půdního fondu. Dotčena bude
zemědělská půda, pro kterou platí potřeba řešit trvalé vynětí pozemku ze zemědělského
půdního fondu a zabezpečit provedení skrývek kulturních zemin. Provedeno bylo
vyhodnocení záboru zemědělské půdy v rámci návrhových ploch územního plámu.

Celkový rozsah požadovaných ploch
V rámci územního plánu obce Dívčí Hrad je území rozčleněno na plochy dle funkčního
využití. Jedná se o následující rozčlenění území:
Z1 – Z21 (zastavitelné plochy):
SV – plochy smíšené obytné
VP – plochy veřejných prostranství
TI – plocha technické infrastruktury
VE – plocha větrných elektráren
DIS,TI – plochy společných koridorů dopravní a technické infrastruktury
DIS – plochy dopravní infrastruktury silniční
P1 – P4 (přestavbová území)
TI – plochy technické infrastruktury
DIS – plochy dopravní infrastruktury silniční
CELKOVÁ REKAPITULACE
Tabulka č. 3
Funkční členění

Plochy smíšené obytné
Plocha občanského vybavení
Plocha větrných elektráren
Plocha technické infrastruktury
Plochy dopravní a technické
infrastruktury

Celková
výměra
půdy
(ha)

Z toho půda

Nezeměd.

(ha)
Zeměděl.

2,11
0,53
1,79
0,41
0,49

0,79
0,53
0
0,05
0,49

1,32
0
1,79
0,36
0

Lesní
PUPFL
0
0
0
0
0

Z celkového odnětí
zemědělské půdy
(ha)
Orná
Zahrada
TTP
půda
0,10
0,27
1,08
0
0
0
1,79
0
0
0
0
0,36
0
0
0
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Plochy dopravní infrastruktury
silniční
Plochy zahrádkové osady

1,03

0,65

0,35

0,03

0,34

0

0,01

0,78

0,01

0,77

0

0

0

0,77

Celkem

7,14

2,52

4,59

0,03

2,15

0,22

2,22

ZÁBOR PŮDY – POROVNÁNÍ ZÁBORU DLE KULTUR PŮDNÍHO FONDU
Tabulka č. 4
(ha)
Celkový zábor
Nezemědělská půda
Lesní půda PUPFL
Zemědělská půda
z toho orná půda
z toho zahrada
z toho TTP

7,14
2,52
0,03
4,59
2,15
0,22
2,22

Zastoupení
z celkového záboru
(%)
100
35,29
0,42
64,29

Zastoupení ze
záboru zem. půdy
(%)

100
46,84
4,79
48,37

Z vyhodnocení uvedeného v tabulce vyplývá, že návrh záboru půdy je směřován do
nového území se záborem zemědělské půdy, který tvoří 64,29 % z celkového nového záboru
půdy. Zábor nezemědělské půdy tvoří 35,29 % zabírané půdy.
Ze zemědělské půdy tvoří zábor TTP 48,37 % záboru zemědělské půdy. Orná půda tvoří
46,84 % záboru zemědělského půdy a zahrady 4,79 % záboru zemědělské půdy.
Zábor PUPFL (půdy určené k plnění funkce lesa) je navržen na 0,03 ha, tj. 0,42 %
z celkového záboru.
Vyhodnocení kvality zemědělských půd navržených k záboru
Tabulka č. 5

Třída ochrany zemědělské půdy
I
II
III
IV
V
Celkem

Výměra
(ha)
0
0,66
0,51
0,85
2,57
4,59

Procentické zastoupení
(%)
0
14,38
11,11
18,52
55,99
100,00

Z tabulky vyplývá, že pro řešení záboru půdy pro nové návrhové plochy jsou
navrženy v převaze půdy V. třídy ochrany (55,99% záboru). Půdy I. třídy ochrany nejsou
navrženy k záboru a půdy II. třídy ochrany tvoří 14,38 % celkového záboru. Z uvedeného
výčtu je zřejmé, že v rámci návrhových ploch byl upřednostněn zejména zábor do tříd III. až
V. stupně ochrany, který tvoří celkem 85,62 % z celkového záboru.
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VYHODNOCENÍ PŮD S INVESTIČNÍM VKLADEM VYNALOŽENÝM ZA ÚČELEM
ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI – MELIORACEMI:
Tabulka č. 6
Plocha
číslo

Funkční
členění

Z7 (1)

VE

Z7 (2)

VE

Z8
Celkem

TI

Půda s investičním
vkladem pro zlepšení půdní
úrodnosti
(ha)
0,06
0,01
0,28
0,56
0,19
0,09
1,19

BPEJ
(ha)

6.37.16
6.27.14
6.46.00
6.27.14
6.46.10
6.58.00

Pozemky s investičním vkladem vynaloženým za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorace) jsou navrženy v záboru o výměře 1,19 ha.
4.2 ZÁBOR PŮDY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Na plochách navržených k záboru v rámci územního plánu Dívčí Hrad jsou dotčeny pozemky
určené k plnění funkce lesa na ploše o výměře 0,11 ha. Jedná se o zábor pozemků pro
vybudování chodníku pro pěší podél silnice III/45717.
4.3 KVALITA OVZDUŠÍ
Obec Dívčí Hrad je součástí území, které je v působnosti Stavebního úřadu Městského
úřadu Osoblaha. Tato oblast není vedena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
V rámci přípravy jednotlivých staveb na území obce Dívčí Hrad bude věnována pozornost
možnému vlivu na znečištění ovzduší v rámci stavebních prací a pro navrhované stavby
nebo jejich provoz. Zvýšené emise škodlivin vzniknou při přípravě území pro stavbu a při
vlastní výstavbě především v důsledku vyšší prašnosti, dopravy a provozu stavebních
mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně
zkrácena. Pro vlastní provoz jednotlivých staveb, které budou na území obce připravovány,
které budou zařazeny dle přílohy č.2 zák.č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, mezi
vyjmenované stacionární zdroje, budou postupovat v souladu s uvedeným zákonem a jeho
prováděcím předpisem Vyhláškou č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Územní plán respektuje koncepční materiály Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany
ovzduší a energetiky:
 Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. Nařízení
Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009
 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje vydán nařízením
Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004 včetně Aktualizace krajského
programu snižování emisí Moravskoslezského kraje r. 2010
 Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje ( povinnost - § 4 zákona č.
406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění), vydaná opatřením č.j.:
ŢPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004.
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4.4 HLUKOVÁ ZÁTĚŽ
Doprava přináší s sebou řadu negativních dopadů, k nimž patří mimo jiné i hluk.
Dlouhodobé působení hlukové zátěže způsobuje u exponované populace závažná civilizační
onemocnění – hypertenzi, infarkt myokardu, neurózy, změny krevního tlaku, poškození
sluchu.
Při přípravě jednotlivých staveb, které mohou být zdrojem hlukové zátěže, bude zpracováno
hlukové posouzení - hluková studie. Tato zhodnotí vlivu provozu dopravy a stacionárních
zdrojů. Na základě zjištěných hodnot bude možné konstatovat, zda provozem nových aktivit
na vymezených plochách dle územního plánu na základě uplatněných hodnot hlukové
zátěže budou dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a pro noc 40 dB.
Tento limit platí i pro místní a účelové komunikace.
Správním územím obce jsou vedeny III. třídy III/45717, III/45718, III/45726, III/45826. Na
silnicích III. třídy je nutno provést šířkovou homogenizaci a v některých případech úpravy
směrových oblouků. Tento záměr nebude souviset se změnou hlukové zátěže.
Návrh větrných elektráren podléhal posouzení v režimu zák. č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Součástí byla hluková studie a ve vydaném Stanovisku jsou uvedeny podmínky
z hlediska hlukové zátěže (předložení aktualizované hlukové studie příslušné KHS,
konfrontace s výsledky měření hlukového pozadí).
Podél silnic III. třídy je mimo souvisle zastavěné území vymezené silniční ochranné pásmo
podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je
ochranné pásmo silnic III. třídy 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu
Z výsledků sčítání dopravy v roce 2 010 je na území Dívčí Hrad k dispozici údaj o zatížení
silnice III/457. V úseku 7-4270 projelo celkem 178 vozidel za den (těžkých vozidel 24).

Jak vyplývá z údajů sčítání, je dopravní zátěž v území nízká. Vliv provozu nebude znamenat
nadměrnou hlukovou zátěž.
Vliv provozu na regionální úzkorozchodné železniční trati č. 298 Třemešná ve Slezsku Osoblaha na zástavbu obce je zanedbatelný.
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4.5 HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
V obci jsou evidované nemovité kulturní památky - 33177/8-58 Socha sv. Jana
Nepomuckého, barokní plastika, p.č. 775/7 k.ú. Dívčí Hrad, 101677 Pomník padlým v 1.sv.
válce u č.p.54, žulový pomník z roku 1918, p.č. 834 k.ú. Dívčí Hrad a 46999/8-57 č.p. 56
Zámek a zámecký park se zbytkem ohradní zdi, p.č. 25/1, 25/2, 25/3, 49/2, 54/1, 54/2, 60,
61/1, 782 k.ú. Dívčí Hrad.
Na území obce je nutné respektovat lokality s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2
zák.č. 20/1987 Sb.ve znění pozdějších předpisů - 15-11-25/1 Zámek (ÚAN I. - Renesanční
zámek na místě staršího gotického hradu, předpoklad slovanského hradiště, nálezy dosud
nepotvrzeny), Intravilán obce Dívčí Hrad (písemné prameny z roku 1267) a 15-11-25/2
Středověké a novověké jádro obce (ÚAN II. – Sádek u Dívčího Hradu, ves zmiňovaná
poprvé r. 1267).
4.6 VODA POVRCHOVÁ A PODZEMNÍ
Řešené území náleží do hlavního povodí řeky Odry, do úmoří Baltského. Základní povodí
tvoří řeka Osoblaha s číslem hydrologického povodí 2-04-02-005, Pastvinný potok 2-04-02006, Karlovský potok 2-04-02-012 a Sádecký potok 2-04-02-025.Kapacitu toků nutno
udržovat pravidelnou údržbou, případné opravy koryta nutno provádět přírodě blízkým
způsobem s použitím přírodních materiálů. Je nutno respektovat stanovené záplavové území
a vymezenou aktivní zónu.
Dle vyhlášky 470/2001 Sb. ze dne 14. prosince 2001 kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností související se správou vodních toků je řeka
Osoblaha zařazena mezi významné vodní toky, pro které se pro údržbu toků v zastavěném
území ponechává pruh v šířce 8 m od břehové čáry. U ostatních vodních toků se pro jejich
údržbu v zastavěném území ponechává pruh šířky 6 m.
Pro ochranu obce budou vytvořeny územní podmínky pro realizaci ochranné hráze vodního
toku Osoblaha před křížením se silnicí 45717 v délce cca 220 m.
Vybudovaná meliorační odvodňovací zařízení budou respektována, v případě zásahu do
těchto zařízení bude obnovena jejich funkce.
Na veškerých zastavitelných plochách je stanovena podmínka, že "Vlastník pozemku na
kterém je umístěná stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, která
souvisí s více pozemky, nebo byla zřízena ve veřejném zájmu, a která byla vybudována před
účinností vodního zákona, je povinen strpět stavbu k vodohospodářským melioracím
pozemků nebo její část na svém pozemku a užívat pozemek tak, aby neovlivnil negativně
funkci stavby k vodohospodářským melioracím pozemků nebo jejich části ".

4.7 ZABEZPEČENÍ VODY
Veřejný vodovod Dívčí Hrad bude i nadále zásoben ze zdroje skupinového vodovodu
Osoblažsko - z vrtu o vydatnosti 40 l/s. s úpravnou vody Třemešná. Stávající místní zdroj
bude ponechán jako rezerva.
Stávající vodovod bude doplněn o krátké úseky pro navrhovanou zástavbu, bude zachováno
stávající rozdělení na tlaková pásma. Vodovod budě zároveň provozován jako vodovod
požární.
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4.8 ODPADNÍ VODY
V současné době není v obci vybudovaná centrální ČOV a není zde v současné době
vybudovaná veřejná kanalizace.. Malá domovní ČOV je vybudovaná pouze u objektu MŠ.
Likvidace odpadních vod z ostatních objektů probíhá individuálně pomocí žump, septiků a
trativodů.
V obci bude vybudována soustavná splašková kanalizace vedená podél místních komunikací.
Kanalizace bude gravitační, doplněná čerpací stanicí před ČOV. Potřeba čerpací stanice v
jižní části obce bude prokázána v dalších projektových stupních.
Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna v mechanicko - biologické čistírně
odpadních vod - ČOV na pravém břehu Osoblahy. Kapacita navržené ČOV bude 41 m3/den,
420 EO. Kalové hospodářství nebude v rámci ČOV řešeno, kal bude odvážen na nejbližší
ČOV. Do doby výstavby kanalizace a ČOV bude likvidace odpadních vod zajištěna
akumulací v žumpách, nebo v malých domovních ČOV.
Likvidace odpadních vod z lokalit, které nebude možné na kanalizaci a ČOV napojit bude
zajištěna zákonným způsobem akumulací v žumpách, nebo v malých domovních ČOV.
Srážkové vody ze staveb budou přednostně zasakovány nebo zadržovány a teprve
přebytečné vody budou odváděny do vhodných recipientů nebo kanalizace.
4.9 FLORA, FAUNA, EKOSYSTÉMY
Přímo na území obce nebyla, na návrhových plochách vymezených pro stavby nebyla
zjištěna přímá migrační trasa živočichů, rozmnožovací stanoviště obojživelníků nebo
zimoviště plazů, nebyla zde zjištěna hnízdiště ptactva. V lokalitách porostů, především
v místech prvků ÚSES a v lesním porostu je naopak předpoklad výskytu takových
společenstev.
V rámci přípravy jednotlivých staveb na plochách vymezených v rámci územního plánu Dívčí
Hrad bude v případě blízkosti přírodních společenstev, lesní nebo mimolesní zeleně
proveden v předstihu biologický průzkum území.
Po provedeném průzkumu přímo pro navrhované nové využití jednotlivých lokalit (další
stupeň posouzení záměru) pak bude možné jednoznačně konstatovat, zda se v území
dotčeného jednotlivými záměry nacházejí druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb. MŽP ČR a zda je možné stavbu realizovat bez vlivu na floru a faunu nebo jaká
budou realizována opatření.
Návrh větrných elektráren podléhal posouzení v režimu zák. č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Součástí bylo posouzení vlivu na floru a faunu, včetně posouzení vlivu na honitbu
v Dívčím Hradě a oboru s dančí a mufloní zvěří. Ve Stanovisku jsou uvedeny podmínky
z hlediska vlivu na floru a faunu, které musí být při další přípravě plněny (doplňující, aktuální
průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů, včetně ornitologického průzkumu).

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY,
ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI.
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita.
Zájmové území není součástí zájmového území není žádná evropsky významná lokalita (=
pSCI) ani ptačí oblast (= SPA).
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Opatření k prevenci negativních vlivů
Předložený územní plán Dívčí Hrad nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) a ptačí
oblasti (PO). Opatření vedoucí k prevenci negativních vlivů této změny tudíž nejsou
navrhována.
Výstavbou všech navržených záměrů sice dojde ke změnám vlivů v užívání pozemků, ale
území bude schopno zásah akceptovat a při dodržení všech platných právních norem
nedojde vlivem jejich výstavby a provozu k významnému ovlivnění nebo k negativním
změnám v kvalitě jednotlivých složek životního prostředí.
Potřebné trendy dalšího vývoje:
 soulad rozvojových plánů se zájmy ochrany životního prostředí především v souvislosti
s posílením ekologické stability území
 stanovení limitů rozvoje území a územních rezerv ve vztahu k ochraně přírodního a
krajinného prostředí a jejich prosazení do nástrojů územního plánování
 dostatečná a účelná ochrana přírodního a kulturního bohatství, respektování zachování
krajinného rázu a ekologické stability území
 ochrana půdy před neopodstatněnými zábory, dodržet území vhodná k realizaci dle
navrhovaných ploch územním plánem
 prosazování principů environmentální výchovy
6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH
VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH
(vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima,
hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy
na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení).
V posouzení (SEA) je hlavní prostor věnován posouzení územního plánu Dívčí Hrad a
charakterizaci složek životního prostředí na území dotčeném navrhovaným využitím území
na plochu podnikatelských aktivit s cílem poskytnout dostatečné informace a poklady
orgánům veřejné správy a dalším zainteresovaným skupinám včetně veřejnosti pro
provedení posouzení navrhované změny územního plánu.
Každý navrhovaný záměr musí být projekčně a provozně řešen tak, aby nesouvisel s dalšími
negativními vlivy na okolní prostředí.
Základním prvkem vlivů je zabezpečení minimalizace vlivů na okolní prostředí, zejména na
nejblíže situované objekty bydlení (otázka hlučnosti, emisí škodlivin, vegetační úpravy) a
umístění každé aktivity v území.
Návrh územního plánu byl postupně projednáván s obcí a se všemi dotčenými osobami,
firmami, státní správou a odbornými orgány státní správy v rámci řešeného území a
vymezení návrhových ploch bylo řešeno v navrhované variantě.
Při přípravě konkrétních staveb v rámci vymezených navrhovaných ploch by mohly být
zvoleny varianty konkrétního umístění staveb a záměru a konkrétního stavebního,
architektonického a technického řešení nebo tzv.nulové varianty, tj. ponechání plochy pro
původní funkční využití.
Významným prvkem bylo posouzení možných vlivů jednotlivých záměrů z krajinářského
hlediska.
Vyhodnocení vlivů jednotlivých návrhových ploch je uvedeno v následující tabulce.
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Zastavitelné plochy vymezené územním plánem
Tabulka č. 7

Označení
plochy
Z1

Funkční
členění
SV

Z2

SV

Z3

SV

Z4

SV

Z5

SV

Z6

VP

Výměra zastavit.
území
Plochy smíšené
obytné

Výměra zastavit.
území
1,13

Zábor ZPF:
třída ochrany
0,91 ha v V. třídě ochrany
(TTP, zahrada)

Plochy smíšené
obytné

0,18

0,02 ha ve II. třídě
ochrany, 0,16 ha v V.
třídě ochrany (orná půda,
TTP)

Plochy smíšené
obytné
Plochy smíšené
obytné

0,57

Plochy smíšené
obytné
Plochy veřejných
prostranství

0,23

0,53 ha

0,12 ha ve II. řídě
ochrany, 0,11 ha v V.třídě
ochrany (TTP)

Není součástí ZPF.

Hodnocení - podmínky
Lokalita navazuje na zastavěné území, plocha je ohraničena
ochranným pásmem vn. K zástavbě byla vymezena již minulým
územním plánem obce.
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném znění,
zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena možnost uceleného
obdělání navazujícího pozemku. Nedojde k záboru PUPFL. Není
předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Nedojde ke snížení průchodnosti krajiny zvěří.
Lokalita navazuje na zastavěné území. K zástavbě byla vymezena
již minulým územním plánem obce.
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném znění,
zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena možnost uceleného
obdělání navazujícího pozemku.Nedojde k záboru PUPFL. Není
předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Nedojde ke snížení průchodnosti krajiny zvěří.
Lokalita navazuje na zastavěné území .
Nedojde k záboru ZPF ani PUPFL.
Lokalita doplňuje proluku mezi zastavěným územím. Dojde
k záboru půdy ve II.třídě ochrany o výměře 0,12 ha.
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném znění,
zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena možnost uceleného
obdělání navazujícího pozemku.Nedojde k záboru PUPFL. Není
předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Nedojde ke snížení průchodnosti krajiny zvěří.
vypuštěno
Lokalita je určena k výstavbě rozhledny, včetně souvisejících
úprav přilehlého veřejného prostranství. Nedojde k záboru PUPFL.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní
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Z7

VE

Plocha větrných
elektráren

1,79 ha

0,51 ha ve III.třídě
ochrany a 0,57 ha v IV.
třídě ochrany vše orná
půda

Z8

TI

Plocha technické
infrastruktury

0,41 ha

0,36 ha ve II. třídě
ochrany (TTP)

Z9

DIS, TI

0,49 ha

Není součástí ZPF.

Z10

DIS, TI

Společný koridor
dopravní a
technické
infrastruktury
Společný koridor
dopravní a
technické

Nedojde k záborům ZPF.

složky.
Lokalita vymezena pro dvě větrné elektrárny, včetně úpravy ploch
kolem větrných elektráren, příjezdu a napojení do distribuční sítě.
Návrh větrných elektráren podléhal posouzení v režimu zák. č.
100/2001 Sb., v platném znění. Součástí bylo posouzení vlivu na
floru a faunu, včetně posouzení vlivu na honitbu v Dívčím Hradě a
obory s dančí a mufloní zvěří. Ve Stanovisku jsou uvedeny
podmínky z hlediska vlivu na floru a faunu, které musí být při další
přípravě plněny (doplňující, aktuální průzkum zaměřený na výskyt
zvláště chráněných druhů, včetně ornitologického průzkumu) a
podmínky z hlediska hlukové zátěže (předložení aktualizované
hlukové studie příslušné KHS, konfrontace s výsledky měření
hlukového pozadí).
Plocha je rovněž zařazena v rámci aktualizace č.1 ZÚR MSK
(předložen k projednání). Plocha je vymezena na vrcholových
plošinách rozvodnicového hřbetu mezi Sádeckým potokem a
bezejmenným levostranným pří-tokem říčky Osoblahy V převážné
části lokality se nachází intenzivně obhospodařovaná zemědělská
půda ohraničená lesním porostem vybíhajícím z údolí Sádeckého
potoka a jižním okrajem komplexu Osoblažského lesa.
Plocha je umístěna také v rámci specifické krajiny C-01 Osoblaha.
Výraznější je pohledové uplatnění ve vztahu k širokému úvalu
Petrovického potoka (cca 2 km jižně) s výskytem historických
krajinných struktur (plužiny). Hlavní oblast jejich výskytu v prostoru
Janova a Petrovic je od vymezené plochy vzdálena cca 12 km (dle
posouzení ZÚR nebude záměrem významněji ovlivněna).
Plocha je určena pro vybudování propojení stávající bezejmenné
vodoteče a vybudování malého rybníka. Dojde k záboru půdy ve
II.třídě ochrany o výměře 0,36 ha.
Plocha je vymezena pro realizaci lávky pro pěší a cyklisty přes řeku
Osoblahu a vybudování protipovodňové hráze přes řeku Osoblahu.
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné části
přírody ani na přírodní složky.
Plocha je vymezena k vymezení koridoru pro vybudování zemního
kabelu vn pro napojení větrných elektráren na rozvodnou síť ČEZ.
Nedojde k záboru ZPF.
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Z11

DIS

Z12

DIS

Z13

DIS

Z14

DIS

Z15

DIS

Z16

DIS

Z17

DIS

Z18

DIS

Z19

DIS

infrastruktury
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční

Plochy dopravní
infrastruktury
silniční

0,03 ha

0,03 ha PUFL

Plocha je určena k vybudování chodníku pro pěší podél silnice
III/45717. Dojde k záboru půdy v PUFL o výměře 0,03 ha.
vypuštěno

0,21 ha

není ZPF

0,33 ha

není ZPF

Stavební úpravy silnice III/45726.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní
složky.
Stavební úpravy silnice III/45726.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní
složky.
vypuštěno
vypuštěno
vypuštěno

0,12 ha

0,01 ha ZPF v V.třídě
ochrany

0,16 ha

0,16 ha ZPF v II.třídě
ochrany

Část nové přístupové komunikace k zahrádkové osadě.
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném znění,
zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena možnost uceleného
obdělání navazujícího pozemku.Nedojde k záboru PUPFL. Není
předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Část nové přístupové komunikace k větrným elektrárnám.
Dojde k záboru půdy ve II.třídě ochrany o výměře 0,16 ha.
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném znění,
zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena možnost uceleného
obdělání navazujícího pozemku.Nedojde k záboru PUPFL. Není
předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
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Z20

DIS

Plochy dopravní
infrastruktury
silniční

0,18 ha

0,16 ha ZPF v V.třídě
ochrany

Z21

ZO

Plocha
zahrádkové
osady

0,78 ha

0,77 ha ZPF v V.třídě
ochrany

P1

TI

P2

DIS

P3

DIS

P4

DIS

Plochy technické
infrastruktury
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční

Část nové přístupové komunikace k větrným elektrárnám.
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném znění,
zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena možnost uceleného
obdělání navazujícího pozemku.Nedojde k záboru PUPFL. Není
předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Plocha zahrádkové osady.
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném znění,
zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena možnost uceleného
obdělání navazujícího pozemku.Nedojde k záboru PUPFL. Není
předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Lokalita je součástí zastavěného území. Plocha pro umístění
ČOV.
Lokalita je součástí zastavěného území. Plocha je vymezena
k realizaci části nové přístupové komunikace k zámku.

0,25

Není součástí ZPF.

0,14

Není součástí ZPF.

0,16

Není součástí ZPF.

Lokalita je součástí zastavěného území. Plocha je vymezena pro
realizaci parkoviště pod zámkem.

0,05 ha

Není součástí ZPF.

Lokalita je součástí zastavěného území. Plocha je vymezena pro
realizaci přístupové komunikace k zahrádkové osadě.
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Jak je zřejmé z výše uvedeného rozboru ploch, navržené plochy jsou situovány v převaze na
zemědělských plochách. Tato skutečnost odpovídá typu území katastru obce Dívčí Hrad.
Při stavbě jednotlivých objektů (přípravě záměrů) na plochách dle ÚP většinou dojde
k záboru zemědělského půdního fondu a s tím souvisejícímu požadavku na souhlas se
záborem ZPF, provedení skrývek kulturních zemin a nakládání se skrytými zeminami
v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění platných změn (zák. č. 41/2015 Sb.).
Většinou u návrhových ploch není předpoklad vlivu na přírodní složky vzhledem k jejich
umístění na plochách agrocenóz a v bezprostřední blízkosti zástavby. Některé vymezené
plochy jsou umístěny v proluce. Pro plochu Z7 VE jsou stanoveny podmínky v již proběhlém
posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb.
Vlivy na faunu souvisí v tomto případě spíše z hlediska ornitofauny zalétávající do území,
většinou hnízdící mimo tato území v lesních porostech, většinou mimo území agrocenóz..
Tam, kde se plochy dotýkají prvků územních systémů ekologické stability, je nutné
zabezpečit dodržení funkčnosti těchto prvků v době stavby a v době následného využívání
objektů. Posláním ÚSES je zajistit podmínky pro zachování bohatého genofondu a pro
výměnu genetické informace biologických složek stabilizačním působením skladebných
prvků na okolní méně stabilní ekosystémy.
Vyloučen je nárůst hluku (vůči chráněnému prostoru chráněných objektů) a znečištění
ovzduší.
Vlivy na ovzduší
Z hlediska emisí znečišťujících látek do ovzduší je možné konstatovat, že realizace uplatnění
nových staveb na vymezených plochách k přípustným činnostem dle územního plánu
nebude za předpokladu dalšího podrobného posouzení konkrétního záměru znamenat
produkci škodlivin do ovzduší nad přípustnou mez za předpokladu uplatnění opatření
zohledňujících připravované aktivity ve vztahu k ochraně ovzduší.
Je možné na základě známých údajů uvedených v rámci územního plánu konstatovat, že
navrhovaný územní plán respektuje požadavky na omezení produkce škodlivin do ovzduší a
je řešen v souladu s požadavky příslušných dokumentů v rámci Moravskoslezského kraje.
Přesto je nezbytné využít všech existujících možností zlepšení kvality ovzduší v obci.
Zejména přiměřeně posuzovat povolování dalších zdrojů znečištění – kotle na pevná paliva a
prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy.
Vliv hlukové zátěže
Jednotlivé záměry realizované na návrhových plochách nesmí být zdrojem hlukové zátěže
nad přípustnou úroveň. Při další přípravě stavby budou v odůvodněných případech
zpracovány hlukové studie na základě technického řešení, na základě nichž bude možné
garantovat, že budou dodrženy limity hluku pro chráněné objekty (chráněný prostor
chráněných objektů) dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací v době přípravy staveb nebo navrhnout opatření pro zabezpečení
uvedeného požadavku. Pro plochu Z7 VE budou z hlediska ochrany hlukem plněny
podmínky uvedené ve Stanovisku.
Vlivy na znečištění vod, půdy a horninového prostředí
Z hlediska znečištění vod a půdy nepředstavuje na základě řešení jednotlivých ploch a
návrhů územní plán Dívčí Hrad potenciální zdroj znečištění. Veškeré možné vlivy budou
technicky, stavebně a provozně řešeny v rámci projektové dokumentace jednotlivých staveb,
které bude možné na vymezených plochách realizovat.
Vlivy na flóru a faunu
Vlivy na floru budou podrobně sledovány v rámci další přípravy jednotlivých záměrů
navržených v jednotlivých návrhových plochách územního plánu. Pro jednotlivé záměry
bude podle místa situování proveden biologický průzkum území. V místech vymezených

35
územním plánem pro možnou zástavbu nebyly v rámci přípravy územního plánu sledovány
takové lokality, na nichž by umístění nových staveb nebylo akceptovatelné, případně je
možné stanovit opatření v rámci biologického průzkumu a následného biologického
posouzení. Pro plochu Z7 VE budou z hlediska ochrany flory a fauny (zejména ornitofauny)
plněny podmínky uvedené ve Stanovisku.
Odpady
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 Sb., v platném znění, odpady
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému
využití, nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti
odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle
druhů a kategorií a
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem ohrožujícím životní prostředí.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu
odpadového hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich
recyklace.
Jedním ze základních dokumentů a nástrojů v oblasti odpadového hospodářství je Plán
odpadového hospodářství (POH) ČR na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. POH MSK byl přijat a schválen
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30.9.2004 usnesením č.25/1120/1. Jeho
závazná část byla přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č.2/2004
s účinností ze dne 13.11.2004.
Plán odpadového hospodářství původce odpadů není v obci zpracován (ze zákona mají tuto
povinnost původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo
více než 1000 t ostatního odpadu). V obci vzniká méně než 1 000 t komunálního odpadu
ročně.
Obec ani v budoucnu nepředpokládá budování skládky na PDO na svém katastrálním
území.
Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického
Respektovány jsou objekty nemovitých kulturních památek - Socha sv. Jana Nepomuckého,
Pomník padlým v 1.sv. válce, žulový pomník z roku 1918, zámek a zámecký park
Závěr
Vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných ploch v rámci územního plánu Dívčí
Hrad je možné konstatovat na základě zjištěných údajů a závěrů, že nebyly shledány takové
předpokládané vlivy, které by realizaci změny využití pozemků a navazujících ploch bránily
nebo ji výrazně omezovaly. Konkrétní budoucí vlivy a jejich dopady je možno posoudit
v jednotlivých případech, jeví se však jako málo pravděpodobné, že by zde byla navržena
aktivita s výrazným negativním dopadem na kteroukoliv ze složek životního prostředí.
Všechny vlivy je možné opatřeními v rámci přípravy stavby řešit technickými opatřeními a
projekčním řešením.
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH
VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ.
Návrh ploch v rámci územního plánu není řešen variantně. Akceptovány a zahrnuty budou
všechny připomínky k navrhovaným plochám a pro další postup přípravy změn v území jsou
stanoveny podmínky a limity.
Následné technické řešení v rámci přípravy konkrétní stavby nebo aktivity v území může být
řešeno variantně.
Vlastní územní plán Dívčí Hrad nebude znamenat negativních zásah do ÚSES ani
chráněných území, respektuje zachování krajinných charakteristik území se stanovením
podmínek pro jejich zachování, respektuje hmotné statky a kulturní dědictví.
V daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně plánovací
dokumentace bylo použito slovního hodnocení bez zvláštních postupů a výpočtových metod.
8.

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

8.1 VLIVY NA PŮDU
Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo ke znečištění půdního prostředí.
Se zeminami bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocení (v souladu se
zák.č.334/1992 Sb. ve znění platných předpisů, zejména zákona č. 41/2015 Sb.) a podmínka
příslušného orgánu ochrany půdního fondu.
Pro uvedené plochy nejsou nutná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů
na životní prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů
v řízení následujících po schválení územního plánu.
8.2 DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ ÚZEMÍ
Správním územím obce prochází silnice III.třídy. Dopravní zatížení není významné.
Správním územím obce je vedena regionální úzkorozchodná železniční trať č. 298 Třemešná
ve Slezsku - Osoblaha. Z výčtu výše uvedených dopravních charakteristik území vyplývá i
malá dopravní zátěž území. Jedná se o dopravní síť odpovídající danému charakteru obce.
Ostatní druhy dopravy se v zájmovém území nenacházejí.
Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení
následujících po schválení územního plánu.
8.3. HLUKOVÁ A IMISNÍ ZÁTĚŽ
Konkrétní připravované záměry nebo stavby na návrhových plochách v rámci územního
plánu Dívčí Hrad nesmí být zdrojem hlukové zátěže nad přípustnou úroveň a nově
připravované stavby budou garantovat dodržení přípustných hodnot dle nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Budou navržena
opatření pro zabezpečení dodržení přípustných hodnot v rámci chráněného prostoru
chráněných objektů. Návrh větrných elektráren podléhal posouzení v režimu zák. č.
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100/2001 Sb., v platném znění. Součástí byla hluková studie a ve vydaném Stanovisku jsou
uvedeny podmínky z hlediska hlukové zátěže (předložení aktualizované hlukové studie
příslušné KHS, konfrontace s výsledky měření hlukového pozadí).
Pro zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury nejsou navržena opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci vlivů na životní prostředí nad rámec obecně platných předpisů
nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení následujících po schválení územního plánu.
8.4. ZVÝŠENÍ PRODUKCE ODPADŮ A ODPADNÍCH VOD, ZVÝŠENÍ RIZIKA HAVÁRIÍ
Navržený územní plán Dívčí Hrad neumožňuje realizovat na vymezených plochách takové
záměry nebo stavby a aktivity, které by sebou nesly zásadní rizika vyplývající z používání
látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při
nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.
Únik většího množství benzinu či nafty znamená případné nebezpečí znečištění zeminy,
povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do
zařízení na odlučování ropných látek, bude eliminována stavebním řešením případných
navrhovaných staveb na vymezených plochách v území.
Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů
v průběhu vlastní stavby. Všechna tato opatření budou řešena v rámci přípravy již
konkrétních staveb a záměrů v území.
Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení
následujících po schválení územního plánu.
8.5 ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ
Záměry, které budou na území vymezených ploch územního plánu Dívčí Hrad realizovány,
nebudou znamenat narušení nebo změny odtokových poměrů v rámci území.
Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní
prostředí nad rámec obecně platných předpisů.
8.6 VLIV NA KRAJINNÝ RÁZ
Změny funkčního využití pozemků jsou navrženy s ohledem na okolní stavby a stávající
charakter území, který umožňuje navrhovanou změnu využití funkčních ploch realizovat.
Tento stav respektuje měřítko krajiny, umožňuje koexistenci okolních staveb a jejich provozu
a zároveň respektuje nejblíže situovanou zástavbou obce a charakteristiky krajinného rázu.
Územní plán respektuje dochované prostorové uspořádání, které vytváří zásadní charakter
obrazu sídla v krajině. I nadále bude respektován poměr zastavěného a volného prostoru.
Významné dominanty sídla, které vytvářejí zásadní obraz sídla, nesmí být narušeny
umístěním nevhodných staveb. Územní plán respektuje významné průhledy na dominanty
krajiny.
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Na vyvýšených místech a exponovaných prostorech není nová výstavba navrhována.
Dodržení vhodného prostorového uspořádání při výstavbě by mělo přispět k citlivému
začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k
narušení krajinného rázu. Výjimku tvoří navrhované větrné elektrárny. Jejich vliv z hlediska
krajinného rázu byl posouzen v režimu zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Nejsou navrhována další opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení
následujících po schválení územního plánu.
8.7 VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Vlastní vymezení návrhových ploch v územním plánu Dívčí Hrad nebude znamenat negativní
vliv z využití dle stanovených možností funkčního využití a provozu možných nových staveb
a aktivit v území na veřejné zdraví.
Tento stav bude v dalším stupni přípravy jednotlivých nových staveb a aktivit v území
prověřen a dokladován rozptylovou studií a hlukovou studií (podle typu nových záměrů). Na
základě těchto materiálů budou stanoveny podrobné podmínky pro možnost realizace stavby
se zřetelem na zabezpečení zdravých životních podmínek v době stavby a provozu objektu,
který bude možné na navrhované ploše realizovat.
Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení
následujících po schválení územního plánu.

9.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

Územní plán je zpracován invariantně. Pro navrhovaný územní plán byly veškeré relevantní
cíle ochrany životního prostředí na základě dostupných krajských koncepcí a další
dokumentace zhodnoceny a do změny územního plánu promítnuty.
Územní plán respektuje podle § 31 odst. 4 stavebního zákona Politiku územního rozvoje ČR
2008, ve znění Aktualizace č. 1 z 15.4.2015.
Rovněž zohledňuje začlenění území krajinné oblasti a krajinného typu dle ZÚR MSK a
přihlíží ke zpracovaným ÚAP a RURÚ Moravskoslezského kraje, respektuje Zásady
územního rozvoje MSK.
Územní plán Dívčí Hrad vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území. Při řešení územního plánu byly zohledněny jak
veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji území.
Územní plán Dívčí Hrad chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot
je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V územním plánu
obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území.
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V rámci územního plánu byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky
na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Řešením ploch přestavby nedojde rovněž k ohrožení stávajících přírodních,
architektonických a urbanistických hodnot v území. Plochy přestavby využívají dnes
nevyužité plochy v rámci zastavěného území.
Územní plán eliminuje slabé stránky a rizika ovlivňující potřeby současné generace zejména
v následujících ohledech:
 stanovená koncepce rozvoje území vytváří předpoklady pro zachování stávajících
přírodních, urbanistických a architektonických hodnot území při přiměřeném rozvoji sídla
 respektuje kulturně historický potenciál území
 respektuje všechny kulturní a historické objekty, přírodní i kulturní krajinné dominanty
 vytváří předpoklady pro řešení otázky dopravního a technického vybavení území
 vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatel v místě
 vytváří předpoklady pro zvýšení prosperity obce
10.

NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVU

ÚZEMNĚ

PLÁNOVACÍ

Základními monitorovacími ukazateli pro územní plán jsou:
 výměra a bonita odnímané plochy ze ZPF
 hluková a emisní zátěž
 dopravní charakteristiky území (dopravní napojení)
 sledování prvků ÚSES (RBK, RBC, LBK, LBC)
 sledování přírodních složek
 sledování okolních objektů bydlení
 sledování vhodného umístění staveb a jejich architektonického řešení s ohledem na
krajinný ráz
Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území a bude průběžně
posuzována možnost trvale udržitelného rozvoje.
Kromě uvedených opatření jsou dále navrhována následující opatření:
 důsledně kontrolovat technický stav všech využívaných technických prostředků
Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínky prostorového uspořádání.
Celé území obce Dívčí Hrad je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Jednotlivé
plochy mají navrženo hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněně
přípustné a podmínky prostorového uspořádání pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití.
Jednotlivé plochy jsou vymezeny v uceleném souhrnu dle specifického návrhu využití na
plochy smíšené obytné, bytových domů, občanského vybavení, plochy rodinné rekreace,
výroby a skladování, technické infrastruktury, silniční infrastruktury, drážní dopravní
infrastruktury. Vymezeny jsou plochy pro větrné elektrárny.

V rámci těchto vymezených ploch jsou dále ucelené plochy rozděleny na plochy podrobně
vymezené dle funkčního využití se stanovením hlavního využití a přípustného využití
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v jednotlivých plochách. Samostatně je vymezeno nepřípustné využití vycházející
z charakteristik ploch, daného území a odborných podkladových materiálů. Nepřípustné
využití na jednotlivých plochách je určující podmínkou pro zabezpečení zachování
navrhovaných charakteristik jednotlivých ploch s ohledem na danou lokalitu, životní prostředí
a konečný ráz krajiny. Určujícím prvkem budou stanovené podmínky prostorového
uspořádání pro novou zástavbu v zastavitelných plochách:
Vymezené regulativy vymezují:
Z hlediska využití území:
 způsob využití území dle výkresu urbanistických hodnot území
 způsob využití dle výkresu přírodních hodnot území podle aktuálního stavu a podle
správních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení), platných v době
zpracování tohoto územního plánu
Z hlediska ochrany životního prostředí:
 ochrana přírody (ÚSES, flora a fauna)
 ochrana krajinného rázu
 ochranná pásma (ochranné pásmo lesa 50 m)
 ochrana podzemních a povrchových vod
 ochranná pásma vodovodních řadů 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včetně/nad DN 500) od
vnějšího líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení (dle zák.č. 458/2000 Sb.) a
telekomunikačních zařízení (dle zák.č.127/2005 Sb.)
Z hlediska ochrany dopravní infrastruktury pozemních komunikací :


Ochranné pásmo silnic III. třídy a místních komunikací (silnice III. třídy a ostatní místní
komunikace II. třídy – 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu)



Rozhledová pole křižovatek silnic a místních komunikací I. a II. třídy (dle zákona
č. 13/1997 Sb.)

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A
KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
Základními ukazateli pro rozhodování ve vymezených plochách územního plánu jsou:
 zemědělský půdní fond - výměra a bonita odnímané plochy
 hluková a emisní zátěž - sledování okolních objektů bydlení
 přírodní složky a minimalizace vlivů na ně
 dopravní charakteristiky území
 sledování vhodného umístění staveb a jejich architektonického řešení s ohledem na
krajinný ráz
 sledování prvků ÚSES (RBK, RBC, LBK, LBC)
V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné záměry vymezené
v zák.č.100/2001 Sb. posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Pro záměr větrných elektráren bude
dodržen zákon č. 100/2001 Sb., v platném znění zejm. č. 39/2015 Sb..
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předmětný územní plán Dívčí Hrad navrhuje mimo jiné plochy smíšené obytné, bytových
domů, plochy rodinné rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování a technické
infrastruktury, silniční dopravní infrastrukturu, drážní dopravní infrastrukturu, v jejichž
důsledku by mohly být sledovány vlivy na životní prostředí. Větrné elektrárny byly posouzeny
v režimu platné legislativy a bude dále postupováno při přípravě tohoto záměru dle
stanovených podmínek v rámci posouzení.
Pro zjištění, zda může mít realizace navrhovaných aktivit závažné vlivy na životní prostředí,
bylo provedeno vyhodnocení těchto navrhovaných aktivit, resp.způsobů využití území a cílů
vzhledem k jednotlivým složkám životního prostředí. Základním východiskem je skutečnost,
že při realizaci jakéhokoliv záměru budou dodrženy všechny povinnosti dané platnými
právními předpisy.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů uvedených v tomto posouzení
je provedeno zhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. S přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný územní plán Dívčí Hrad nebude
znamenat nepříznivé ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí a lze jej
doporučit

Zpracovatel vyhodnocení:

Ing.Jarmila Paciorková
autorizace č. j. 5251/3988/OEP/92
prodloužení č.j. 14816/ENV/16 z 4.5.2016.

U Statku 301/1, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
eproj@volny.cz
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