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– lokální biokoridor
b
– městský úřad
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ú
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Úvod
Posuzovvaná územně plánovací dokumentaace - „Změn
na č. 1 ÚP Sobotín“ (textová +
grafická čáást) byla zprracována spoolečností Urrbanistické středisko
s
Ost
strava, s.r.o. v červnu
2016. Pořiizovatelem Změny
Z
č. 1 ÚP Sobotín je Obecn
ní úřad Sobbotín prostřeednictvím
kvalifikovaané osoby, ktterý ve spoluupráci s určen
ným zastupittelem obce a za technick
ké pomoci
vybraného projektanta (Ing. arch. Helena Salv
vetová Urban
nistické středdisko Ostrav
va, s.r.o.)
zpracoval a projednal zadání
z
změnyy územního plánu.
p
Předkládané Vyhod
dnocení vlivůů územně pllánovací dok
kumentace naa životní pro
ostředí je
zpracovánoo na základ
dě § 10i zákkona č. 100
0/2001 Sb., o posuzováání vlivů naa životní
prostředí, ve
v znění pozd
dějších předppisů. Rámco
ový obsah Vy
yhodnocení vvlivů územníího plánu
na udržitelnný rozvoj úzzemí stanovíí příloha zák
kona č. 183/2
2006 Sb. o úúzemním pláánování a
stavebním řádu. Posou
uzení vlivů úúzemního plánu na životní prostředíí, zpracované osobou
oprávněnouu podle § 19 zákona č. 1000/2001 Sb.,, je nedílnou součástí Zm
měny č. 1 ÚP Sobotín.
Nutnostt posouzení ve
v smyslu výýše citovanéh
ho zákona a jeho
j
rozsah vvychází ze sttanoviska
KÚ Olomoouckého kraje č.j. KUOK
K 19913/2016
6 ze dne 24.2.2016. Při zzpracování posouzení
p
byla respeektována tak
ké stanoviskka dalších dotčených
d
orrgánů veřejnné správy a dalších
subjektů kee zveřejněném
mu Návrhu zzadání Změn
ny č. 1 ÚP So
obotín.
jsou textoová a grafická část
Základnními materiály pro zppracování Vyhodnocení
V
dokumentuu „Změny č.
č 1 ÚP Sobbotín“. Vyu
užity byly taaké další kooncepční podklady a
informace, poskytnutéé zpracovaatelům Vyh
hodnocení předkladatele
p
em koncepce, dále
konzultace s orgány veeřejné správyy a literární a mapové podklady.
p
Neezbytným po
odkladem
pro zpracovvání Vyhodn
nocení byl tak
aké terénní prrůzkum návrrhových plocch a jejích ok
kolí v k.ú.
Sobotín v průběhu čeervna 2016.. Veškeré použité
p
matteriály jsou uvedeny v závěru
Vyhodnoceení v kapitolee „Seznam ppoužitých pod
dkladů“.
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1 Str učné shrnutí
s
í obsah
hu a h lavníc h cílů
emně plánov
p
vací do
okumen
ntace, vztah k
úze
jinýým kon
ncepcí m.
1.1 Strručné sh
hrnutí ob
bsahu a hlavních cílů úzzemně
plá
ánovací dokume
entace
Změna č. 1 ÚP Sob
botín je zpraacována dle stavebního
s
zákona
z
(zákoon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
m řádu, ve znění pozzdějších přeedpisů) a v souladu
s požadavkky vyhlášky č. 500/20006 Sb., o územně analytických ppodkladech, územně
plánovací dokumentaci
d
i a způsobu eevidence úzeemně plánovací činnosti, ve znění vy
yhlášky č.
458/2012 Sb.
S a vyhlášk
ky č. 501/20006 Sb., o ob
becných požžadavcích naa využívání území,
ú
ve
znění pozddějších předpisů.
Obec Sobotín má zpracovaný
z
„„Územní pláán Sobotín“ ze dne 26.88.2014 s účin
nností od
12.9.2014 (Urbanistick
(
é středisko O
Ostrava s.r.o.. 2014).
Důvodeem pro poříízení novéhoo územního plánu jsou
u požadavkyy obce a ob
bčanů na
možnost reealizace záměěrů, které dlee platného úzzemního plán
nu nejsou moožné.
Předmětem návrhu Změny č. 1 ÚP Sobottín je vymezzení dvou noových zastavitelných
ploch pro obytnou výsstavbu a navvazující veřeejné prostran
nství. Územnní plán dále navrhuje
rozšíření dvvou zastaviteelných plochh (Z18, OX3
3) a jedné plochy změn v krajině pro
o rekreaci
na plocháchh přírodního charakteru ((K3).
Navrženné zastavitellné plochy nnavazují na zastavěné území,
ú
mají lokální výzznam a z
hlediska širrších vztahů v území nem
mají žádný vlliv na okolníí obce.
V prostooru obce Sobotín
S
jsouu v návrhu změny územního plánnu (viz Urb
banistické
středisko Ostrava
O
s.r.o
o., 2016) no vě vymezen
ny následujíccí plochy s rrozdílným způsobem
z
využití:
Označení ploochy
Z1/1
Z1/2

Název
N

Funkční využžití plochy

Pod Sm
mrčinou II. B
BV – Plochy bydlení
b
v rodinných do
omech vvenkovské
Místní
P
PV – plochy veřejných
v
komun
nikace
pprostranství
Pod Sm
mrčinou

Výměra
V
[ha]
0,19
0,01

Koeficient zastavění
z
pozem
mku
0,,50
není stan
noven

Důvodeem pořízení změny
z
ÚP jee i úprava některých plocch obsaženýcch v platném ÚP obce
Sobotín:
- rozšířeení plochy K3
K (lyžařskýý areál Sobo
otín v lokalitě U Vodojem
mu). Původn
ní rozsah
plochy K3 (5,26 ha) by
yl zvětšen o 2,55 ha a ak
ktuální rozloh
ha plochy K
K3 dle znění Změny
Z
č.
1 ÚP činí 7,81
7 ha.
- rozšířření plochy občanského vybavení see specifickým
m využitím O
OX 3 č. Z23. Celkem
se plocha Z23
Z Změnou
u č. 1 rozšiřuuje o 0,14 haa zemědělsk
kých pozemkků uvnitř zasstavěného
území. Tatoo plocha je určena
u
pro vyybudování provozního
p
a obslužného zázemí pro navržený
lyžařský arreál.
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Mg
gr. Eva Jirásková,, Ekogroup Czech
h s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz
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Změna č. 1 ÚP
P Sobotín - Vyhod
dnocení vlivů úzeemně plánovací dokumentace
d
na životní
ž
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v
rozsahu přílohyy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

- rozšířeení zastavitelné plochy bbydlení v rod
dinných dom
mech – venkoovské BV č.. Z18 – o
část, která byla v platn
ném ÚP vym
mezena jako plocha veřejjných prostrranství – zeleň ZV č.
Z88.
Ve změěně ÚP bylo aktualizovááno i vymezzení zastavěn
ného území obce, v rám
mci něhož
byly navrženy zmíněnéé dílčí úpravvy a redukcee či vypuštěn
ní některých zastavitelný
ých ploch
obsaženýchh v platném územním
ú
pláánu.

1.2 Vzttah územ
mního p
plánu k jiným koncepcím
m
1.2.1 Sooulad s Pollitikou úzeemního ro
ozvoje ČR











Pro hoddnocení širšícch vztahů obbce Sobotín je výchozím
m podkladem
m vymezení a definice
rozvojovýcch oblastí, ro
ozvojových oos a specificckých oblastíí na úrovni jjednotlivých
h regionů,
jak je provvedeno v Politice územnního rozvojee ČR (PÚR ČR), ve zněění Aktualizzace č. 1.
(2015). Z PÚR ČR ve znění Akktualizace č. 1 vyplývajjí pro Změnnu č. 1 ÚP
P Sobotín
následující republikové priority úúzemního pllánování pro
o zajištění uudržitelného
o rozvoje
území:
Ve veřejnéém zájmu chránit a rozvííjet přírodní, civilizační a kulturní hoodnoty územ
mí, včetně
urbanistickkého, architeektonického a archeolo
ogického děědictví. Zachhovat ráz jedinečné
j
urbanistickké struktury území, struuktury osídleení a jedineečné kulturní
ní krajiny, které
k
jsou
výrazem iddentity územ
mí, jeho histoorie a tradicee - Změnou č. 1 ÚP se vvymezují po
ouze dvě
nové ploch
hy pro výsta
avbu rodinn
ných domů a rozšíření plochy navvrženého lyžžařského
areálu. Noově navržen
né rozvojovvé plochy vý
ýznamně neenaruší stávvající urban
nistickou
strukturu území, struk
kturu osídleení ani krajiinný ráz.
o
dbát na
n rozvoj prrimárního seektoru při
Při plánováání rozvoje venkovskýchh území a oblastí
zohledněníí ochrany kvaalitní zeměděělské, předev
vším orné pů
ůdy a ekologi
gických funkccí krajiny
– Změna č.
č 1 plně respektuje stáávající zeměědělské areá
ály, jejich rrozvoj není navržen.
Změna č. 1 si vyžádá zábor zeměědělské půdy
y 0,33 ha vee IV. a V. třřídě ochrany
y. Plochy
vyžadujícíí zábor ZPF se zčásti naachází v zasttavěném úzeemí.
Předcházett při změnách nebo vytvváření urbánn
ního prostřed
dí prostorověě sociální segregaci s
negativním
mi vlivy na so
ociální souddržnost obyvaatel. Analyzovat hlavní m
mechanizmy
y, jimiž k
segregaci dochází, zvažovat existtující a potenciální důssledky a naavrhovat při územně
č
řešeení, vhodná ppro prevencii nežádoucí míry segreggace nebo sn
nížení její
plánovací činnosti
úrovně - Změna
Z
č. 1 ÚP
Ú nevytvářří předpokla
ady pro pro
ostorově socciální segreg
gaci; tato
problemattika se v řešeeném územíí neprojevujje.
Při stanovoování způsobu využití úúzemí v úzeemně plánov
vací dokumeentaci dávat přednost
komplexním
m řešením před uplatňňováním jed
dnostranných
h hledisek a požadavk
ků, které
ve svých důsledcích
d
zh
horšují stav i hodnoty území. Vhodná řešení úúzemního ro
ozvoje je
zapotřebí hledat
h
ve spo
olupráci s obbyvateli územ
mí i s jeho uživateli
u
a v souladu s určením
u
a
charakterem
m oblastí, oss, ploch a kkoridorů vym
mezených v PÚR
P
ČR - Z
Změna č. 1 ÚP řeší
pouze dílččí úpravy platného územ
mního plánu
u a nenavrh
huje žádná jjednostrann
ná řešení,
která by mohla
m
zhoršiit stav územ
mí a ohrozit jeho
j
hodnoty
y.
Při územněě plánovací činnosti vyccházet z prin
ncipu integro
ovaného rozzvoje území, zejména
měst a reegionů, kterrý představvuje objektiv
vní a kom
mplexní posuuzování a následné
koordinováání prostorov
vých, odvětvvových a čaasových hled
disek - konccepce rozvo
oje obce,
stanovená v platném územním
ú
pláánu, vycházzí z principu
u integrovanného rozvojee území a
všech jehoo funkcí. Zm
měnou č. 1 Ú
ÚP se navrhu
ují pouze nep
podstatné dí
dílčí úpravy platného
územního plánu, konccepce rozvojje obce se neemění.
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Mg
gr. Eva Jirásková,, Ekogroup Czech
h s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz
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Vytvářet v území podmínky k oodstraňování důsledků hospodářskýých změn lokalizací
l
zastavitelnýých ploch pro vytvářření pracov
vních příležžitostí zejmééna v hosspodářsky
problémovýých regionech a napom
moci tak řešeení problémů
ů v těchto úúzemích – v obci je
významnýým zdrojem pracovních příležitostí rekreace a cestovní ruuch, obsahem
m Změny
č. 1 ÚP je (mimo
(
jiné) i návrh rozzšíření lyžařřského areálu v lokalitě U Vodojem
mu.
Podporovatt polycentriický rozvoj sídelní stru
uktury. Vyttvářet předppoklady pro posílení
partnerství mezi městskými
m
a venkovsskými oblaastmi a zlepšit tak
k jejich
konkurenceeschopnost - obec Sobootín je obcíí s významn
nou rekreačční funkcí, která je
rekreačně využívána nejen obyvvateli blízkéh
ho Šumperk
ka, ale i vzddálenější Ollomouce,
Brna a Osstravy. Měssto Šumperk
k je naopak
k pro obec Sobotín přiirozeným sp
pádovým
centrem, které posk
kytuje obcii širokou škálu zařízení občannského vyb
bavení a
pracovních
h příležitosttí. Tyto existtující vztahy
y a vazby Zm
měna č. 1 ÚP
P zachovává
á.
Vytvářet přředpoklady pro
p polyfunkkční využíván
ní opuštěných areálů a plloch (tzv. bro
ownfields
průmyslovéého, zeměděělského, vojeenského a jin
ného původu)). Hospodárnně využívat zastavěné
z
území (poddpora přestaaveb revitaliizací a sanaací území) a zajistit ochhranu nezasstavěného
území (zejm
ména zeměd
dělské a lesnní půdy) a zaachování veřejné zeleně, včetně miniimalizace
její fragmeentace. Cílem
m je účelnéé využívání a uspořádán
ní území úspporné v nárrocích na
veřejné rozzpočty na do
opravu a eneergie, které koordinací
k
veeřejných a sooukromých zájmů na
rozvoji úzeemí omezujee negativní ddůsledky sub
burbanizace pro
p udržitelnný rozvoj úzzemí - na
území obcce Sobotín se
s žádné opu
uštěné areá
ály nebo plo
ochy (brownnfields) nenacházejí.
platného územního
Ochrana nezastavěné
n
ého území b
byla priorittou již při zpracování
z
ú
plánu. Zm
měnou č. 1 ÚP
Ú dochází k záboru pouze 0,33 ha zemědělskýých pozemků, ve IV.
a V. tříděě ochrany, lesní pozem
mky jsou zabírány
z
v rozsahu
r
2,118 ha pro rozšíření
r
lyžařskéhoo areálu; záměr
z
rozššíření lyžařřského areálu je v soouladu s krritérii a
podmínkami pro rozzhodování o změnách v území pro
p
specificckou oblast SOB 3
Jeseníky – Králický Sněžník,
S
kdee se uvádí, že
ž při rozhod
dování a poosuzování zá
áměrů na
změny v území
ú
je třeba přednosstně sledova
at (mimo jin
né) rozvoj rrekreace a lázeňství.
Změnou č.
č 1 se nevym
mezují žádn
né nové plochy, které by
b měly výzznamnější dopad
d
na
veřejné rozpočty nebo
o které by sm
měřovaly k suburbaniza
s
aci.
o
charakter krajinny, umísťov
vat do co
Rozvojové záměry, ktteré mohou významně ovlivnit
lokalit a nnásledně po
k
odporovat potřebná
p
kom
ompenzační opatření.
nejméně konfliktních
S ohledem
m na to při územně pllánovací čin
nnosti, poku
ud je to moožné a odů
ůvodněné,
respektovatt veřejné zájmy
z
např. ochrany biologické ro
ozmanitosti a kvality životního
ž
prostředí, zejména
z
forrmou důsleddné ochrany zvláště chrááněných úzeemí, lokalit soustavy
Natura 20000, mokřadů
ů, ochrannýých pásem vodních
v
zdrrojů, chráněn
ěné oblasti přirozené
p
akumulace vod a nero
ostného bohaatství, ochraany zemědělského a lesnního půdníh
ho fondu.
mínky pro im
mplementaci a respektováání územníchh systémů ek
kologické
Vytvářet územní podm
stability a zvyšování a udržování eekologické stability
s
a k zajištění ekoologických funkcí
f
iv
ostatní volné krajině a pro ochrannu krajinných
h prvků přírrodního charrakteru v zasstavěných
územích, zvyšování
z
a udržování
u
rozzmanitosti venkovské
v
krrajiny. V rám
mci územně plánovací
p
činnosti vyytvářet podm
mínky pro ochhranu krajinn
ného rázu s ohledem
o
na ccílové charak
kteristiky
a typy kraajiny a vytv
vářet podmínnky pro vyu
užití přírodních zdrojů - důsledná ochrana
zvláště ch
hráněných území
ú
příroody, lokalitt soustavy Natura 20000, zeměděllského a
lesního pů
ůdního fond
du a krajin
nného rázu,, vytvoření územního systému ek
kologické
stability, zajištění
z
eko
ologických fu
unkcí krajin
ny a ochran
na krajinnýcch prvků přřírodního
charakteru
u v zastavěn
ných částech
h obce byla
a jednou z priorit
p
při zzpracování platného
měny v územ
územního plánu. Změěnou č. 1 se n
navrhují po
ouze nepodsttatné dílčí zm
mí, které
nepředstavvují výraznější zásah d
do chráněný
ých území ani
a do lokallit Natura 2000.
2
Do
vymezenéh
ho ÚSES se Změnou č. 1 ÚP nezasa
ahuje, záborr zemědělskké půdy je minimální
m
(0,33 ha), zábor
z
lesnícch pozemků činí 2,18 ha
a - je vyvolán
n návrhem rrozšíření lyžžařského
areálu, cožž je v souladu s kritériii a podmínk
kami pro ro
ozhodování o změnách v území
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Mg
gr. Eva Jirásková,, Ekogroup Czech
h s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz
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pro speciffickou oblast SOB 3 JJeseníky – Králický Sněžník,
S
kdde se uvádíí, že při
rozhodováání a posuzzování záměěrů na změěny v územíí je třeba ppřednostně sledovat
(mimo jinéé) rozvoj rek
kreace a lázzeňství.
Vytvářet územní
ú
podm
mínky pro zzajištění mig
grační propu
ustnosti krajjiny pro vollně žijící
živočichy a pro člověěka, zejménna při umísťťování dopravní a techhnické infrasstruktury.
V rámci úzzemně plánov
vací činnostii omezovat nežádoucí
n
srů
ůstání sídel s ohledem naa zajištění
přístupnostti a prostupn
nosti krajinyy – Změnou
u č. 1 ÚP see nenavrhujjí žádné plo
ochy ani
koridory, které by mohly miggrační propustnost krajiny zhorršit, stejně tak se
nenavrhujjí žádné zám
měry, které b
by směřovally ke srůstán
ní jednotlivýých sídel.
Vymezit a chránit ve sp
polupráci s ddotčenými ob
bcemi před zastavěním poozemky nezb
bytné pro
vytvoření souvislých
s
plloch veřejně přístupné zeeleně (zelenéé pásy) v rozzvojových ob
blastech a
v rozvojovvých osách a ve specifiických oblasstech, na jejichž území je krajina negativně
n
poznamenáána lidskou činností, s využitím její
j
přirozen
né obnovy; cílem je zachování
z
souvislých pásů nezastaavěného úzeemí v bezprostředním oko
olí velkých m
měst, způsob
bilých pro
nenáročné formy krátkodobé rekreaace a dále prro vznik a ro
ozvoj lesníchh porostů a zachování
z
prostupnossti krajiny - Změnou č.. 1 se do stávajících ploch
p
veřejnně přístupn
né zeleně
nezasahujee. Prostupn
nost krajinyy není návrh
hem rozvojo
ových plochh ve Změně č. 1 ÚP
omezena.
p
prro rozvoj a vvyužití před
dpokladů úzeemí pro různné formy ceestovního
Vytvářet podmínky
ruchu (napřř. cykloturisttika, agroturiistika, poznáávací turistikaa), při zachoování a rozvo
oji hodnot
území. Poddporovat pro
opojení místt, atraktivnícch z hlediska cestovníhoo ruchu, turistickými
cestami, ktteré umožňu
ují celoročníí využití prro různé forrmy turistikyy (např. pěšší, cyklo,
lyžařská, hipo)
h
- Změěnou č. 1 s e navrhuje rozšíření lyžařského
l
areálu v lo
okalitě U
Vodojemu
u.
Podle místtních podmín
nek vytvářett předpoklad
dy pro lepší dostupnost území a zk
kvalitnění
dopravní a technické infrastruktuury s ohledeem na prosttupnost krajjiny. Při um
mísťování
dopravní a technické infrastrukturry zachovat prostupnost krajiny a m
minimalizovaat rozsah
fragmentacce krajiny; je-li to z těcchto hledisek
k účelné, um
mísťovat tatto zařízení souběžně.
s
Zmírňovat vystavení městských
m
obblastí nepřízn
nivým účink
kům tranzitníí železniční a silniční
dopravy, mimo
m
jiné i prostřednicttvím obchvaatů městskýcch oblastí, nnebo zajistitt ochranu
jinými vhoodnými opatřřeními v úzeemí. Zároveň
ň však vymeezovat plochyy pro novou
u obytnou
zástavbu taak, aby byl zachován
z
dosstatečný odsstup od vymeezených koriidorů pro no
ové úseky
dálnic, silnnic I. třídy a železnic, a tímto způ
ůsobem důsleedně předchházet zneprů
ůchodnění
území pro dopravní staavby i možnnému nežádo
oucímu působení negativvních účinků
ů provozu
dopravy naa veřejné zdrraví obyvatell (bez nutnossti budování nákladných technických
h opatření
na eliminaaci těchto úččinků) - návvrhy nové dopravní a technické infrastruktu
ury jsou
obsaženy v platném úzzemním pláánu a Změno
ou č. 1 ÚP see do nich zaasahuje jen nepatrně
n
– jsou prrovedeny neevýznamné úpravy ná
ávrhu místn
ních komunnikací. Zastavitelné
plochy proo novou oby
ytnou zástavvbu jsou v platném územ
mním plánuu i ve Změněě č. 1 ÚP
vymezeny v dostatečn
ném odstupu
u od tranzitn
ní silnice I/1
11, nové korridory pro dopravní
d
stavby se v platném úzzemním pláánu ani ve Zm
měně č. 1 ÚP nenavrhuují.
Vytvářet podmínky
p
pro
p zlepšováání dostupno
osti území rozšiřováním
m a zkvalittňováním
dopravní infrastruktury
i
y s ohledem
m na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví, zejm
ména uvnitř rozvojových
h oblastí a rozvojovýchh os. Možno
osti nové
výstavby jee třeba dostaatečnou veřej
ejnou infrastrrukturou přím
mo podmínitt. Vytvářet podmínky
p
pro zvyšovvání bezpečnosti a plynnulosti doprravy, ochran
ny a bezpeččnosti obyvaatelstva a
zlepšování jeho ochraany před hluukem a em
misemi, s oh
hledem na tto vytvářet v území
podmínky pro environ
nmentálně š etrné formy
y dopravy (n
např. železnniční, cyklistickou) d
obce
o
Sobotín
n je velmi dobrá, protožže obec leží na trase siln
nice I/11,
dopravní dostupnost
tahem nadrregionálního
která je výýznamným dopravním
d
o významu. Z
Zastavitelnéé plochy,
vymezené v platném územním p lánu, jsou situovány
s
v převážné vvětšině u stá
ávajících
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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komunikací s vybudovanou techn
nickou infra
astrukturou
u. Změnou čč. 1 ÚP se vymezuje
v
pouze jedn
na nová zasttavitelná ploocha určená
á pro výstavbu rodinnéhho domu (Z1/1); pro
tuto plochu
u se zároveň
ň navrhuje ssouvisející dopravní
d
a teechnická inffrastruktura
a (Z1/2).
Na územíchh, kde docháází dlouhodoobě k překraččování zákon
nem stanovenných meznícch hodnot
imisních liimitů pro occhranu lidskkého zdraví, je nutné předcházet
p
ddalšímu význ
namnému
zhoršováníí stavu. Vho
odným uspoořádáním plloch v územ
mí obcí vytv
tvářet podmínky pro
minimalizaaci negativních vlivů kkoncentrovan
né výrobní činnosti
č
na bydlení. Vy
ymezovat
plochy proo novou obytnou zásttavbu tak, aby byl zachován doostatečný od
dstup od
průmyslovýých nebo zeemědělskýchh areálů - ve
v Změně č.. 1 ÚP nejssou navržen
ny žádné
plochy proo novou oby
ytnou výstavvbu v blízko
osti stávajícíích nebo naavržených vý
ýrobních
areálů.
o preventivníí ochranu úzzemí a obyvaatelstva předd potenciálními riziky
Vytvářet podmínky pro
mi katastroffami v územ
mí (záplavy, sesuvy pů
ůdy, eroze, sucho atd.) s cílem
a přírodním
minimalizoovat rozsah případných
p
šškod. Zejmééna zajistit územní ochraanu ploch po
otřebných
pro umísťoování staveb
b a opatřenní na ochran
nu před pov
vodněmi a ppro vymezen
ní území
určených k řízeným ro
ozlivům povvodní. Vytváářet podmínk
ky pro zvýšeení přirozené retence
srážkovýchh vod v územ
mí s ohledem
m na strukturu
u osídlení a kulturní
k
krajiinu jako alteernativy k
umělé akum
mulaci vod – v záplavovvých územícch není navrržena žádnáá nová výsta
avba, pro
zajištění occhrany před
d povodněm
mi je na toku
u Merty v pla
atném ÚP nnavržen such
hý poldr;
sesuvná území
ú
se v obci Sobottín nevysky
ytují. Přirozená retencce srážkových vod
nízkého koeficientu
v zástavběě je zajištěn
na již v plat ném územn
ním plánu stanovením
s
zastavění pozemků,
p
ktterý umožňu
uje vsak deššťových vod
d přímo na ppozemku.
Vymezovatt zastaviteln
né plochy v záplavovýcch územích a umisťovaat do nich veřejnou
infrastruktuuru jen ve zcela
z
výjimeečných a zvllášť odůvodněných příppadech. Vym
mezovat a
chránit zasstavitelné plo
ochy pro přeemístění zásttavby z územ
mí s vysokouu mírou rizik
ka vzniku
povodňovýých škod - v záplavovém
z
m území se Změnou č. 1 zastavitelné
z
é plochy nev
vymezují.
Vytvářet podmínky
p
prro koordinovvané umísťo
ování veřejn
né infrastrukktury v územ
mí a její
rozvoj a tíím podporov
vat její účelnné využívání v rámci síídelní struktuury. Vytvářeet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopraavní dostupn
nosti obcí (měst), kterré jsou přirrozenými
regionálním
mi centry v území
ú
tak, abby se díky možnostem,
m
poloze
p
i infraastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj ookolních obccí ve venkov
vských oblasstech a v obllastech se
specifickým
mi geograficckými podmíínkami. Při řešení probllémů udržiteelného rozvo
oje území
využívat reegionálních seskupení
s
(kklastrů) k diaalogu všech partnerů, naa které mají změny v
území dopad a kteří mohou
m
posiloovat atraktiviitu území investicemi vee prospěch územního
ú
rozvoje. Přři územně plánovací
p
činnnosti stanov
vovat podmíínky pro vyytvoření výko
onné sítě
osobní i náákladní železniční, silničnní, vodní a leetecké doprav
vy, včetně síítí regionálníích letišť,
efektivní dopravní
d
sítě pro spojeníí městských oblastí s veenkovskými oblastmi, steejně jako
řešení přesshraniční do
opravy, protoože mobilitaa a dostupnost jsou klííčovými předpoklady
hospodářskkého rozvojee ve všech reegionech - Změnou
Z
č. 1 ÚP se navvrhují pouzze krátké
úseky místní komunikace, vodovvodu, kanallizace a STL
L plynovoduu pro potřeeby nově
vymezené zastavitelnéé plochy urččené pro výstavbu rodin
nného domuu.
d
vývooje území, požadovat
p
Pro zajištěnní kvality žiivota obyvattel zohledňovat nároky dalšího
jeho řešeníí ve všech potřebných
p
ddlouhodobýcch souvislosttech, včetněě nároků na veřejnou
infrastruktuuru. Návrh a ochranu kv
kvalitních měěstských pro
ostorů a veřeejné infrastru
uktury je
nutné řešit ve spoluprááci veřejnéhoo i soukroméého sektoru s veřejností - Změnou č.. 1 ÚP se
k
ro
ozvoje obce,, která je v souladu s požadavky
p
nna udržiteln
ný rozvoj
navržená koncepce
území včettně nároků na veřejnou
u infrastruk
kturu a včettně zajištěníí ochrany veřejných
prostransttví nemění.
Zvláštní poozornost věn
novat návaznnosti různých
h druhů doprravy. S ohleddem na to vy
ymezovat
plochy a koridory neezbytné pro efektivní integrované
i
systémy veeřejné dopraavy nebo
městskou hromadnou
h
dopravu,
d
um
možňující účeelné propojen
ní ploch byddlení, ploch rekreace,
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
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4674, http://www
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občanskéhoo vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších plooch, s požad
davky na
kvalitní živvotní prostřed
dí. Vytvářet tak podmínk
ky pro rozvojj účinného a dostupného systému,
který budee poskytovatt obyvatelům
m rovné možnosti mobility a dosažžitelnosti v území. S
ohledem na
n to vytváářet podmínnky pro vyb
budování a užívání vhhodné sítě pěších a
cyklistickýých cest, včeetně doprovoodné zeleněě v místech, kde je to vhodné - návaznost
silniční, železniční,
ž
pěší a cyyklistické dopravy
d
a řešení doopravních systémů,
umožňujíccích propojjení obytnýých, výrobních i rek
kreačních pploch, je obsaženo
o
v platném územním plánu. Změn ou č. 1 ÚP se
s navržený systém nem
mění.
dávku vody a zpracován
ání odpadních vod je
Úroveň tecchnické infrastruktury, zzejména dod
nutno konccipovat tak, aby splňovaala požadavk
ky na vysokou kvalitu žživota v souččasnosti i
v budoucnoosti - Změn
nou č. 1 ÚP
P se koncepce zásobová
ání pitnou vvodou ani likvidace
l
odpadních
h vod na úzeemí obce nem
mění, pro no
ově navržen
nou zastaviteelnou plochu
u Z1/1 se
zároveň naavrhuje i prrodloužení sttávajícího vodovodního
v
o řadu a navvržené kanallizace.
Vytvářet územní
ú
podm
mínky pro rozvoj deceentralizovanéé, efektivní a bezpečnéé výroby
energie z obnovitelnýc
o
ch zdrojů, šeetrné k živottnímu prostřředí, s cílem
m minimalizaace jejich
negativníchh vlivů a rizik při respekktování před
dnosti zajištění bezpečnéhho zásobováání území
energiemi - s výrobou
u energie z oobnovitelných zdrojů ve
v větším m
měřítku se na
n území
mním plánu ani ve Změn
ně č. 1 ÚP.
obce nepoččítá ani v platném územ
Při stanovoování urbanisstické konceepce posoudiit kvalitu byttového fonduu ve znevýho
odněných
městských částech a v souladu s poožadavky na kvalitní měsstské struktur
ury, zdravé prrostředí a
účinnou innfrastrukturu
u věnovat poozornost vy
ymezení plocch přestavbyy - netýká se obce
Sobotín.
Z PÚR
R ČR je paatrné základn
dní vymezen
ní rozvojový
ých oblastí nnárodního významu.
v
Vlastní řeššené území je součástí O
ORP Jeseník, které není součástí
s
žádn
dné rozvojové osy ani
rozvojové oblasti.
o
Náleeží však do sppecifické obllasti SOB 3 Jeseníky-Krá
J
álický Sněžn
ník.

Důvody vyymezení specifické obllasti SOB3 Jeseníky – Králický Snněžník:





Potřebaa posílit zaostávající socciální a ekonomický rozv
voj, který pattří k nejslabšším v ČR
a napravit struktturální posttižení ekono
omiky s mn
nohými staggnujícími odvětvími
o
hospoddářství. Vzh
hledem k vvelkým záso
obám dřevaa a klimaatickým pod
dmínkám
nevhoddným pro zem
mědělství, jee potřeba podpořit především rozvoj lesního hosp
podářství
a dřevoozpracujícího
o průmyslu.
Potřebaa rozvíjet a využívat s ohledem naa udržitelný rozvoj územ
mí vysoký potenciál
přírodnně cenné a sp
polečensky aatraktivní obllasti Jeseníků
ů, které jsouu chráněnou krajinnou
k
oblastí, pro rekreacci a lázeňství .
Potřebaa zlepšit nevyhovující doopravní dostu
upnost většin
ny území.

Kritéria a podmínky
p
pro
o rozhodováání o změnách v území
Při rozzhodování a posuzování zzáměrů na zm
měny v územ
mí přednostnně sledovat:
 rozvojj rekreace a lázeňství – obec Sobotín nemá předpoklady ppro rozvoj lázeňství
ani prro významn
nější rozvojj rekreace, převažující funkcí je ffunkce oby
ytná; pro
rozvojj rekreace je v územníím plánu vymezena
v
pllocha pro rrozšíření lyžžařského
areálu
u v lokalitě U Vodojemu
u
 rozvojj ekologick
kého zeměddělství a dřevozpracuj
d
ícího prům
myslu – ek
kologická
zeměd
dělská výro
oba i dřevoozpracující výroba je v obci proovozována, stávající
výrob
bní areály jso
ou zachován
ny
 zlepšeení dopravní dostupnosti území – řešeným územím procházíí silnice I/11
1, je tedy
velmi dobře doprravně dostup
pné.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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sníženní povodňový
ých rizik - p
pro snížení povodňovýcch rizik je v platném územním
ú
plánu
u navrženo vybudování
v
í suché nádrrže (poldru)) na toku M
Merty, jako součásti
protip
povodňových
h opatření n
na ochranu obcí
o
na toku
u Desné

Úkoly pro územní
ú
plánování pro sppecifickou ob
blast SOB3 Jeseníky – Krrálický Sněžn
ník:
 identiffikovat hlav
vní póly a sstřediska eko
onomického rozvoje obblasti a vytv
vářet zde
územnní podmínky pro zkvalitnnění a rozvojj dopravní a technické innfrastruktury
y, bydlení
a občaanského vyb
bavení – obeec Sobotín nepatří k hlavním
h
póllům ani střřediskům
ekonoomického ro
ozvoje oblastti, Změna č.
č 1 územníh
ho plánu dopplňuje jednu
u plochu
pro roozvoj bydleení a jednu plochu pro
o rozvoj rek
kreace na pplochách přřírodního
charaakteru
 vytvářřet územní podmínky
p
prro zlepšení dopravní
d
dosstupnosti úzeemí a přeshraničních
dopravvních tahů, zejména nna Kladsko – řešeným územím pprochází vý
ýznamný
dopraavní tah, siilnice I/11, která se v Jeseníku napojuje
n
sililnici I/60, která je
důležiitým přeshraničním dop
pravním spo
ojením práv
vě s Kladskeem; tento úk
kol nemá
přímoou vazbu na zájmové úzzemí
 vytvářřet územní podmínky
p
prro rozvoj sysstému pěších
h a cyklistickkých tras a propojení
p
systém
mu se soused
dním Polskem
m, koncepčn
ního rozvojee systému dáálkových trass – tento
úkol nemá
n
vazbu na zájmovéé území
 vytvářřet územní podmínky
p
prro rozvoj rek
kreace a cesttovního ruchhu, dřevozprracujícího
průmyyslu a ekolog
gického zem
mědělství, zejjména vymeezením vhoddných území pro tyto
aktivitty – pro rozzvoj rekreacce je ve změně územníh
ho plánu vyymezena plo
ocha pro
rozšířření lyžařskéého areálu; ekologické zemědělství i dřevozprracující výrroba jsou
v řešeeném územíí již provozzovány a prro jejich da
alší rozvoj lze využít stávající
výrob
bní areály
 vytvářřet územní podmínky pro zeměd
dělskou výrrobu podhoorského a horského
charakkteru, zejména vymezenním vhodnýcch území pro zatravňováání a pastviinářství –
zeměd
dělská výrob
ba podhorsk
kého typu jee zde rozvin
nuta, značnáá část zemědělských
pozem
mků je využíívána jako loouky a pastviny
 prověřřit možnostti využití rrekreačního potenciálu horských masivů Jesseníků a
Králicckého Sněžnííku; do dobyy prověření je nutno zach
hovat stávajíící charakterr a rozsah
využittí a limitů tohoto
t
územ
mí – obce So
obotín leží na západníím okraji Jeseníků,
J
zájmoovým územím prochází řada turistiických tras; území má ppotenciál prro rozvoj
lyžařsských areálů
ů a individu
uální a hrom
madné rekreace; v posuzzované změně ÚP je
obsažena jedna plocha pro roozvoj, resp. rozšíření lyžařského arreálu
 řešit územní
ú
souv
vislosti napoojení Jeseník
ků směrem na
n Ostravu – řešeným územím
proch
hází silnice I//11, která řeeší přímé na
apojení obcee s Ostravouu.
 vytvářřet územní po
odmínky proo umístění staveb, technicckých a příroodě blízkých
h opatření
ke sníížení povodň
ňových rizikk, včetně opaatření na horní Opavě s údolní nád
drží Nové
Heřmiinovy - pro snížení povoodňových riizik je v pla
atném územnním plánu navrženo
n
vybud
dování suchéé nádrže (pooldru) na to
oku Merty, jako
j
součástti protipovo
odňových
opatřeení na ochra
anu obcí na toku Desné.
du s PÚR ČR
Č ve znění Aktualizace
A
e č. 1.
Změna č. 1 ÚP Sobotíín je v soulad
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1.2.2 Sooulad s úzzemně pláánovací d okumenta
ací vydanoou Olomo
ouckým
krrajem
voje Olomou
uckého krajje
Zásady úzzemního rozv
V Zásaddách územního rozvoje O
Olomouckého
o kraje ve zn
nění Aktualizzace č. 1 je potvrzeno
p
zařazení města
m
Sobotín
n do specificcké oblasti SOB 3. Součaasně je navržženo zpřesněění úkolů
pro územnní plánování – řešenéhoo území se dotýkají obeecné úkoly, zejména po
ožadavky
na vymezování dostatečných plochh pro bydlen
ní, v oblasti technické
t
inffrastruktury, rekreace
a dopravy. Všechny tytto úkoly bylyy řešeny a sp
plněny již v platném
p
územ
mním plánu,, Změnou
č. 1 ÚP docchází pouze k dílčím úprravám navržeeného rozvoje obce, jehoo koncepce see nemění.
Změnou č.. 1 ÚP se vy
ymezuje pouuze jedna no
ová zastaviteelná plocha určená pro výstavbu
rodinného domu, včeetně souviseející doprav
vní a technické infrastr
truktury, a rozšíření
lyžařského areálu v lok
kalitě U Vodoojemu, navržženého v plattném územníím plánu.
V Zásaadách územn
ního rozvoje Olomouckéého kraje ve znění Aktuaalizace č. 1 je území
obce Sobotín dále zařaazeno do roozvojové obllasti regionálního význam
amu RO2 Šu
umperk –
Zábřeh – Mohelnice,
M
prro kterou jsoou definován
ny obecné úk
koly pro územ
mní plánován
ní. Žádný
z těchto poožadavků se netýká
n
řešenéého území.
Všechnyy záměry uv
vedené v ZÚR
R Olomouck
kého kraje vee znění aktuaalizace č. 1 a týkající
se území Sobotína byly
b
zapracoovány do stávajícího
s
aktuálně
a
plaatného ÚP Sobotín.
Konkrétně se jednalo přeložku
p
silnnice I/11 – veřejně
v
prosp
pěšná stavbaa D 46, such
hou nádrž
Sobotín naa Mertě a vymezení nnadregionáln
ního biocenttra 88 Pradděd, nadregiionálního
biokoridoruu K 91 NRBC Raškov – NRBC Jezerrnice a region
nálního bioccentra RBC Petrovský
P
vrch.
Dle Zássad územníh
ho rozvoje O
Olomouckého
o kraje ve zn
nění Aktualiizace č. 1 jee Sobotín
součástí rekkreačního krrajinného cellku (RKC) Sobotín.
S
Pro řešení probllémů ve vym
mezených
RKC, vypllývajících z nekoordinovvaného nárůstu nejrůznějjších rekreaččních aktivitt, stanoví
ZÚR OK následující
n
záásady:
 Ve vym
mezených RK
KC bude přřírůstek kap
pacit individu
uální rekreaace realizováán pouze
výjimeččně, preferov
vat přeměnu původních venkovských
v
h objektů naa rekreační chalupy
c
–
Změnou
u č. 1 ÚP se rozvojové p
plochy pro individuální rekreaci neenavrhují.
 Vzhledeem k tomu, že řada úzeemí vyčleněn
ná pro různéé formy rekrreace vykazu
uje znaky
nedostatečné vybav
venosti v obllasti veřejné infrastruktu
ury, koncentrrovat tyto ak
ktivity do
pólů roozvoje cesto
ovního ruchhu. Za póly
y rozvoje pro
p specifickkou oblast Jeseníky
považovvat města Jesseník, Javornník, Zlaté Ho
ory a Staré Město
M
– netýkká se obce Sobotín.
 V pólecch rozvoje cestovního
c
rruchu upředn
nostnit při změnách
z
v úúzemí rozvojj veřejné
infrastruuktury. Při zabezpečení nnároků ubyto
ovaných a paasantních náv
ávštěvníků kllást důraz
na odpoovídající rozv
voj dalších sttandardních a specifických zařízení oobčanské vyb
bavenosti
a služebb, a to předeevším v oblaasti stravován
ní, maloobch
hodu, služeb,, sportovně technické
t
vybavennosti a kulturry, které by zzásadním zp
působem pov
výšily kvalituu rekreačního
o procesu
a atrakttivitu územíí a rozmanit
itostí nabídk
ky rekreačních činností a služeb přřispěly k
racionállnějšímu vyu
užití území, a to i mimo hlavní turisttickou sezónuu – Změnou
u č. 1 ÚP
se konkrétní rozv
vojové plocchy pro zařřízení obča
anské vybavvenosti nev
vymezují,
navrhu
uje se pouze rozšíření naavrženého ly
yžařského arreálu v lokaalitě U Vodo
ojemu.
 Vytvářeet podmínky pro rozvoj zejména růzzných forem
m cestovního ruchu s důrrazem na
měkkouu turistiku (např. cyklooturistika, agroturistika,
a
, poznávacíí turistika), s cílem
zachováání a rozvoje jejich hoddnot. Podporrovat propojení z hledisska cestovního ruchu
atraktivních míst tu
uristickými cestami, kteeré umožňují celosezónnní využití pro
p různé
formy turistiky
t
(nap
př. pěší, cykklo, lyžařská,, hipo) při zachování vyyváženého stavu mezi
rozsahem těchto akttivit a ekologgickým pilířeem udržitelnéého rozvoje – Změnou č.
č 1 ÚP se
huje do stáv
vající sítě těcchto typů tra
as.
nezasah
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
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Aktuáln
ně posuzova
aná Změna č. 1 je v sou
uladu se ZÚ
ÚR Olomoucckého kraje ve znění
Aktualizacce č. 1.

1.2.3 Sooulad s úzeemně anallytickými podklady
p
ORP Šum
mperk
V Územ
mně analyticckých podklaadech ORP Šumperk, Aktualizace
A
22014, jsou na
n území
obce Sobottín definován
ny následujíccí problémy k řešení v ÚP
PD:
 negativnní vlivy dopravy (hluk, emise) ze siilnice I/11 – pro zajištěnní ochrany obyvatel
před šk
kodlivými úččinky hluku
u a vibrací z dopravního
o provozu nna silnici I/11 je již v
platném
m územním
m plánu staanoven požžadovaný odstup
o
novvé obytné zástavby
realizovvané podéll silničníhoo průtahu minimálně 50 m odd osy silniice I/11;
zastavittelné plochy
y určené proo obytnou vý
ýstavbu se podél
p
silnicee I/11 nenavrrhují ani
v platnéém územním
m plánu ani ve Změně č.
č 1 ÚP.
 prověřitt území ekollogických rizzik (skládkaa TKO), příp
p. navrhnoutt potřebná opatření k
asanaci – jde o býv
valou skládk
ku průmyslo
ových odpad
dů, která je již rekultivována; v
platném
m územním plánu je ploocha bývalé skládky urččena pro vybbudování pa
arku.
 prokázaat potřebu vy
ymezení novýých zastaviteelných ploch ve smyslu §§55 odst. 4 sttavebního
zákona – Změnou č. 1 se vym
mezují dvě nové zastavittelné plochyy – plocha bydlení
b
v
h – venkovsské BV č. Z1/1
Z
a s ní související zastavitelná
á plocha
rodinnýých domech
veřejnýých prostran
nství PV č. Z
Z1/2, určená pro výstav
vbu místní kkomunikacee. Plocha
č. Z1/1 je určena pro
p výstavb
bu jednoho rodinného
r
domu,
d
v návvaznosti na stávající
obytnou
u zástavbu; jde o ploochu určen
nou pro řeššení bytovéé potřeby vlastníka
v
pozemk
ků.

1.2.4 Sooulad s dallšími konccepčními rozvojovým
r
mi materiáály
Změna ÚP dále reespektuje náásledující ko
oncepční rozzvojové matteriály Olom
mouckého
kraje:
 Úzzemně analy
ytické podkllady Olomo
ouckého kra
aje – aktualiizace č. 2 - rok 2011
(Innstitut regionálních inform
mací, s.r.o., Brno,
B
2011);
 Program rozv
voje územníh
ího obvodu Olomouckého kraje, jeehož aktualizzace byla
schhválena Zastu
Olomouckéh
upitelstvem O
ho kraje dne 17. 2. 2006;
 Pláán odpadov
vého hospod
dářství Olom
mouckého kraje,
k
vydanný ve forměě obecně
závvazné vyhláššky Olomoucckého kraje č.
č 2/2004;
 Inttegrovaný program
p
sn
nižování emisí Olomouckého krajee, vydaný nařízením
n
Oloomouckého kraje
k
v r. 20004;
 Ak
ktualizace prrogramu kee zlepšení kv
vality ovzdušší na úrovnii zóny Olom
mouckého
kraaje (CITYPL
LAN spol. s rr.o., 2009);
 Ak
ktualizace rozptylové
r
sstudie Olom
mouckého kraje
k
(Mgr.. Josef Amb
brož pro
AP
PAZ GROUP
P s.r.o., Olom
mouc, 2009);;
 Úzzemní studie rozvoje ccyklistické dopravy v Olomouckéém kraji (D
Dopravní
proojektování, s.r.o., 2010)
 Úzzemní generel dopravy ssilnic II. a IIII. třídy na území Olom
mouckého krraje (Ing.
arcch. Jaroslav Haluza,
H
UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);
2
 Kooncepce stra
ategie ochraany přírody
y a krajiny pro území O
Olomouckého kraje
(Eccological Co
onsulting, spool. s r.o., Olo
omouc, duben
n 2004);
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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gr. Eva Jirásková,, Ekogroup Czech
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Úzzemní energ
getická kon
ncepce Olom
mouckého kraje;
k
schvál
álená Zastupitelstvem
Oloomouckého kraje
k
dne 17 . 3. 2004;
Stu
udie ochrany před p
povodněmi na územíí Olomouckkého krajee (Pöyry
Ennvironment a.s, březen 20007);
Hluková mapa
a Olomouck
kého kraje
v
a kanalizací Olomouckéh
O
ho kraje (VO
ODING Hran
nice spol.
Pláán rozvoje vodovodů
s r..o., srpen 200
04)

2 Zho
odnoce
ení vzttahu ú zemně
ě pláno
ovací
dokkumen tace k cílům ochra
any živvotního
o
pro
ostředí přijatýým na vnitrostátní úrovnii
Hlavní cíle ochrany
y životního pprostředí přiijaté na vnitrrostátní úrovvni jsou obsaženy ve
Státní poliitice životníího prostředdí České reepubliky 20
012 - 2020 (SPŽP 2012). Lze
konstatovatt, že návrh zm
měny ÚP neení s těmito cíli
c v rozporu
u.
Ekologiická problem
matika legislaativy České republiky a Evropské uunie se v releevantních
požadavcícch dále prom
mítá do platnýých obecně závazných
z
předpisů a kra
rajských doku
umentů a
odráží se v cílech, kteréé jsou v těchtto dokumenttech uvedeny
y.
Je třebaa vzít v úvah
hu, že územnní plán je nástrojem pro vymezováníí ploch a liniií daného
zaměření, nikoliv násstrojem pro aplikaci opatření orgaanizačního charakteru. Z tohoto
pohledu jsoou také vním
mány možné aaplikace dálee uváděných dokumentů.
Základnní vertikální souvislostí kkoncepcí v oblasti
o
ochraany ovzduší je vazba naa Národní
program snnižování em
misí České reepubliky a na
n Národní program sniižování emissí tuhých
znečišťujíccích látek, oxidu siřičiitého a oxiidů dusíku ze stávající
cích zvláště velkých
spalovacíchh zdrojů zneečišťování oovzduší. Krom
mě toho jsou zde uvedeeny významn
né vazby
zejména naa následující koncepční m
materiály, přiipravené na národní
n
úrovvni:
- Stáátní politika životního
ž
proostředí ČR
- Stáátní energeticcká politika a Státní enerrgetická konccepce
- Náárodní prograam hospodárn
rného nakládání s energií a využívání jejích obnov
vitelných
z
zdrojů
- Náárodní prograam ke zmírněění dopadů změny
z
klimattu
- Stáátní dopravníí politika a m
materiály nav
vazující
- Společný regio
onální operačční program
- Opperační progrram Infrastruuktura
- Ceelková strateg
gie Fondu sooudržnosti
Návrh Změny
Z
č. 1 ÚP Sobotínn respektuje limity využžití území vee zvláště ch
hráněných
územích, vycházející
v
z ustanovení § 14 zákona č. 114/1992
2 Sb., o ochraaně přírody a krajiny,
ve znění poozdějších přeedpisů a v úúzemích sousstavy Natura 2000, vycháázející z § 45
4 zákona
č. 114/19922 Sb., v platn
ném znění.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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3 Úda
aje o součas
s
sném stavu
s
životní
ž
ho
pro
ostředí v řeše
eném území
ú
o
a jeho
pře
edpoklá
ádaném
m vývo
oji, pok
kud byy nebylla
úze
emně plánov
p
vací do
okumen
ntace u
uplatn ěna
3.1 Základní charakte
c
eristika zájmové
z
ho územ
mí
3.1.1 Záákladní ch
harakteristtika řešeného územíí
Obec Sobotín
S
leží v severovýýchodní čássti Olomoucckého kraje v okrese Šumperk.
Š
Východní hranice
h
spráávního územ
mí obce Sobo
otín tvoří sou
učasně krajskkou hranici s krajem
Moravskosslezským (ob
bec Stará V
Ves, k.ú. Žď
ďárský Potok
k). Správní úúzemí obce tvoří tři
katastrální území, a to Sobotín, Ruudoltice u Sobotína a Klepáčov. Obbec Sobotín sousedí s
obcemi: Sttará Ves, Osskava, Hrabběšice, Vikýřřovice, Petro
ov nad Desnnou, Velké Losiny a
Vernířovice. Řešené úzzemí (celé spprávní území obce Sobotíín) má rozlohhu 31,91 km
m2. K roku
2014 mělaa obec 1 19
91 stálých oobyvatel. Sp
právní území obce Sobootín leží v průměrné
p
nadmořskéé výšce 365 m.
m Nejvýše ppoložená je seeverovýchod
dní část katasstru (1 125 m n.m.).
Všemi třemi
t
místníími částmi oobce procházzí silnice I. třídy
t
č. 11 a množství silnic
s
III.
třídy a místtních komun
nikací.
Obr. 1: Sittuační mapa polohy zájm
mového územ
mí obce Sobottín (podkladoová data: ČÚ
ÚZK).

3.1.2 Geeologické a geomorffologické poměry
p
Zájmovvé území ob
bce Sobotínn leží v geomorfologi
g
ické provinccii Česká vysočina,
v
subprovinccii Krkonošsk
ko-jesenickáá soustava, oblasti
o
Jeseniické. Dále see území dělí do dvou
celků. Věttšina zájmo
ového územ
mí náleží k celku Hanu
ušovická vrcchovina a podcelků
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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Ph.D., Mg
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Hraběšickáá hornatina (okrsek Petr
trovská vrch
hovina, Kam
menecká hornnatina) a Šu
umperská
kotlina. Seeverovýchod
dní nejvýše položený okraj katasttru náleží ddo celku Pradědská
P
hornatina a okrsku Vyssokoholský hhřbet (geoporrtal.cenia.cz).
Geologiický podklaad území tvvoří převážn
ně amfibolitty, ruly a m
migmatity, ojediněle
zejména ve
v východníí části územ
mí kvarcity a fylity s vložkami kkvarcitů, mrramoru a
metavulkannitů (Geologická mapa Č
ČR 1 : 500 00
00).
Dle eviidence Česk
ké geologickké služby – Geofondu se
s v zájmovéém území nenachází
n
žádná sesuvvná území.
V řešenném území se
s nachází ppět geologick
ky významných lokalit – 1763 – Rašeliniště
Skřítek (rašeliniště přecchodového ttypu a rašelin
nné březiny), 1491 – Skáály (výchozy
y a skalní
defilé na hřbetu),
h
901 – Rudolticee Skelný vrch (staré do
obývky a haaldy), 902 – Smrčina
(opuštěný jámový
j
lom v krupníku) a 903 – Pfarrrerb (výchozy v zářezu ccesty v délcee cca 100
m a haldičkky po činnosti sběratelů nnerostů mineeralizace alpsského typu).

V územ
mí převažujíí svahy s níízkou náchy
ylností k sessuvům, v úddolích řek a potoků
jsou doplnněny svahy se střední nnáchylností k sesuvům.
Obr. 2: Sittuační znázorrnění náchyllností svahů v zájmovém území k sesu
suvům (zdroj:
Mapový poortál ČGS).

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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Obr. 3: Sittuační znázorrnění geologgický význam
mných lokalitt v zájmovém
m území (zdrroj:
Mapový poortál ČGS).

3.1.3 Erroze
Řešené území není při současnném využití území převážně ve form
mě trvalých travních
porostů (T
TTP) a lesníích pozemkůů (PUPFL) významně ohroženo errozními procesy. Při
porušení trrvalého travn
ního porostuu nebo odlessnění území však hrozí vznik rýhov
vé eroze.
Nebezpečnné jsou zejm
ména náhlé prudké dešttě a bouřky.. Potenciálnní ohroženosst půd je
uvedena naa následujícím
m obrázku.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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Obr. 4: Zákres
Z
půd ohrožených
o
větrnou ero
ozí (A) a vo
odní erozí (B
B) (zdroj: Geoportál
G
VÚMOP).

otín se probleematikou ero
oze blíže nezzabývá.
Změna č. 1 ÚP Sobo

3.1.4 Kllimatické a hydrologgické pom
měry
Zájmovvé území se nachází na rrozhraní klim
matických ob
blastí CH6 a CH7. Pro chladnou
oblast CH66 je typická průměrná l ednová teplo
ota v rozmezzí -4 až -5 ººC, průměrn
ná teplota
v červenci činí 14 až 15 °C. Sráážkový úhrn
n ve vegetaččním obdobíí činí 600–7
700 mm,
v zimním období
o
pak 400–500 mm..
Pro chladnou oblasst CH7 je tyypická průměrná lednová teplota v rrozmezí -3 až
a -4 ºC,
průměrná teplota
t
v červ
venci činí 155 až 16 °C. Srrážkový úhrn
n ve vegetačnním období činí 500–
600 mm, v zimním obd
dobí pak 350––400 mm (Q
Quitt 1971).
Správníí území Sobo
otína spadá vvětšinou plocchy do hydro
ologického ppovodí Desné a jejích
přítoků. Seeverní okraj území náležží do povodí Merty. Obaa toky náležží do povodí Moravy.
Východní okraj územíí (prostor raašeliniště Skřřítek) je odv
vodňován Poodolským po
otokem a
náleží do povodí
p
Odry.. Vodní tokyy na správním
m území obcce Sobotín nnejsou podle vyhlášky
č. 178/2012 Sb. kterou
u se stanoví seznam výzznamných vodních tokůů a způsob provádění
p
činností soouvisejících se správou vodních tok
ků, řazeny ve
v většině přřípadů k výzznamným
vodním tokkům. Jediným
m významnýým vodním to
okem je Mertta.
V dotčeeném území není
n vymezeena chráněnáá oblast přirozené akumullace vod (CH
HOPAV),
ani zde nenní vyhlášeno záplavové úúzemí vodníh
ho toku.

3.1.5 Peedologickéé poměry
Podle taaxonomickéh
ho klasifikaččního systém
mu půd České republiky (TKSP) v zájmovém
území převvažují kambiizemě, v jihoovýchodní čáásti katastru převažují krryptopodzoly
y a podél
vodních tooků fluvizem
mě a pseudoogleje. V obllasti Skřítku
u se nacházíí plocha org
ganozemí
(geoportal.cenia.cz).
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3.1.6 Bi ogeograficcké poměrry
Biogeograffické poměry
y:
Podle Culka
C
a ko
ol. (1996) sse zájmové území obce Sobotín nachází v provincii
středoevroppských listn
natých lesů v podprovin
ncii hercynské a dvou bioregionech
h 1.70 –
Jesenickém
m (většina kattastru) a 1.533 Šumperskéém (západní část území).
Řešené území se naachází na roozhraní čtyř čtverců zoo
ologického sííťového map
pování č.
5968, 59699, 6068, 6069
9 (http://www
w.biolib.cz/ccz/toolKFME
E/).
Podle Culka
C
a kol. (2005) se oobec Sobotín
n nachází ve 12 různých biochorách,, které se
nachází ve 4. až 7. vegetačním stuupni. Toto množství
m
biochor ukazujee na velikou
u pestrost
reliéfu zájm
mového územ
mí.
Konkréétně se jednáá o biochory::
ně hlinité nivvy 4. vegetačního stupn
ně (v.s.)
4Nh – Širší převážn
S
na bazzickém krysta
taliniku 4. v.ss.
4SJ – Svahy
5BQ – Rozřezané plošiny
p
na peestrých metam
morfitech 5. v.s.
5Dv – Podmáčené sníženiny s hhlubokými raašeliništi. v.ss.
5SJ – Svahy
S
na bazzickém krysta
taliniku 5. v.ss.
5SQ – Svahy na peestrých metam
morfitech 5. v.s.
5SS – Svahy
S
na kyselých metam
morfitech 5. v.s.
5ZQ – Hřbety na peestrých metaamorfitech 5.. v.s.
5ZT – Hřbety na křřemencích 5.. v.s.
6SQ – Svahy na peestrých metam
morfitech 6. v.s.
6ZT – Hřbety na křřemencích 6.. v.s.
7ZT – Hřbety na křřemencích 7.. v.s.

3.1.7 Fyytogeograffická klasiifikace a potenciální
p
í přirozenná vegetacee
Z fytogeeografického
o hlediska většina úzeemí náleží do oblasti mezofytika, obvodu
Českomoraavského mezzofytika a ookresu 73b Hanušovick
ká vrchovinaa. Nejvýše položená
východní část
č katastru náleží do obblasti oreofy
ytika, obvodu
u Českého orreofytika a okresu
o
97
Hrubý Jeseeník (geoporttal.cenia.cz)..
Potenciáální přirozenou vegetaccí na většin
ně zájmovéh
ho území jee bučina s kyčelnicí
devítilistouu (Dentario enneaphyllii-Fagetum), ve východn
ní a jihovýchhodní části smrková
bučina (Caalamagrostio
o-Piceetum), v severozápadním okraji katastru čeernýšová dub
bohabřina
(Melampyrro nemorosi--Carpinetum
m). V oblasti Skřítku se vyskytují poodmáčené ro
ohozcové
smrčiny (M
Mastigobryo-P
Piceetum) (N
Neuhäuslováá et al. 1998).

3.1.8 Raadonový in
ndex geoloogického podloží
p
Zvýšenéé koncentracce radonu v ppodloží moh
hou následně ovlivnit i kooncentrace radonu
r
ve
stavebních materiálech
h přírodního původu a ve
v vodě, dod
dávané do obbjektů z pod
dzemních
zdrojů. Raddon z podložží proto nejvííce ovlivňujee výslednou koncentraci
k
rradonu v objektech.
Hlavním
m cílem mapování radonoového rizika z geologickéého podloží jje vymezení území, v
objemovou aktivitou
nichž lze předpokládat
p
vyšší frekveenci výskytu
u objektů s ekvivalentní
e
radonu přeevyšující sm
měrnou hodnnotu 200 Bq
q.m-3. Posou
uzení efektivvity vyhledáávání lze
provést sroovnáním předpokládané kategorie raadonového rizika z podlloží a odpov
vídajícího
počtu objekktů nad 200 Bq.m
B -3.
Radonoový index geologického ppodloží urču
uje míru prav
vděpodobnossti, s jakou je
j možno
očekávat úrroveň objem
mové aktivity radonu v daané geologick
ké jednotce.
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Mapa slledované obllasti je prezeentována následujícím ob
brázku. V cellém zájmovéém území
byla stanoovena středn
ní kategoriee radonovéh
ho indexu. Ve sledovaaném území nebylo
provedeno bodové měěření radonoového index
xu. Nejbližší měření prroběhlo v so
ousedním
Petrově nadd Desnou s výsledkem
v
122,4 kBq.m-3, což odpovíd
dá nízkému rradonovému indexu.
Obr. 5: Maapa radonovéého indexu + legenda (zd
droj: Mapový
ý portál ČGSS).

3.1.9 Neerostné suroviny
Hlavním
mi nerostným
mi surovinaami evidovan
nými na sp
právním úzeemí obce So
obotín je
stavební káámen, cihlářské surovinyy, živcové a křemenné suroviny. Ložžiska mají prognózní
p
charakter nebo
n
jsou neegativní. V m
minulosti se v popisovan
ném území a okolních katastrech
k
těžila železzná a měděnáá ruda, polym
metalické rud
dy a mastek.
V zájmoovém územíí se nacházíí řada ložiseek nerostnýcch surovin a prognóznícch zdrojů
nerostnýchh surovin. V zájmovém
z
úzzemí se nenaachází žádné dobývací prrostory.
Tab. 1: Loožiska nerostn
ných surovinn a prognózn
ní zdroje na území
ú
Sobotíína.
Číslo
ložiska
0713314
0713314
0713309
9102000
9092200
9092200
0831207
0831207

N
Název

Identifikačn
ní číslo Surovina

Sobotín
S
S
Sobotín
S
Sobotín
T
Troubelice
R
Rudoltice
R
Rudoltice
R
Rudoltice-Bílé
é Kameny
R
Rudoltice-Bílé
é Kameny

071331402
071331401
071330900
910200000
909220001
909220002
083120702
083120701

křem
menné surovinyy
křem
menné surovinyy
stavební kámen
cihlářřská surovina
živco
ové suroviny
živco
ové suroviny
křem
menné surovinyy
křem
menné surovinyy

Způsob těěžby
dosud netěěženo
dosud netěěženo
dřívější povrchová
dosud netěěženo
dřívější povrchová
dřívější povrchová
dosud netěěženo
dosud netěěženo
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3.1.10 Pooddolovaná území
V řešenném území see nachází řadda poddolovaaných území a pozůstatkůů po historick
ké těžbě.
ú
na územ
mí Sobotína..
Tab. 2: Poddolovaná území
Klíč

N
Název

Suroovina

4128

Sobotín 1 - Čaapí vrch
S
S
Sobotín
2–
S
Smrčina
S
Sobotín
3–
H
Havraní
vrch
R
Rudoltice
u Sobotína
S
- Sklenný vrch
h
Š
Štola
2
Š
Štola
1
J
Jáma
B
Bedřichov
u Oskavy
1
J
Jáma

masttek - měděná ruda
r

Rok
Rozsah/dr
pořízeení
uh dííla
záznaamu
ojedinělá 1988

neznnámá

ojedinělá

1988

do 19. století

polym
metalické rud
dy

ojedinělá

1988

do 19. století

železzné rudy

systém

1988

do 19. století

železzné rudy
železzné rudy
železzné rudy
železzné rudy

štola
štola
šachtta

akt. 20001
akt. 20001
akt. 20001

do 19. století
do 19. století
do 19. století

ojedinělá

1988

do 19. století

železzné rudy

šachtta

akt. 20001

do 19. století

4134
4138
4133
10572
10571
10573
4141
10577

Stáří
do 19. století

3.1.11 Arrcheologiccká nalezišště, historiické pamá
átky
Celé řešené území je
j třeba povaažovat za úzeemí s archeologickými náálezy ve smy
yslu odst.
2 §22 zákoona č. 20/1987 Sb., o stáátní památko
ové péči, ve znění pozdě
dějších předp
pisů. Jako
území s arrcheologický
ými nálezy III. kategorie je evidován
no několik pploch v katasstru obce
Sobotín.
Na území obce jsou
u v Ústředním
m seznamu kulturních
k
paamátek ČR eevidovány náásledující
nemovité kulturní
k
pamáátky památkoového fondu
u ČR:
34950 / 8-11122 S kosteel sv. Vavřin
nce (památko
ou od 3.5. 19
958)
21911 / 8-11124 S mauzzoleum rodiiny Kleinů s ohradní zd
dí s bránou a parkem (p
při silnici,
památkou od 3.5. 19558)
25201 / 8-11123 S souso
oší Kalváriee (zahrada čp
p. 152, památtkou od 3.5. 1958)
V řešenném území se nachází i ppamátky místního význaamu a archittektonicky významné
v
objekty, ktteré však neejsou evidovvány (jedná se o pomníky, kříže, bboží muka, historické
h
budovy a další.).
d
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3.2 Occhrana přírody
p
a krajiny
3.2.1 Veelkoplošná
á zvláště c hráněná území
ú
Většina zájmového území obcee Sobotín se nachází ve velkoplošném
v
m zvláště ch
hráněném
území - CH
HKO Jeseník
ky, viz násleedující obrázzek. Do kataastru obce zaasahují všechny čtyři
zóny odstuupňované och
hrany.
Obr. 6: Pooloha řešenéh
ho správníhoo území obcee Sobotín ve vztahu k zoonaci CHKO Jeseníky
(zdroj: Mappový portál AOPK
A
ČR).

3.2.2 M aloplošná zvláště ch
hráněná ú zemí
V řešenném území se
s nachází čttyři maloplo
ošná zvláště chráněná úz
území (MZCHÚ). Do
zájmovéhoo území také zasahuje ochhranné pásmo
o PR Břidličná.
Ve výchhodní části katastru
k
se nnachází NPR Rašeliniště Skřítek, jejížž rozloha čin
ní 166,65
ha. Chráněno je vrchov
vištní rašeliniiště pramenišštního typu s charakteristtickými rostllinnými a
živočišným
mi společensttvy.
V severrní části kataastru obce see nachází PP
P Smrčina, jejíž rozlohaa činí 1,14 ha a jejím
předmětem
m ochrany je největší
n
kruppníkové tělesso v ČR.
Dalším MZCHÚ v řešeném úzzemí je PP Pfarrerb o rozloze 0,33224 ha, ktterá byla
vyhlášena východně od intraviilánu Sobottína pro ochranu
o
repprezentativní ukázky
mineralizacce alpského typu
t
s výskyytem minerallizovaných sttruktur a četnných druhů minerálů,
m
zvláště epiddotu.
Poslednním MZCHÚ
Ú v zájmovém
m území je PP Sobotín
n – domov ddůchodců, která
k
byla
vyhlášena v roce 2013 pro ochranuu biotopu vráápence maléh
ho, který je eevropsky výzznamným
druhem.
Žádná z návrhových
h ploch neležží ve výše zm
miňovaných maloplošnýc
m
ch zvláště ch
hráněných
územích.
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Obr. 7: Pooloha řešeného správníhoo území obcce Sobotín ve vztahu k M
MZCHÚ
(zdroj: geoportal.cenia.cz).
PP
P Sobotín –
do
omov
důchodců
PP Smrččina

PR Břidličná
á

PP
P Pfarrerb

N
NPR Skřítek

3.2.3 Úzzemí sousttavy Naturra 2000
Východdní okraj kattastru obce jje součástí EVL
E
Praděd
d (CZ07140777). V severrozápadní
části se naachází drobn
ná EVL Sobbotín – domo
ov důchodců
ů. Celá seveerovýchodní polovina
katastru Soobotína leží v ptačí oblastti (PO) Jesen
níky (CZ0711017).
Prostoroové detaily polohy
p
hraniice katastru obce
o
ve vztaahu k hranicíím uvedenýcch lokalit
soustavy Natura
N
2000 jsou k dispozzici na Obr. 8.
8 Do EVL an
ni PO nezasaahuje žádná návrhová
plocha.
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Obr. 8: Poloha
P
řešen
ného území ve vztahu k evropsky významným
m lokalitám a ptačím
oblastem sooustavy Natu
ura 2000 (poodkladová daata: ČÚZK, AOPK).
A

EVL Sobotín – dom
mov důchod
dců

EVL Praděd
P

EVL Rabšteejn

PO Jeseníky
y

EVL Praděěd (kód lokaality CZ071 4077) má ro
ozlohu 6071
1 ha a byla vyhlášena nařízením
n
vlády 132//2005 Sb. EVL
E
zahrnujje centrální část Hrubéh
ho Jeseníku od údolí Studeného
potoka u Bělé
B
pod Prradědem po motorest Sk
křítek nad Klepáčovem
K
včetně závěěru údolí
Divoké Deesné, Bílé Opavy
O
a m
masívu Mravenečníku. Dále
D
zahrnujje například
d Petrovy
kameny, vrrcholy Malý Děd, Pradědd, Vysoká ho
ole, Kamzičník, Máj, Břiddličná a Pecn
ný.
Předmětem
m ochrany EV
VL jsou násleedující typy přírodních sttanovišť:
pozn.: * označuje prio
oritní typ stanooviště
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4060- Alpínská a boreáální vřesovišttě
4080- Subaarktické vrbo
ové křoviny
6150- Silikkátové alpínské a boreálnní trávníky
6430- Vlhhkomilná vysokobylinnáá lemová sp
polečenstva nížin
n
a horsského až allpínského
stupně
7110*- Akttivní vrchoviiště
7140- Přechodová rašelliniště a třasooviště
8110
horského
Silikátov
vé
sutě
až
niválního
stuupně (Andro
osacetalia
alpinae a Galeopsietali
G
ia ladani)
8220- Chassmofytická vegetace
v
silikkátových skaalnatých svah
hů
9110- Bučiiny asociace Luzulo-Fageetum
91D0*- Raašelinný les
9410- Aciddofilní smrčin
ny (Vaccinioo-Piceetea)
Dále jsou předmětem
p
ochrany
o
EVL
L následující druhy:
pozn.: * označuje prio
oritní druh

lipnice jesenická
j
(Po
oa riphaea **)
střevlík hrbolatý (Ca
arabus varioolosus)
šikoušekk zelený (Bu
uxbaumia virridis)
zvonek jesenický (C
Campanula ggelida *)
EVL Sobootín – domov
v důchodců (kód lokalitty CZ071374
40) má rozllohu 0,024 ha
h a byla
vyhlášena nařízením
n
vllády 132/20005 Sb. Jednáá se o lokalittu vrápence m
malého (Rhiinolophus
hipposideroos), který je jejím
j
jediným
m předmětem
m ochrany.
Předmětem
m ochrany EV
VL jsou násleedující druhy
y:
PO Jeseníkky (kód lokaality CZ07111017) má ro
ozlohu 52165
5 ha a byla vyhlášena nařízením
n
vlády 599//2004 Sb. Území
Ú
se nacchází v pohrraniční oblassti severní M
Moravy mezzi obcemi
Heřmanoviice, Vrbno pod Praděddem, Karlov
va Studánkaa, Rýmařov, Sobotín, Jeseník
J
a
Písečná. Ptačí
P
oblast zaujímá 70 % CHKO Jeseníky.
J
Celkově je úzeemí přibližn
ně 42 km
dlouhé a v nejširším míístě 23 km šiiroké. Předm
mětem ochran
ny jsou dva ddruhy:
chřástall polní (Crex crex)
jeřábek obecný (Bon
nasa bonasiaa)
Vliv hoodnocené ko
oncepce na llokality sousstavy Naturaa 2000 byl vvyloučen naa základě
stanovisek orgánů occhrany příroody – Správ
vy CHKO Jeseníky dlle §45i ZO
OPK (č.j.
SR/0074/JS
S/2016 ze dne 2.2.20016) a Krrajského úřřadu Olomoouckého krraje (č.j.
KUOK/199913/2016 ze dne 24.2.20 16).

3.2.4 Paamátné strromy
V zájm
movém územ
mí obce Sobootín, konkrétně v místní části Rudooltice se nacchází dva
evidované památné stro
omy. Jedná sse o 100082 Lípu v Rudolticích (kódd dle ÚSOP: 100082)
a Lípu u Vaňatků
V
– Ru
udoltice (kódd dle ÚSOP: 105122). Uvedené
U
pam
mátné stromy nebudou
záměry obbsaženými v posuzovanéé Změně č.
č 1 ÚP nijjak dotčenyy, neboť se nachází
v dostatečnné vzdálenostti od navrženných změn využití
v
územíí.
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3.2.5 Úzzemní systtém ekologgické stab ility
Územníí systém ek
kologické sttability (ÚSE
ES) je obeccně tvořen soustavou biocenter
b
vzájemně propojených
p
h biokoridoryy. Principiállně je rozlišován územnní systém ek
kologické
stability vee třech úrovních – nadreggionální, regionální a místní ÚSES.
V řešenném území see vyskytují pprvky všech tří úrovní ÚSES.
Ú
V rám
mci zpracován
ní změny
územního plánu neby
yly provedenny žádné úpravy
ú
systéému ÚSES obsažené v platném
územním plánu
p
obce.
Nadregiionální úroveeň zastupujee v území čásst nadregionálního biokooridoru K 91, který je
v řešeném území navržžen jako biokkoridor mezo
ofilní bučinn
ný (v územníím plánu ozn
načen N2
až N4) s vloženým reegionálním biocentrem OK16. Na východní ok
okraj řešenéh
ho území
zasahuje čáást nadregion
nálního bioceentra 88 Prad
děd (N1).
Místní úroveň
ú
je tv
vořena lokálnními trasam
mi, které reprrezentují stannoviště a po
otenciální
přirozená společenstva
s
v území s cíílovými spoleečenstvy lesn
ními, případnně lesními a vodními,
lučními nebbo kombinov
vanými:
- lesníí a vodní – L1
L a L2 – lokkální trasa prrocházející podél
p
toku M
Merty, stanov
viště vlhčí
a živvinami obohaacená; napojuuje se do úzeemí Petrova nad
n Desnou a Vernířovicc
- lesníí – L3 až L11
1 – propojenní lesních stan
novišť ze sev
veru od Vernnířovic k jihu
u směrem
na k..ú. Třemešek
k (obec Oskaava), stanovišště převážně středně živnná a středně vlhká
v
- kom
mbinovaný leesní, vodní, nivní L12 až L19, traasovaný údoolnicí Klepáččovského
potoka a napojjený ve výcchodní částti obce do nadregionállního biocen
ntra N1;
repreezentována jsou
j
hlavněě stanoviště obohacená vodou a žživinami a výše
v
pak
norm
málně živná a vlhčí
- lesníí L20 – napojjení RBC N33 Petrovský vrch na k. ú. Hraběšice
- lesníí L21 – veden
ný od NRBK
K N4 na k.ú. Petrov nad Desnou
D
- kom
mbinovaný leesní a vodníí L22 až L24
L
– trasa vedená po Rudoltickém
m potoce
napoojená na LBC
C l0
- lesníí L25 – napojjení na ÚSE S obce Hrab
běšice.
Cílovým
mi porosty ÚSES
Ú
jsou leesy – potenciiální přírodn
ní ekosystémy
my třetího až sedmého
lesního veggetačního stu
upně, tj. od ddubobukovéh
ho stupně (vllhkých a svěěžích dubový
ých bučin
nebo jasanoových olšin) přes bukovýý, jedlobukový, smrkobu
ukový a smrkkový, v podrrobnějším
členění dle STG (třetí až
a šestý vegeetační stupeň
ň dle metodik
ky ÚSES).
Jižní okkraj rozvojov
vé plochy K33, která byla Změnou č. 1 ÚP rozšířeena, zasahujee do trasy
lokálního biokoridoru.
b
Vliv této pllochy na pro
ostupnost sysstému ÚSESS je dále kom
mentován
v kap. 6.2. Ostatní plocchy změn vyyužití území obsažené vee Změny č. 1 ÚP Sobotín nejsou
dnotlivými pprvky ÚSES..
v prostorovvé kolizi s jed

3.2.6 Výýznamné krajinné
k
p
prvky
Význam
mnými krajin
nnými prvkyy (VKP) jso
ou dle ustan
novení § 3 písm. b) zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S v platnéém znění: le sy, rašeliniště, vodní tok
ky, rybníky,, jezera, údo
olní nivy,
resp. jiné části krajiny zaregistrovan
z
né podle § 6 výše citovan
ného zákona..
V řešenném území see nachází pouuze VKP ze zákona.
z
yla Změnou č. 1 ÚP rozšířena, zasah
huje do VKPP les. Její reaalizace si
Plocha K3, která by
vyžádá zábbor cca 2,18 ha lesní půůdy. Ostatníí plochy změěn využití neegenerují po
otenciálně
negativní vlivy
v
na VKP
P.
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3.2.7 Přřírodní parky
V řešenném území see přírodní parrky nenacházzí.

3.2.8 M igrační prrostupnostt území
Podél jiižní hranice správního úúzemí Sobotíín probíhá dálkový
d
migrrační koridor (DMK)
vymezený Agenturou ochrany ppřírody a krajiny.
k
Věttšina katastrru je také součástí
vymezenéhho migračně významnéhoo území.
Migračnně významn
ná území (M
MVÚ) zahrnu
ují oblasti stálého
s
výskkytu velkých
h savců i
prostory pootřebné k miigraci a chránní propustno
ost krajiny jaako celku. Ceelková rozlo
oha MVÚ
je 42 % úzeemí ČR. Požžadavkem je,, aby hledisk
ko zachování jejich propuustnosti bylo jedním z
důležitých kritérií v rám
mci procesů úúzemního plánování.
Dálkovéé migrační koridory
k
(DM
MK) jsou veedeny uvnitř MVÚ a přeedstavují prostory pro
zajištění allespoň minim
mální průchoodnosti krajiiny. Jsou rep
prezentoványy osou a bu
ufferem o
šířce 250 m na každou
u stranu (intrravilány obccí jsou z DM
MK) vyčleněnny. Jsou vym
mezeny v
místech, ktterá jsou v současnosti stále ještě průchozí,
p
přiičemž se čaasto jedná o poslední
možnosti, kudy
k
mohou
u velcí savci pprojít. Pokud
d je DMK přřerušen bariéérou, označu
uje se tato
lokalita jakko místo kriitické. Přitom
m je podmínkou, že kritická místa je možné technicky
t
reálnými prostředky
p
zp
průchodnit. M
Místa, která jsou dnes prrůchozí, ale s velkým om
mezením,
jsou na mapě vyznačeena jako mí sta problém
mová. Požadaavkem pro oochranu DM
MK je, že
v nich nesm
mí být povollovány žádnéé stavby, kteeré by snížily migrační pprostupnost koridoru.
Celková déélka vymezen
ných DMK v ČR je 10 06
60 km.
Žádná z ploch navržžených v rám
mci Změny č.
č 1 ÚP Sobo
otín nezasahhuje do trasy DMK či
jeho ochrannného pásmaa.
Obr. 9: Pooloha řešenéého území vve vztahu k dálkovým migračním
m
kooridorům a migračně
významným
m územím (p
podkladová ddata: ČÚZK,, AOPK).
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3.3 Kra
ajinný rá
áz
Jedná see o velice čleenité území, zástavba je rozčleněna do
d tří částí – Sobotín, Kllepáčov a
Rudoltice. Nejvýše po
oložená je sseverovýchod
dní část kattastru (1 1225 m n.m.). Původní
struktura osídlení
o
je po
oměrně zachhovalá (histo
orická struktu
ura zástavbyy, plužiny, kamenice,
k
polní cestyy, aleje), nach
hází se zde vvšak prvky zcela
z
novodobé (areál zem
mědělského družstva,
farmy Ruddoltice apod.). Historickáá struktura zástavby
z
je nejvíce zachhovalá v místní části
Klepáčov.

Nemovitéé kulturní památky
p
v řešeném území:
ú
V řešenném území se nachází několik nem
movitých ku
ulturních paamátek, dálee se zde
nacházejí památky
p
místtního význam
mu a architek
ktonicky výzznamné objekkty, které všaak nejsou
evidovány - viz kap. 3.1.11.

Typologi e krajiny:
Podle projektu
p
„Ty
ypologie českké krajiny“, řešitele Doc. Ing. arch. L
Löwa, se v zájmovém
území vyskkytují následu
ující typy krrajin:
I. rámcoové sídelní krajinné typy::
6 – novověké sídelní krajinyy Hercynica
5 – pozdně střeedověké koloonizační krajiiny hercynsk
kého okruhu
II. rámccové typy vyu
užití krajin:
M – lesozeměd
dělské krajinyy
L – lesní krajin
ny
III. rámcové typy reeliéfu krajin:
2 – krajiny vrch
hovin Hercynnica
8 – krajiny vyso
oko položenýých plošin
13 – krajiny vý
ýrazných svahhů a skalnatý
ých horských
h hřbetů
5M2 – pozdně středověěká kolonizačční lesozeměědělská krajin
na vrchovin hercynského
o okruhu
6L2 – novoověká sídelníí lesní krajinna vrchovin Hercynica
H
6L8 – novoověká sídelníí lesní krajinna vysoko položených plo
ošin Hercynicca
6L13 – noovověká síd
delní lesní kkrajina výrazzných svahů
ů a skalnatýých horskýcch hřbetů
H
Hercynica
Krajinný typ 5M2 zabírá
z
centráální část úzeemí zahrnující zástavbu Sobotína a Rudoltic.
Krajinný typ
t
6L2 se nachází v severovýcho
odní části a zahrnuje zzástavbu Kllepáčova.
Krajinný tyyp 6L8 se naachází v oblaasti Skřítku, nejvyšší paartie katastruu (JZ okraj a JV část)
jsou součásstí krajinného
o typu 6L13..

Možné ovvlivnění krrajinného rrázu:
Realizacce navržený
ých zastaviteelných ploch
h negativně neovlivní m
místní krajinný ráz –
plochy Z1//1 a Z1/2 nejsou pohledoově významn
ně exponovan
né. V případěě rozšíření plochy K3
pro výstavbbu lyžařské tratě
t
a sedačkkové lanovky
y dojde k vy
ykácení cca 22,18 ha lesa, což bude
mít vliv na
n místní krrajinný ráz. Vliv těchto ploch na krajinný rááz je dále rozveden
v komentářři k jednotliv
vým plochám
m v kap. 6.
V textovvé části ÚP jsou pro ochhranu krajinn
ného rázu stanoveny výšškové a plošné limity
pro stavbyy v nově nav
vrhovaných zzastavitelnýcch plochách, včetně uveedení jejich hlavního,
h
přípustnéhoo a nepřípusttného využitíí.
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3.4 Pře
edpoklád
daný výývoj slož
žek ŽP bez
b realizzace
úze
emně plánovací dokum
mentace
V přípaadě, že by nebyl
n
schváleen návrh Zm
měny č. 1 ÚP
Ú Sobotín, zůstal by v platnosti
stávající ÚP
Ú Sobotín. Stávající úzzemní plán neumožňuje realizovat nnové záměry obytné
výstavby a rozvoje rekrreačních funkkcí obce.
Předmětem návrhu Změny č. 1 Územního
o plánu Sob
botín je vym
mezení dvou
u nových
zastavitelnýých ploch, návrh
n
rozšířeení plochy K3
K pro výsttavbu lyžařskké tratě a seedačkové
lanovky a aktualizace hranice zasstavěného území. Hlavn
ním cílem nnavržené urb
banistické
koncepce je vytvořen
ní podmínekk pro optim
mální budou
ucí rozvoj řešeného úzzemí při
respektovánní veškerých
h jeho hodnnot, zejména přírodních, kulturních a historickýcch. Nově
schválený návrh
n
změny
y územního pplánu obce by
b měl být záárukou, že roozvoj funkcee bydlení,
a rekreace bude
b
v soulaadu se zájmyy udržitelného
o rozvoje úzeemí.
Současnně by však v případě neeexistence nové změny ÚP nedošlo ani k záborru ZPF a
PUPFL někkterými návrrhovými plocchami ani k lokální
l
změn
ně krajinnéhoo rázu.
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4 Cha
arakte ristiky životn
ního prrostřed
dí v
obl astech
h, které
é by mohly
m
být
b pro
oveden
ním
kon
ncepce
e význa
amně zasaže
eny
Jednotliivé složky životního
ž
prrostředí, u kterých
k
nelze vyloučit ppředpoklad možnosti
významnéhho ovlivnění uplatněním
m územního
o plánu, ob
bsahuje náslledující tabu
ulka. Pro
každou sloožku životního prostředíí jsou defino
ovány záklaadní charakteeristiky, speecifikující
potenciál ovlivnění jednotlivýchh složek životního
ž
prostředí
p
v případě uplatnění
u
posuzovanéého územníh
ho plánu.
Tab. 3: Chharakteristiky
y životního pprostředí pottenciálně ovllivnitelné reaalizací návrh
hu Změny
č. 1 ÚP Sobbotín.
Charakteristika
živootního
prostředí
p
Složka životního
ž
pro
ostředí
potenciálně
p
ovlivnitelnáá realizací ÚP
P
 Zábory
Z
ZPF
 Zábory
Z
PUPPFL vč. och
hranného
Půda a horninové
h
prrostředí
pásma
p
lesa
 Eroze
E
a stabillita svahů
 Míra
M
znečišttění povrcho
ových a
Voda
podzemních
p
vvod
 Změny
Z
odtokkových poměěrů
Ovzduší a klima
 Míra
M znečištěění ovzduší
 Stav
S
příroddních a přírodě
blízkých
b
biottopů
 Stav
S fauny a flóry
 Stav
S
VZCH
HÚ a MZC
CHÚ a
předmětů
p
jejiich ochrany
Příroda a krajina
 Stav
S
lokalitt Natura 2000
2
a
předmětů
p
jejiich ochrany
 Stav
S VKP a ppamátných sttromů
 Krajinný
K
ráz
 Prostupnost
P
kkrajiny (ÚSE
ES)
 Kvalita
K
ovzduuší
Veřejnéé zdraví obyv
vatelstva
 Hluková
H
situaace a vibracee
Hmotnýý majetek a kulturní
k
pamáátky
 Stav
S kulturnícch památek
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4.1 Půda a horninové prostředí
4.1.1 Záábory ZPF
F
Kvalita zem
mědělských pozemků
p
Z hledisska kvality zemědělské ppůdy se v úzeemí vyskytují převážně zeemědělské půdy
p
s V.
třídou ochrrany ZPF. Zejména v záppadní části katastru
k
v náávaznosti na intravilán see nachází
půdy II. – IV.
I třídy och
hrany. Půdy I. třídy ochrrany se vysky
ytují pouze m
maloplošně v západní
části katasttru a v okolí Klepáčova m
mimo nově navržené
n
plocchy změn vyu
yužití území.
Obr. 10: Zobrazení zastoupení
z
jeednotlivých tříd ochrany
y zemědělskké půdy v zájmovém
území (zdrooj: Geoportáál VÚMOP).

Změnnou č. 1 se vymezují noové zastaviteelné plochy, jejichž celkkový zábor půdy
p
činí
0,34 ha, z toho
t
je 0,33 ha zeměděllských pozem
mků a 0,01 ha
h ostatníchh ploch. Vyh
hodnocení
vlivu Změnny č. 1 ÚP So
obotín na tennto aspekt živ
votního prosstředí je obsaaženo v kapittole 6.

4.1.2 Erroze a stab
bilita svah
hů
Území není při so
oučasném vyyužití územíí převážně jako
j
trvalý travní poro
ost (TTP)
významně ohroženo ero
ozními proceesy. Vodní erroze se v řešeném územíí vyskytuje především
na svazích okolo údolnice.
Realizaccí hodnocen
ného návrhuu změny úzzemního pláánu dojde v řešeném území
ú
na
konkrétníchh plochách ke
k změně jejiich dosavadn
ního využíván
ní (zábory Z
ZPF, PUPFL)).
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Dle eviidence Českéé geologickéé služby – Geofondu
G
see v zájmovém
m území nevyskytují
žádná sesuuvná území. V území přeevažují ploch
hy s nízkou náchylností
n
k sesuvům, v údolích
řek a potokků jsou dopllněny svahy se střední náchylností
n
k sesuvům – viz Obr. 2. Případné
riziko erozze lze spatřov
vat u navrženného rozšířeení plochy K3 pro výstavvbu lyžařské tratě, při
jejíž realizaaci dojde k odlesnění
o
na pploše cca 2,1
18 ha.
Vzhledeem k výše uv
vedeným skuutečnostem nelze
n
a priorii vyloučit ovl
vlivnění erozn
ní situace
a stability svahů uplatn
něním uvažoované změny
y ÚP. Vyhod
dnocení vlivuu návrhu Zm
měny č. 1
ÚP Sobotínn na tento asp
pekt je obsažženo v kapito
ole 6.

4.1.3 Poozemky určené k pln
nění funkcce lesa
Lesy zaabírají většin
nu katastru oobce Sobotín. Jsou zařaazeny do lessních oblastíí č. 27 –
Hrubý Jeseeník a č. 28 – Předhoří Hrrubého Jesen
níku.
Realizaccí aktuálně posuzované Změny č. 1 ÚP Sobotín dojde roozšířením pllochy K3
k záboru leesních pozem
mků o výměřee 2,18 ha.
Vliv na pozemky PU
UPFL je dálee blíže komen
ntován v kap
p. 6.

4.2 Vo
oda
Řešené území není součástí
s
chrááněné oblastii přirozené ak
kumulace vood (CHOPAV
V).

4.2.1 Jaakost povrchových a podzemn
ních vod
Likvidaace odpadnícch vod z přeevážné části Sobotína je zajištěna spplaškovou kaanalizací,
napojenou na kanalizacci Petrova naad Desnou, přes
p kterou jsou splaškovvé vody odv
váděny na
ČOV Šumpperk. Pro od
dkanalizovánní horní částii Sobotína a převážné čáásti zástavby Rudoltic
je navrženna výstavba splaškové kanalizace; v horní čáásti Rudolticc a v Klepáčově se
ponechává individuálníí způsob likvvidace odpad
dních vod. Zm
měnou č. 1 sse koncepce likvidace
odpadních vod neměn
ní, pro nově navrženou zastavitelnou plochu see zároveň navrhuje i
prodlouženní stávajícího
o vodovodníhho řadu a nav
vržené kanalizace.
Vzhledeem k výše uv
vedeným skuutečnostem lze v souvislosti s realizzací změny územního
ú
plánu vylouučit významn
ný vliv na poovrchové či podzemní
p
vo
ody v řešeném
m území.

4.2.2 Zm
měny odtokových pooměrů
Výstavbba či význaamnější změěna vegetaččního krytu na novýchh plochách, zejména
původně zaařazených jak
ko zemědělsská či lesní půda, bude mít
m za následeek změnu odtokových
poměrů. Část
Č
ploch bu
ude pokrytaa nepropustn
ným povrcheem nebo staavbami, které zamezí
vsakování dešťových vod
v a sníží dotaci podzzemních vod
d a současnně urychlí po
ovrchový
odtok. Takké očekávan
né odlesnění na návrhov
vé ploše K3 (sjezdová ttrať) částečn
ně změní
odtokové poměry
p
v dottčeném územ
mí. Pro minim
malizaci vlivu nových zaastavitelných ploch na
změnu odtookových pom
měrů doporuččujeme předn
nostní zasakování potencciálně nezneččištěných
dešťových vod (voda ze
z střech). Vooda z komun
nikací a park
kovišť může být kontamiinována a
je proto vhhodné zajistiit její odváddění do kanaalizace přes potřebné lappače štěrku, ropných
látek a usazzovací nádržže.
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4.3 Ovvzduší a klima
Znečištěění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problém
mem obcí a jednotlivých
h sídel z
hlediska occhrany živottního prostřeedí. Značný vliv na kvallitu ovzduší v obcích mají
m velké
zdroje zneččištění v širším regionu. Značným zd
drojem znečiištění ovzdušší je trasa sillnice I/11
procházejíccí intraviláneem obce.
Hodnotyy imisního zatížení obcce Sobotín jsou patrné z následujíccích obrázků (zdroj:
ČHMÚ), na
n jejichž základě
z
lze konstatovat,, že imisní limity nejsoou v řešeném
m území
překračováány.
Obr. 11: Hodnoty
H
imissního zatíženní v dotčeném
m území (zdroj: ČHMÚ).
PM10 – ročční průměr µg/m
m3

PM
M10 36. kvartil µg/m
µ 3

Benzo(a)pyyren – roční prů
ůměr ng/m3

Ben
nzen – roční prů
ůměr µg/m3

V řešenném území má
m lokální neegativní vliv na čistotu ov
vzduší zejmééna doprava a místní,
především malé a střed
dní zdroje zneečištění. Situ
uaci nepříznivě ovlivňujee absence ply
ynofikace
Rudoltic a Klepáčova. Při použittí dřeva a uhlí
u
pro vytápění docháází ke zvýšeení emisí
pevných čáástic, polyaro
omatických uuhlovodíků a těžkých kov
vů.
Možnossti omezení negativních vlivů dopraavy jsou na úrovni obcí poměrně om
mezené a
často finannčně náročné (údržba zpevvněných ploch, zkvalitněění a přeložkky komunikací apod.).
Emisemi z dopravy je zatíženo
z
zejm
ména okolí siilnice I/11.
Potenciáální negativn
ní vliv realizzace návrhu Změny č. 1 ÚP Sobotínn na kvalitu ovzduší
o
a
kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okollí lze vzhleedem k miniimálnímu
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navrženém
mu rozvoji vyloučit. Vliv Z
Změny č. 1 ÚP
Ú Sobotín na
n kvalitu ovvzduší proto není dále
podrobněji komentován
n.

4.4 Přííroda a krajina
k
4.4.1 St ávající přírodní a p
přírodě blíízké biotop
py
V řešenném území see z velké čássti nachází biologicky
b
reelativně cennná stanovištěě (luční a
lesní porossty a maloplo
ošně i příroddní úseky vod
dních toků, apod.),
a
zejm
ména na územ
mí CHKO
Jeseníky. Nově
N
navržžené plochy jsou však navrženy převážně
p
naa člověkem výrazně
pozměněnýých typech biotopů
b
(zahhrada, stávající nezpevněěná cesta a kulturní les)). Vrchní
partie rozššiřované plo
ochy K3 zzasahují do přírodních biotopů. PPotenciální konflikty
rozvojovýcch ploch s ek
kologicky hoddnotnými lok
kalitami jsou
u vyhodnocenny v kapitolee 6.

4.4.2 Faauna a flórra
V řešenném území jee udáván výskkyt řady zvlááště chráněných druhů roostlin a živoččichů, viz
nálezová databáze
d
occhrany příroody (AOPK ČR 2016). Některé nnálezové úd
daje jsou
lokalizovánny v prostoru
u návrhovýchh ploch či v jejich
j
bezpro
ostředním okkolí. Většina nálezů je
však situovvána mimo zastavěné úúzemí obce, zejména ve východní ččásti území. Konflikt
konkrétníchh ploch navrržených změěn využití úzzemí a lokaliit s výskytem
m zvláště ch
hráněných
druhů rostllin a živočich
hů je podrobbně vyhodno
ocen v kapito
ole 6.Chráněn
ěná území a předměty
p
jejich ochraany
Zájmovvé území obcce Sobotín jee z větší částti součástí velkoplošného
ho zvláště ch
hráněného
území - CH
HKO Jeseník
ky. V zájmo vém území se nachází čtyři
č
maloploošná zvláště chráněná
území, dálee se zde nach
hází tři lokaliity soustavy Natura 2000
0.
Charaktteristiky dotččených chránněných územ
mí a předměětů jejich occhrany jsou podrobně
p
rozvedeny v kapitole 3..2. Vliv realiizace návrhu
u změny územ
mního plánu na chráněnáá území je
dále blíže komentován
k
v kap. 6.

4.4.3 Výýznamné krajinné
k
p
prvky (VK
KP), památtné stromyy
Význam
mnými krajiinnými prvkky (VKP) jssou dle ustaanovení § 3 písm. b) zákona
z
č.
114/1992 Sb.,
S v platnéém znění: le sy, rašeliniště, vodní tok
ky, rybníky,, jezera, údo
olní nivy,
resp. jiné části krajiny zaregistrovan
z
né podle § 6 výše citovan
ného zákona..
V řešenném území see nachází pouuze VKP ze zákona – vizz kap. 3.2.6. V
Vliv realizacce návrhu
změny územ
mního plánu
u na VKP je ddále blíže ko
omentován v kap. 6.

4.4.4 Krrajinný rá
áz
Krajinný ráz je defiinován v § 1 2 zákona č. 114/1992 Sb
b., o ochraněě přírody a krajiny,
k
v
platném znnění, jako zejjména příroddní, kulturní a historickáá charakteristtika určitého
o místa či
oblasti, kteerý je chráněn
n před činno stí snižující jeho
j
estetick
kou a přírodnní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu (zzejména um
misťování a povolování staveb) mo
ohou být
prováděny pouze s ohleedem na zachhování význaamných krajinných prvkůů, zvláště ch
hráněných
území, kultturních domiinant krajinyy, harmonickéého měřítka krajiny a vzttahů v krajin
ně.
Vliv reaalizace návrh
hu změny úzzemního pláánu na krajin
nný ráz je dáále blíže kom
mentován
v kap. 6.
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4.4.5 Prrostupnostt krajiny
Územníí systém ek
kologické staability krajiny (ÚSES) je vzájemnně propojený
ý soubor
přirozenýchh i pozměn
něných, avšaak přírodě bllízkých ekosystémů, ktteré udržují přírodní
rovnováhu (def. MŽP). Cílem vym
mezení územ
mního systém
mu ekologickké stability v řešeném
území je zajistit
z
přetrrvání původnních přirozeených skupin
n organismůů v jejich typických
t
(reprezentaativních) stan
novištích a v podmínkácch kulturní krajiny.
k
Realilizace tohoto
o systému
má zajistitt trvalou ex
xistenci a reeprodukci ty
ypických pů
ůvodních neebo přírodě blízkých
společensteev, která jsou
u schopna bbez výraznéh
ho přísunu en
nergie člověkkem zachov
vávat svůj
stav v podmínkách ruššivých vlivů civilizace a po narušení se vracet kke svému pů
ůvodnímu
stavu. Popiis skladebný
ých částí úzeemního systéému ekologiccké stability je uveden v kapitole
3.2.5.
m zájmovéhho území prochází
p
dállkový migraační koridorr (DMK)
Východdním okrajem
vymezený Agenturou ochrany přírrody a krajin
ny. Většina katastru je ssoučástí vym
mezeného
migračně významného
v
území.
Vliv reealizace návrrhu změny územního plánu
p
na prrostupnost kkrajiny je dále
d
blíže
komentováán v kap. 6.

4.5 Ve
eřejné zd
draví obyyvatelstv
va
4.5.1 Kvvalita ovzd
duší
Problem
matika kvaliity ovzduší je podrobně rozepsán
na v kapitolle 4.3. V území
ú
se
v současné době nenaccházejí žádnéé významné zdroje znečiišťování ovzzduší. Stav ovzduší
o
je
ovlivněn i absencí
a
plyn
nofikace něktterých částí obce.
o
Vliv reaalizace návrh
hu změny úzeemního plánu na kvalitu ovzduší je ddále blíže kom
mentován
v kap. 6.

4.5.2 Hlluk a vibra
ace
Hlukováá situace v obci je dnes zzávislá předeevším na intenzitě dopravvy. Legislativ
vní rámec
pro ochrannu obyvatel před hlukeem je vymeezen zákoneem č. 258/22000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví
z
v § 30
0 a 31. Tentoo zákon mj. ukládá
u
vlastn
níkům resp. správcům po
ozemních
komunikaccí, železnic a dalších oobjektů, jejiichž provozeem vzniká hluk (zdroje hluku)
povinnost zajistit
z
techn
nickými, orgganizačními a dalšími opatřeními, abyy hluk nepřeekračoval
hygienickéé limity uprav
vené provádděcím právním předpisem
m pro chráněěný venkovn
ní prostor,
chráněné vnitřní prostory staveb a cchráněné ven
nkovní prosto
ory staveb.
Hlukováá situace v obci
o
je dnes závislá před
devším na in
ntenzitě silni
niční dopravy
y. Nejsou
navrhoványy nové význ
namné zdrojee hluku. Reaalizací hodno
oceného návrrhu změny územního
ú
plánu nedoojde ke znattelnému a vvyhodnotiteln
nému navýšeení dopravníí zátěže v obci. Vliv
realizace náávrhu změny
y územního pplánu na hluk
k a vibrace jee dále blíže kkomentován v kap. 6.

4.6 Hm
motný majetek a kulturn
ní památtky
V řešenném území je evidovánoo několik nemovitých kulturních
k
ppamátek, dále se zde
nacházejí památky
p
mísstního význaamu – viz kaapitola 3.1.11. Vliv reaalizace návrh
hu změny
územního plánu
p
na hmo
otný majetekk a kulturní památky
p
je bllíže komentoován v kap. 6.
6
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5 Sou
učasné
é prob lémy a jevy životn ího
pro
ostředí , které
é by mo
ohly bý
ýt upla
atněním
m
pol itiky ú zemní ho roz
zvoje nebo
n
úzzemně
ě
plá novac í doku menta
ace výz
znamn ě
ovl ivněny
y, zejm
ména s ohled em na zvlášttě
chrráněná
á územ
mí a lok
kality Natura
N
2000
Popis problémů a slložek životnního prostřed
dí, které by realizací
r
návrrhu změny územního
ú
plánu Sobootín mohly bý
ýt významněě ovlivněny je podrobnějii rozepsán v předchozí kaapitole 4.
Zejména okrajové části řešenéého území vykazují
v
zvý
ýšenou konccentraci biollogických
hodnot, což dokládá míra
m jejich leegislativní occhrany z hled
diska ochranny přírody a poměrně
vysoký poodíl přírodě blízkých biiotopů. Nav
vržené zastav
vitelné plocchy se však
k nachází
v kulturní intenzivně
i
ob
bhospodařovvané části kraajiny se snížženou biologiickou hodno
otou.
Vliv reaalizace změn
ny územníhoo plánu na ZCHÚ,
Z
VKP
P, skladební prvky ÚSES a další
jevy životnního prostřed
dí je popsán v kapitole 6.
Vliv hoodnocené ko
oncepce na llokality sousstavy Naturaa 2000 byl vvyloučen naa základě
stanovisek orgánů occhrany příroody – Správ
vy CHKO Jeseníky dlle §45i ZO
OPK (č.j.
SR/0074/JS
S/2016 ze dne 2.2.20016) a Krrajského úřřadu Olomoouckého krraje (č.j.
KUOK/199913/2016 ze dne 24.2.20 16).
Návrhem
m změny ÚP
P se vymezuují dvě nové zastavitelnéé plochy pro obytnou vý
ýstavbu, a
veřejná proostranství. Dále je navržeeno rozšířeníí plochy K3 pro výstavbuu lyžařského
o areálu a
sedačkové lanovky. Reealizace těchhto ploch pov
vede k drobn
nému posílenní stability osídlení
o
a
k rozvoji reekreace. Změěnou ÚP je aaktualizovánaa hranice zasstavěného úzzemí.
Doprovodným negaativním jevem
m návrhu zm
měny ÚP je drobný úbyttek zemědělské půdy
ve IV. – V.
V třídě ochrrany ZPF a úbytek PUP
PFL (resp. dočasná
d
změ
měna jeho ch
harakteru)
v rozsahu cca
c 2,18 ha. Dalšími
D
význnamnějšími problémy
p
jso
ou zejména:
- riziko voddní eroze půd
dy
- potenciálnní střety něktterých rozvoj
ojových ploch
h s ochranou
u přírody a krrajiny
Tyto střřety a problém
my jsou dálee blíže speciffikovány v kaapitole 6 tohhoto hodnoceení.
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6 Zho
odnoce
ení stá
ávajícíc
ch a p ředpokkládan
ných
vlivvů nav rhovan
ných v ariant územn
ního p lánu
na životn í prosttředí
6.1 So
ouhrnné zhodnocení vliv
vu územ
mního plá
ánu na
živvotní pro
ostředí z hledisk
ka kumulativních
ha
syn
nergický
ých vlivů
ů, včetně
ě zhodno
ocení dllouhodo
obých,
stře
ednědob
bých, krrátkodob
bých, trv
valých, p
přechodn
ných,
kla
adných a záporn
ných, včetně vzttahů me
ezi
uve
edenými oblastm
mi hodn
nocení
Změna č. 1 územníh
ho plánu je ppředkládána v jedné variantě. Kumullativní vlivy realizace
jednotlivýcch ploch obssažených v nnávrhu změn
ny územního
o plánu mohoou nastat zej
ejména se
stávajícímii plochami v území, avššak ani při zvážení
z
kum
mulace vlivů (především v oblasti
dopravní záátěže) se neo
očekávají výzznamné změny proti souččasnému stavvu.

6.1.1 Vllivy na půd
du
Zábor zeměědělské půdy
y pro navrženné plochy
Výpočeet záboru ZP
PF je zpracoován podle Společného
S
metodického
m
o doporučeníí Odboru
územního plánování MMR
M
a Oddboru ochran
ny horninov
vého a půdnního prostřeedí MŽP,
červenec 2011
2
a podlee zákona č. 334/1992 Sb., o ochran
ně zemědělskkého půdníh
ho fondu,
vyhlášky č. 48/2011 Sb
b., o stanoveení tříd ochraany, vyhlášk
ky MŽP č. 133/1994 Sb., kterou se
upravují něěkteré podrob
bnosti ochranny ZPF, Mettodického po
okynu odboruu ochrany lessa a půdy
MŽP (čj.O
OOLP/1067/9
96) k odnímáání půdy ze ZPF a zákona č. 289/19995 Sb., o leesích a o
změně a dooplnění někteerých zákonůů (lesní zákon).
Změna č. 1 ÚP Sob
botín vymezu
zuje dvě nov
vé zastaviteln
né plochy. Jeedná se o pllochu pro
bydlení Z1/1 a navazujjící veřejné pprostranství - plocha Z1/2. Předměttem ÚP je i rozšíření
na pro výstav
vbu lyžařskéé tratě a lanové dráhy.
plochy K3,, které je v pllatném ÚP oobce vymezen

Zábor zem
mědělských pozemků ppro rozšířen
ní sjezdovky
y se nevyhoodnocuje, pozemky
p
budou i naadále využív
vány jako zzemědělská půda.
Změnou
u č. 1 ÚP se vymezují nové zastav
vitelné plochy, jejichž ccelkový záb
bor půdy
činí 0,34 ha,
h z toho jee 0,33 ha zeemědělských
h pozemků a 0,01 ha oostatních plo
och. Obě
zastavitelnéé plochy bylly vymezenyy tak, aby needošlo k naru
ušení organizzace ZPF a ke
k ztížení
obhospodařřování ZPF.
Meliorace
Zábor odvodněných
o
h zemědělskýých pozemků
ů se nepředpo
okládá.
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Zábor zeměědělských po
ozemků pro úúzemní systéém ekologick
ké stability
Změnouu č. 1 se vym
mezení ÚSES
S nemění.
Posouzení a zdůvodněn
ní záboru zem
mědělských pozemků
p
- Z1/1 – nová zastav
vitelná plochha bydlení v rodinných domech – vvenkovské BV
B zabírá
celkem 0,19 ha zem
mědělských pozemků, z toho 0,14 ha
h orné půdy
dy a 0,05 haa trvalých
travníchh porostů, vše
v ve IV. třřídě ochrany
y; plocha naavazuje na zzastavěné úzzemí a z
hlediskaa ochrany zemědělské půůdy je nevýzn
namná.
- Z23 - roozšíření zastaavitelné plocchy občanskéého vybaveníí se specifickkým využitím
m OX 3 o
0,14 haa zemědělský
ých pozemkků, vše zahraady, v V. třřídě ochranyy, uvnitř zasstavěného
území; plocha je urrčena pro vyybudování prrovozního a obslužného zázemí pro navržený
lyžařskýý areál.
- pozn. v případě
p
plocchy Z18 doošlo k rozšíření zastaviteelné plochy bydlení v rodinných
domechh – venkovsk
ké o část plocchy Z88, kterrá byla v platném územnním plánu vym
mezena a
vyhodnoocena jako součást
s
zastaavitelné ploch
hy veřejných
h prostranstvví – zeleň. Nejedná se
tedy o nový
n
zábor ZPF.
Z
Tab. 4: Přeedpokládaný zábor ZPF ddle kultur a v jednotlivýcch třídách ochhrany půd.
číslo
plochy

zp
působ
vyyužití
plochy

celkový
ý
zábor
plochy
y
(ha)

ZPF
celkem

zábor ZPF podle
j ednotlivých ku
ultur (ha)
oorná
p
půda

zahrad
dy

TTP

zábor ZPF poddle tříd ochran
ny (ha)
I.

II.

IIII.

IV.

V.

zastavitellné plochy
Z1/1

B
BV

00,14

0,14

0,19

0,19

0,19

0,19

00,14

0,00

0,05

0,0
00

0,00

0,,00

0,19

0,00

0,01

0,00

00,00

0,00

0,00

0,0
00

0,00

0,
0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

00,00

0,00

0,00

0,0
00

0,00

0,,00

0,00

0,00

0,14

0,14

Celkem OX
X

0,14

0,14

00,00

0,14

0,00

0,0
00

0,00

0,,00

0,00

0,14

Celkem zaastav.
pl.

0,34

0,33

00,14

0,14

0,05

0,0
00

0,00

0,,00

0,19

0,14

Celkem BV
Z1/2

P
PV

Celkem PV
Z23

O
OX3

0,05

0,05

0,14

0,14

plochy zm
měn v krajiině
K3

R
RN2

2,18

Celkem RN

2,18

0,00

00,00

0,00

0,00

0,0
00

0,00

0,,00

0,00

0,00

ZÁBOR
CELKEM

2,52

0,33

00,14

0,14

0,05

0,0
00

0,00

0,,00

0,19

0,14
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Zábor půdyy určené pro plnění funkcce lesa (PUP
PFL) pro navrržené plochyy
Rozšíření plochy K3 vyvolává nnárok na záb
bor pozemků
ů určených k plnění funk
kce lesa o
2,18 ha, vše lesy hospo
odářské. Strikktně vzato see však nejedn
ná o zábor PU
UPFL ve sm
myslu jeho
likvidace, ale o dočassnou změnuu v charakterru využíván
ní (odstraněnní lesního porostu
p
a
využívání jako
j
ZPF).
V přípaadě nové výsstavby je nuutno dodržov
vat ochranno
ou vzdálenosst do 50 m od
o okraje
lesa – dle ustanovení zákona č. 2289/1995 Sb
b., o lesích a o změně a doplnění některých
n
zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této
t
vzdálenoosti lze vyd
dat jen se
souhlasem příslušného orgánu státn
tní správy. Požadavek
P
naa minimálněě 50 m vzdállenost od
okraje lesaa nesplňují obě
o nově nav
avržené rozvojové plochy
y obsažené v návrhu zm
měny ÚP,
konkrétně se
s jedná o pllochy Z1/1 a Z1/2.
Celkověě bude mít návrh územ
mního plánu mírně negattivní vliv naa půdu a to zejména
z důvodu nároku
n
na záábor pozemkků PUPFL o rozloze 2,,18 ha. V přřípadě pozem
mků ZPF
dochází pouze k drobný
ým záborům
m ve IV a V. třídě
t
ochrany
y. Vlivy na ppůdu jsou pov
važovány
za nevratnéé, trvalé, mééně významnné. V případěě navržené plochy
p
K3 ppro rozšíření sjezdové
tratě je možný návrat lesního porosstu na plochu
u po skončen
ní provozu sj
sjezdové tratěě. Kromě
vlastního úbytku
ú
lesní a zemědělskké půdy je seekundárním vlivem
v
zábor
oru ZPF většiinou také
alespoň čásstečné zpevn
nění ploch a s tím souvissející zrychleení odtoku ddešťových vo
od, riziko
bleskovýchh povodní, záábor biotopuu rostlin a živ
vočichů a sn
nížení sorpčnní kapacity území.
ú
Na
druhou sttranu dočassně zabranáá lesní pů
ůda bude po
p ukončenní stavebnícch prací
obhospodařřována jako ZPF.

6.1.2 Doopravní zá
átěž územíí
Nové roozvojové plochy budouu mít nevýzn
namný dopaad na navýššení intenzitty osobní
obslužné doopravy na veeřejných kom
munikacích.

6.1.3 Hlluková a im
misní zátěěž, veřejnéé zdraví
Přesnějšší míru vlivů
ů na uvedenéé složky nellze bez znalo
osti konkrétnního naplněn
ní daných
ploch v tétoo chvíli stan
novit. Vzhleddem k charak
kteru návrhových ploch llze však očeekávat, že
vlivy nově navržených ploch na veřřejné zdraví budou
b
zaned
dbatelné.

6.1.4 Zvvýšení produkce odp
padů a odp
padních vod, zvýšenní rizika havárií
h
Všechnyy lidské akttivity včetněě rozvoje obytné
o
zástav
vby přinášejjí obvykle zvýšenou
z
produkci odpadů.
o
V daaném území tento probléém není zásaadního význaamu. Svoz odpadů
o
je
v souladu s platnými předpisy v úzzemí zajištěn
n, produkce odpadů
o
je usstálená a sou
ustředí se
převážně na
n komunállní odpady. Vliv realizzace rozvojo
ových plochh bude velm
mi mírně
negativní, trvalý,
t
s mírn
ně vzestupnoou tendencí závislou
z
na počtu
p
obyvateel a návštěvn
níků.
Odvod odpadní vody z nově nnavrhovaných plochy prro bydlení a obslužného
o zázemí
k ploše K3 bude řešen v souladu s jjejich naklád
dáním v souččasnosti – prrodloužením
m stávající
kanalizace.. Vliv na pro
odukci odpaddních vod bu
ude trvalý, velmi
v
mírně negativní, závislý
z
na
počtu obyvvatel a návštěěvníků, budee mít kumulattivní charaktter s již existu
tujícími ploch
hami.
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6.1.5 Zm
měny odtokových pooměrů
Výstavbba na nových
h plochách, zzejména půvo
odně zařazen
ných jako zem
mědělská pů
ůda, bude
mít za náásledek změnu odtokovvých poměrů
ů. Část plocch bude pookryta nepro
opustným
povrchem nebo
n
stavbam
mi, které zam
mezí vsakování dešťovýcch vod a snížží dotaci pod
dzemních
vod a současně urychlí povrchový odtok. Vykáácení lesního porostu na pploše 2,18 ha
h povede
ke zrychlennému odtoku
u vod na plošše K3.
V případě plochy zááboru PUPF
FL se jedná o vratný mírrně negativnní vliv – plocha bude
dočasně obbhospodařována jako ZP
PF, do budou
ucna není vy
yloučeno jejíí opětovné zalesnění.
z
Vliv realizzace návrhu změny ÚP
P jako celku
u na odtokové poměry v území se očekává
z hlediska zvýšení
z
vým
měry zastavěnné plochy míírně negativn
ní a nevratný..

6.1.6 Vllivy na čerrpání vod
Předpokkládaná nováá zástavba ppřinese nevýzznamné zvýššení odběru podzemních
h vod pro
zásobováníí veřejného vodovodního
v
o řadu. Územ
mí obce je do
ostatečně voddné, většina zástavby
je napojenna na veřejn
ný vodovod.. Kumulativ
vní vlivy naa podzemní vody budo
ou trvalé,
nevýznamnné, dané minimálním zvýýšením čerpáání vod pro zásobování naavrhovaných
h ploch.

6.1.7 Vllivy na hm
motné statk
ky, kultur ní dědictv
ví včetně ddědictví
ar chitektoniického a aarcheologi ckého
Návrh Změny
Z
č. 1 ÚP
Ú Sobotín zzohledňuje stávající
s
arch
hitektonickouu tvářnost a strukturu
obce a resppektuje evidované nemoovité kulturníí památky i místní paměětihodnosti a kulturní
tradice. Regulativy ÚP stanovují prro plochy obeecné plošné a výškové reegulativy v dostatečné
míře. Celé řešené územ
mí je třeba ppovažovat zaa území s arrcheologickýými nálezy ve
v smyslu
odst. 2 §222 zákona č. 20/1987 Sb.., o státní paamátkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Jako územ
mí s archeolo
ogickými nállezy II. kateegorie je evidováno někoolik ploch v katastru
obce Sobotín. Z tohoto
o důvodu obbecně bude nutné při reealizaci záměěrů striktně zachovat
všechny záákonné požaadavky vyplýývající z toh
hoto možného střetu (ohhlášení zemn
ních prací
příslušném
mu archeologiickému pracoovišti, umožn
nění provedeení záchranné
ného průzkum
mu atd.).
Vliv náávrhu Změny
y č. 1 ÚP Soobotín na ty
yto složky je neutrální. N
Nedochází kee střetům
ploch ani s památkami místního výzznamu.

6.1.8 Vllivy na ovzzduší
V řešenném území má
m negativnní vliv na čistotu
č
ovzd
duší zejména
na doprava a místní,
především malé a sttřední zdroj e znečištěn
ní. Situaci nepříznivě
n
oovlivňuje i absence
plynofikacee některých částí
č
obce (R
Rudoltice, Kllepáčov). Přii použití dřevva a uhlí pro vytápění
dochází kee zvýšení em
misí částic, ppolyaromaticckých uhlovo
odíků a těžkkých kovů. Možnosti
M
omezení neegativních vlivů dopravyy jsou na úro
ovni obcí po
oměrně omezzené a často finančně
náročné (úúdržba zpevn
něných plocch, zkvalitněění a přeložk
ky komunikkací apod.). Emisemi
z dopravy je
j zatíženo zejména okollí silnice I/11
1.
Potenciáální negativn
ní vliv realizzace návrhu změny územ
mního plánu na kvalitu ovzduší
o
a
kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okollí lze vzhleedem k miniimálnímu
rozsahu a charakteru
c
no
ově navrženýých ploch vy
yloučit.
Potenciáální kumulattivní vliv reaalizace návrh
hu Změny č. 1 ÚP Sobottín na kvalitu
u ovzduší
bude celkově velmi mírrně negativníí.
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6.1.9 Vlliv na krajjinný ráz, na biolog ickou rozm
manitost, ffaunu, flóru,
zv láště chrá
áněná územ
mí, ÚSES a ekosystéémy
Vlivy na biiologickou ro
ozmanitost
Vlivy realizace
r
náávrhu změnyy ÚP na biologickou rozmanitost ve význam
mné míře
nenastanouu. Návrhovéé plochy nnezasahují do stanovišť se zvýýšeným zasttoupením
ochranářskky cenných drruhů bioty.
Vlivy na ZCHÚ a ÚSES
Nelze očekávat
o
naru
ušení funkčnnosti obecně či zvláště ch
hráněných čáástí přírody. Navržené
N
změny vyuužití území nebudou
n
mít významný bariérový
b
an
ni nebudou ggenerovat vliivy, které
by mohly významněji
v
ovlivnit
o
funkkčnost zvláštěě chráněných
h území či prrvků ÚSES.
Vlivy na VKP,
V
památnéé stromy
Význam
mný negativ
vní vliv reaalizace návrh
hu Změny č. 1 ÚP SSobotín na VKP se
nepředpoklládá. Dojde však k zás ahu do VK
KP les na ploše
p
2,18 hha (vykácení lesního
porostu), což
c lze povaažovat za m
mírně negativ
vní vliv. V zájmovém
z
úzzemí se nacchází dva
památné strromy v místn
ní části Rudooltice, které nebudou
n
reallizací změnyy ÚP nijak ov
vlivněny.
Blíže jsou konkrétníí střety komeentovány v popisu
p
jednottlivých kolizzních ploch v kapitole
6.2. Potencciální kumullativní vliv rrealizace náv
vrhu Změny
y č. 1 ÚP Soobotín na VKP
V
bude
celkově míírně negativn
ní.
Vlivy na krrajinný ráz
Realizacce zastavitellných ploch negativně neeovlivní mísstní krajinnýý ráz – ploch
hy Z1/1 a
Z1/2 nejsouu pohledověě významně exponované. K ovlivněn
ní místního kkrajinného ráázu dojde
v případě realizace
r
plochy K3, kterrá je aktuáln
ně posuzovan
nou změnouu ÚP rozšířen
na o 2,18
ha. Vliv zastavitelných
z
h ploch a pploch změn v krajině naa krajinný rráz je dále rozveden
v komentářři k jednotliv
vým plochám
m v kap. 6.2.
Celkověě bude krajin
nný ráz ovlivvněn mírně neegativně.
Natura 20000
V katasttru obce Sob
botín se nachhází tři lokaliity soustavy Natura
N
20000 – EVL Prad
děd, EVL
Sobotín – domov důch
hodců a PO Jeseníky. Pllochy Z1/1 a Z1/2 se naachází na úzeemí ptačí
oblasti Jeseeníky. Jedná se však o sttávající nezp
pevněnou cesstu a sečený oplocený po
ozemek –
ani jedna z ploch tak neení biotopem
m předmětů ochrany
o
PO Jeseníky.
oncepce na llokality sousstavy Naturaa 2000 byl vvyloučen naa základě
Vliv hoodnocené ko
stanovisek orgánů occhrany příroody – Správ
vy CHKO Jeseníky dlle §45i ZO
OPK (č.j.
S/2016 ze dne 2.2.20016) a Krrajského úřřadu Olomoouckého krraje (č.j.
SR/0074/JS
KUOK/199913/2016 ze dne 24.2.20 16).
Ekologickáá stabilita úzeemí
Realizacce návrhu změny
z
ÚP ppřináší spíšee nevýznamn
nou změnu krajinných složek –
dochází k záboru PUP
PFL na plooše 2,18 ha v převážně kulturním lesním poro
ostu a k
menším zábborům ZPF a ostatních pploch.
Celkověě bude vliv změny ÚP na ekologicckou stabilitu území míírně negativn
ní, neboť
dojde k zasstavění pouzee malé části navržených ploch a v případě plochyy K3 dojde k převodu
lesních poorostů na plochy trvalýcch travních porostů, ktteré mají taaké poměrněě vysoký
koeficient ekologické
e
stability.
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6.1.10 Záávěr
Vzhledeem k součassnému stavuu znalostí navrhovaných
h ploch v úzzemí se neo
očekávají
významné negativní vlivy
v
předklládaného náávrhu změny
y ÚP na prroblematickéé oblasti.
Regulativyy uvedené v textové čáásti návrhu změny ÚP
P Sobotín jjsou považo
ovány za
dostatečné..
Všechnyy nově navržžené zastavittelné plochy a upravovan
né plochy obbsažené v plaatném ÚP
jsou dále hodnoceny
h
jednotlivě a jsou pro něě v případě potřeby
p
stannoveny podm
mínky, za
kterých je možné
m
jejich
h realizaci akkceptovat.
Detailníí posouzení vlivu přípaadné realizaace sjezdovéé tratě a lannové dráhy (K3) na
jednotlivé složky životního prostřředí bude prrovedeno ve fázi projekktové EIA, vzhledem
v
k tomu, žee tento zám
měr bude poodléhat poso
ouzení proceesem dle záák. č. 100/2
2001 Sb.,
v platném znění.
z

6.2 De
etailní zh
hodnoce
ení vlivu územníího plán u na živ
votní
pro
ostředí
Návrh změny územ
mního plánuu je invarian
ntní a vych
hází z požaddavků zadán
ní změny
územního plánu.
p
S ohleedem na tutoo skutečnost je
j invariantní i hodnocenní jeho vlivů.
Zpracovvatelé SEA hodnotí zj
zjištěné nebo
o předpokláádané kladnné a záporn
né vlivy
posuzovanéého návrhu Změny č. 1 ÚP Sobotín
n na obyvateelstvo, lidskéé zdraví, bio
ologickou
rozmanitosst, faunu, flo
oru, půdu, hoorninové pro
ostředí, vodu
u, ovzduší, kklima, hmotn
né statky,
kulturní děědictví včetn
ně dědictví aarchitektonicckého a arch
heologickéhoo a vlivy na krajinu
včetně vztaahů mezi uveedenými oblaastmi.
Hodnoccení návrhu Změny č. 1 ÚP Sobo
otín je realiizováno na základě poznatků z
terénního průzkumu
p
zájmového úúzemí (červeen 2016), nááhledu do daat nálezové databáze
ochrany přřírody (NDO
OP, verze kvvěten 2016),, dat mapováání biotopů (2007) posk
kytnutých
Agenturou ochrany přřírody a kraj
ajiny a zpraccování dalších tištěnýchh a digitálníích dat o
sledovaném
m území (viz seznam literratury).
Hodnocceny jsou vlivy
v
primárrní, sekund
dární, synerg
gické, kumuulativní, kráátkodobé,
střednědobbé a dlouhodo
obé, trvalé a přechodné.
Předmětem hodnoceení jsou jednnotlivé návrh
hové plochy předkládané
p
návrhem Zm
měny č. 1
ÚP Sobotínn, přičemž míra
m jejich vvlivu na refeerenční cíl jee vyjádřena ppětistupňovo
ou škálou
specifikovaanou v násleedující tabullce. V případ
dě, že byla pro konkréétní plochy navržena
doporučeníí zmírňující výsledný
v
vliiv na jednotliivé složky žiivotního prosstředí, je v taabulce na
prvním mísstě uveden vliv
v při realizzaci plochy v plném rozssahu a za znnaménkem / následuje
n
konstatovanný vliv při dodržení navrržených zmírrňujících opaatření.
Tab. 5: Stuupnice hodno
ocení předpookládaných vlivů
v
na živottní prostředí..
Hodnota
a vlivu
Specifikkace
+2
2
Výrazně pozzitivní vliv
+1
1
Mírně pozitiivní vliv
0
Nevýznamný
N
ý či neutrálnní vliv
-1
1
Mírně negatiivní vliv
-2
2
Výrazně neg
gativní vliv
Hodnoccení vlivů na půdu a hornninové prostřředí vychází z posouzeníí nutnosti záb
boru ZPF
a PUPFL, posouzení respektovánní ochrannéh
ho pásma leesa dle zákoona č. 289/1
1995 Sb.
v platném znění,
z
potenciální možnoosti ovlivněn
ní erozní situ
uace a stabiliity svahů, zo
ohlednění
míry stávajjícího využív
vání nerostnéého bohatstvíí a dalších sp
pecifických aaspektů lokallity.
Zábory ZPF
F a PUPFL jsou hodnoceeny dle násleedující škály významnostti:
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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Významnýý nepříznivý vliv
v (-2):
 Zábbor ZPF či PUPFL
P
o rozzsahu větším než 5 ha
 U ZPF
Z převažu
ují půdy nejvvyšších tříd ochrany
o
(I, II))
 U PUPFL nelzze vyloučit vliv přeměn
ny pozemků
ů na další eekologické parametry
p
úzeemí (stabilitaa svahů, stabbilita okolních
h porostů, od
dtokové pom
měry území, atd.)
a
Mírně negaativní vliv (-1):
 Zábbor ZPF či PUPFL
P
o rozzsahu 0,5 – 5 ha
 Přiihlédnutí k dalším specifi
fickým aspek
ktům lokality
y (ochranná ppásma, erozn
ní situace,
atdd.)
Nevýznamnný či neutrállní vliv (0):
 Beez záboru ZPF
F či PUPFL či je jeho rozsah do 0,5 ha
h
Mírně až výýznamně pozzitivní vliv ((+1,+2):
 Buudoucí záměrr má potenciáál pro rozšířeení stávající rozlohy ZPFF či PUPFL
 Buudoucí záměěr má potennciální pozittivní až významně pozzitivní vliv na další
speecifické aspeekty (stabilitaa půd, pozitiv
vní dopad naa půdní proceesy, atd.)
Hodnoccení vlivů náávrhu ÚP naa ovzduší a klima vycháází z posouzzení předpok
kládaného
příspěvku navrhované plochy a jeejího navrho
ovaného funk
kčního využžití ke stávaající míře
znečištění ovzduší.
o
Rozvojoové plochy, které
k
by sam
my o sobě měěly výrazně negativní
n
vliiv na ovzdušší, nebyly
v návrhu změny
z
ÚP id
dentifikovánny. Vlivy naa kvalitu ovzduší jsou ppovažovány za vlivy
kumulativnní ve vztahu ke stávajícím
m realizovan
ným plochám
m a za vlivy synergické ve
v vztahu
k možnémuu hlukovému
u působení vyybraných plo
och.
Předpokkládané vliv
vy návrhu změny ÚP na vodu zahrnuje pposouzení potenciálu
p
realizovanýých ploch ovlivnit
o
stávaající stav po
ovrchových a podzemníích vod, odtokových
poměrů a retence v krajjině.
Přírodnní a krajin
nně-estetickáá složka životního
ž
prostředí
p
bbyla při hodnocení
h
předkládanného návrhu změny ÚP sshledána jako
o potenciálně nejvíce koolizní, což vy
yplývá ze
zvýšené bioologické hod
dnoty zejménna východní části daného
o území a stuupně jeho legislativní
ochrany. U těch ploch
h, u kterých byl identifik
kován konfllikt zájmů roozvoje obce a zájmů
ochrany přřírody bylo hodnocení oobvykle dop
plněno o dop
poručení úprravy realizacce těchto
ploch tak, aby byl ro
ozsah poten ciálního neg
gativního ov
vlivnění co nejnižší. Hodnocení
H
přírodní a krajinně-estetické složkky životního prostředí zaahrnovalo poosouzení náv
vrhových
ploch ve vztahu
v
k jejich potenciállu ovlivnit stávající
s
stav
v přírodníchh či přírodě blízkých
stanovišť, stávající
s
stav
v a početnostt populací faauny a flóry, stav zvláštěě chráněných
h území a
předmětů jeejich ochrany
y, stav a funk
nkčnost význaamných krajinných prvkůů, památných
h stromů,
skladebnýcch prvků ÚSE
ES a vliv na krajinný rázz.
Vliv reealizace návrrhu Změny č. 1 ÚP Sobotín
S
na veřejné zdraaví obyvatelstva byl
hodnocen na
n základě potenciálu
p
nnávrhových ploch
p
ovlivn
nit stávající iimisní situacci v obci,
akustickou situaci v obcci.
Vliv naa hmotný ma
ajetek a kultturní památkky zahrnovaal zejména pposouzení míry
m
vlivu
uplatnění územního
ú
pllánu na předdměty pamáátkové péče v obci, archheologické lokality a
drobné pam
mátky místníh
ho významuu.
V Tabulce 6 je sou
uhrnnou forrmou znázorrněno zhodn
nocení míryy potenciálníího vlivu
realizace jeednotlivých návrhových
n
pploch návrheem územního
o plánu na žiivotní prostřředí, resp.
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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na jeho jeednotlivé slo
ožky. Veškeeré střetové situace jso
ou posléze bblíže identiffikovány,
popsány a zhodnoceny
z
v následujíccí kapitole zaaměřené na podrobné vyhhodnocení.
Tab. 6: Hoodnocení výzznamnosti vllivu realizacee ploch návrh
hu změny ÚPP na složky životního
ž
prostředí.
Plocha a využití
Poteenciálně ovliivnitelná slo
ožka životníhho prostředí
plocchy
Půda
a
horninové
prostředí
Z1/1
0
Z1/2
0
rozšíření pllochy K3
-1
rozšíření pllochy Z23
0
rozšíření pllochy Z18
0
Vysvětlivkyy:
Stupnice hodnocení význaamnosti vlivůů:
+2: Výrazněě pozitivní vliv
v
+1: Mírně pozitivní vliv
0: Nevýznam
mný či neutrállní vliv
-1: Mírně neegativní vliv
-2: Výrazně negativní vliv
v

Ovzduší
a klima

Voda

Příroda
P
a
krajina

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
-1 až -2/-1
0
0

V
Veřejné
zdraví

0
0
0
0
0

Hmotný
H
majetek
m
a
kulturní
k
památky

0
0
0
0
0

Detailníí část hodno
ocení obsahhuje stručnou
u charakteristiku každé z návrhový
ých ploch
uvedených v návrhu Změny
Z
č. 1 Ú
ÚP Sobotín.. Identifikov
vány jsou rovvněž nejvýzznamnější
zjištěné střřetové situacce vyplývajíccí z realizacce návrhu zm
měny územnního plánu ve
v vztahu
k některé ze
z složek živ
votního prosstředí. Hodno
oceny jsou předpokládan
p
né vlivy jedn
notlivých
ploch v navvrženém rozssahu i vlivy vyplývající z těchto plocch při zapraccování doporručujících
opatření.
Obr. 12: Plochy
P
Z1/1 a Z1/2 na kooordinačním výkresu ÚP a letecký snnímek lokalitty (zdroj:
Urbanistickké středisko Ostrava s.r.oo. 2016, ČÚZ
ZK).

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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Z1/1 – BV – plochy by
ydlení v rodiinných dom
mech – venko
ovské (0,19 hha)
Z1/2 – PV – plochy veeřejných proostranství (0
0,01 ha)
v střední čássti Sobotína na
n úpatí Smrrčiny ve III. zóně ochran
ny CHKO
Plochy se nachází ve
och se nacháází oplocená zahrada s in
ntenzivně
Jeseníky a na území PO Jeseníky. V místě plo
biotop X1). PPlocha Z1/1 si vyžádá
sečeným luučním porosttem v souseddství stávající zástavby (b
zábor ZPF (cca 0,19 haa) s půdou vee IV. a V. třřídě ochrany a bude tak m
mít zanedbattelný vliv
na půdu jaako složku životního prrostředí. Plo
ocha Z1/2 negeneruje záábor ZPF. Realizace
R
těchto ploochy je z pohledu
p
všeech složek životního prostředí a veřejného
o zdraví
akceptovatelná.
Foto 1: Pohhled na ploch
hu Z1/1 od sseverovýchod
du.

Obr. 13: Plocha Z18
8 na koordinnačním výk
kresu ÚP a letecký sním
ímek lokality
y (zdroj:
Urbanistickké středisko Ostrava s.r.oo. 2016, ČÚZ
ZK.

p
Z18 – BV – ploch
hy bydlení v rodinných domech – vvenkovské
rozšíření plochy
Jedná se
s o navržeenou změnuu využití již schválenéé zastavitelnné plochy veřejných
v
prostranstvví – zeleně v platném ÚP
P. V místě pllochy se nach
hází intenzivvně obhospodařovaný
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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luční porosst (biotop X5). Navrženéé rozšíření plochy
p
Z18 směrem
s
na vvýchod o část plochy
Z88 je z poohledu všech
h složek živottního prostřeedí i veřejnéh
ho zdraví akcceptovatelné.
Obr. 14: Plocha Z23
3 a K3 na koordinačním výkresu ÚP a leteccký snímek
k lokality
s přibližným
m zákresem navrženého rozšíření plo
ochy K3 urččené pro lyžaařskou sjezdo
ovou trať
(zdroj: Urbbanistické střředisko Ostraava s.r.o. 201
16, ČÚZK.

rozšíření plochy
p
Z23 – OX3 – plo chy občansk
kého vybaveení se specifi
fickým využiitím
Předmětem změny ÚP je i rrozšíření plo
ochy občansského vybavvení se speecifickým
využitím OX
O 3 o 0,14 ha zeměděl ských pozem
mků (vše zah
hrady – půdyy v V. třídě ochrany,
uvnitř zasttavěného úzzemí). Plochha je určenaa pro vybud
dování provoozního a ob
bslužného
zázemí proo navržený lyžařský aareál. V mísstě plochy se
s nachází oplocená zahrada s
intenzivně sečeným lu
učním poro stem (biotop X1). Nav
vržené rozšííření plochy
y Z23 je
z pohledu všech
v
složek životního prrostředí i veřřejného zdrav
ví akceptovaatelné.

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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Foto 2: Pohhled na ploch
hu Z23 ze sttávající komu
unikace.

rozšíření plochy
p
K3 – RN – ploch
hy rekreace na
n plochách
h přírodníhoo charakteru
u
Předmětem změny ÚP
Ú je také roozšíření plocchy K3 určen
né pro výstavvbu lyžařské sjezdové
tratě o rozlloze 2,55 ha, z toho je 2, 18 ha lesních
h pozemků. Navržené roozšíření sjezd
dové tratě
navazuje na
n sousední plochu určeenou pro lyžžařskou sjezdovou trať, která je sou
učástí již
schválenéhho ÚP Sobotíína.
V severrovýchodním
m okraji navrržené plochy
y, tj. ve spodní části zam
mýšlené sjezd
dové tratě
se nachází vzrostlý ku
ulturní lesní porost s do
ominantním smrkem
s
zteppilým ve strromovém
patře – biotop X9A. V porostních ssvětlinách ho
ojně zmlazujíí dřeviny (jav
avor klen, líp
pa srdčitá,
jeřáb ptačí, smrk ztepiilý, líska obeecná, bez čeerný, aj.). V bylinném paatře se zde vyskytují
typické lesnní druhy (třtina rákosoviitá, přesličkaa lesní, šťavel kyselý, pappratka samiččí, starček
hajní, aj.) a roztrouššeně (v poččtu cca 15 kvetoucích jedinců) i vemeník dvoulistý
(Platantherra bifolia), který
k
je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platnéém znění oh
hroženým
druhem.
V trase navrženého rozšíření ploochy K3 sm
měrem na jih, tj. vzhůru ppo svahu nav
vazuje na
vzrostlý lesní porost ovsíková
o
loukka (biotop T1.1),
T
v níž se vyskytujíí typické lučční druhy
(kostřava červená,
č
prysskyřník prudkký, jitrocel prostřední,
p
ko
ontryhel, trojjštět žlutavý, třezalka
skvrnitá, srrha laločnatáá, zvonek rozzkladitý, řebříček obecný
ý, aj.). Jihozáápadní okraj louky je
od navazujjící paseky (biotop X100) oddělen porostem
p
nááletových dřřevin na kam
menicích,
v němž se vyskytuje
v
naapř. topol osiika, javor kleen, lípa srdčittá a borovicee lesní.
Ve středdní části nav
vrženého rozššíření plochy
y K3 se opětt nachází vzrrostlá smrčin
na (biotop
X9A) s drruhově typicckým, poměěrně zapojeným podrosstem a zmllazujícími dřevinami
d
v keřovém patře. Na ní
n směrem k vrstevnicov
vé lesní cesttě navazuje ppaseka (biottop X10)
lemovaná porostem
p
mlaadších dřevinn (javor klen
n, lípa srdčitáá, jeřáb ptačí a další).
Při aktuuálním průzk
kumu byl naa vrstevnicov
vé lesní cestěě v prostoru navrženého rozšíření
plochy K3 pozorován slepýš
s
křehkký (Aguis fra
agilis), který je dle vyhláášky č. 395/1
1992 Sb.,
v platném znění
z
ohrožeeným druhem
m.
V horníí části ploch
hy nad lesnní cestou se
s opět nachází svzrosttlá kulturní smrčina
s dominanttním smrkem
m ztepilým, vvtroušeně se zde vyskytujje modřín, jaavor klen, líp
pa srdčitá
a buk lesníí. Porost má většinou huustě zapojenéé bylinné a stromové
s
pat
atro. Kulturníí smrčina
směrem k jihu, tj. sm
měrem k nejjvyšší části navržené plochy
p
K3, přechází v relativně
hodnotný biotop
b
mladéého listnatéhho suťového lesa (biotop L4) s dominnantní lípou srdčitou.
Tento biotoop suťového lesa začíná ppřibližně v polovině
p
vzdálenosti mezzi vrstevnicovou lesní
cestou a vrrcholem. V porostu
p
suťoového lesa see vtroušeně vyskytují
v
lískka obecná, buk
b lesní,
javor klen.. V podrostu
u se hojně uuplatňuje lýk
kovec jedovaatý, bažankaa vytrvalá, netýkavka
n
malokvětá,, strdivka niccí, kapraď sam
mec, lipnice hajní, svízell vonný, kopř
přiva dvoudom
má, aj.
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
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V nejjižžnější, tj. nejjvyšší části nnávrhové plo
ochy částečn
ně zarostlé jaavorem klenem se na
vrcholu naachází skály s vegetací ppřírodního biiotopu S1.2, kde se hojnněji uplatňujjí osladič
obecný, kookořík vonný
ý, lýkovec jeedovatý, lipn
nice hajní, kapraď
k
sameec, rozchodn
ník velký,
netýkavka malokvětá, svízel
s
vonný .
S ohledem na nověě očekávanýý zábor PUP
PFL o rozlo
oze 2,18 haa bude mít realizace
navrženéhoo rozšíření plochy
p
K3 mírně negattivní vliv na půdu dle uplatněné metodiky
m
hodnocení. Obdobně lzze hodnotit ttaké případný
ý kumulativn
ní vliv nově navrženého rozšíření
plochy K3 (zábor PUPFL 2,18 ha) kumulativně s původní rozlohou ploochy K3 dle platného
ÚP Sobotínn (očekávan
ný zábor PU
UPFL o rozloze 2,28 ha PUPFL). C
Celkový zábo
or plochy
PUPFL byy tak činil 4,46 ha, což llze dle zvoleené metodiky
y hodnoceníí považovat za mírně
negativní vliv.
v
Lesní porosty
p
jsou zároveň výzznamným krrajinným prv
vkem a jejich
ch vykácení bude mít
mírně negaativní vliv na
n místní kkrajinný ráz. Suťový lessní porost v jižní, nejvy
yšší části
navržené plochy
p
je bio
ologicky relaativně cenný
ý a společně se skalnímii výchozy naa vrcholu
představujíí potenciálněě vhodný biiotop pro něěkteré zvláště chráněné druhy. Aktu
uálně zde
výskyt zvlááště chráněný
ých druhů roostlin a živoččichů nebyl zjištěn. V neejvyšší části navržené
sjezdové trratě se nach
hází i pozůůstatky historického vyu
užívání krajiiny (kamenn
né zídky,
kamenice – viz foto nížže). Realizacce rozšíření plochy
p
K3 v celém navržženém rozsah
hu by tak
celkově měěla mírně ažž významně negativní vliv
v na přírod
du a krajinuu. S ohledem
m na výše
uvedená faakta doporučujeme nejj ižnější – neejvyšší část plochy (ccaa 50 m od vrcholu)
ponechat stávajícímu
s
využití v poodobě suťov
vého lesa a vrcholovýchh skalních biotopů
b
a
sjezdovou trať realizov
vat pouze v rrámci stávající vzrostlé smrčiny,
s
passek a lučních
h porostů
s nižší biollogickou hod
dnotou. V příípadě, že neb
bude nijak zaasaženo do pporostu suťov
vého lesa
a skalních výchozů na vrcholu budde mít realizace plochy mírně
m
negatiivní vliv na přírodu
p
a
krajinu. Z pohledu osttatních složeek životního
o prostředí a veřejnéhoo zdraví je navržené
rozšíření akkceptovateln
né. Vzhledem
m k charakteeru návrhovéé plochy (sjeezdová trať s lanovou
dráhou, kteeré jsou uveedeny v přílooze č. 1 zák
kona č. 100/2
2001 Sb., v platném zněění) bude
budoucí zááměr podléh
hat zjišťovaccímu řízení dle zák. č. 100/2001 SSb., v platném znění.
V rámci buudoucího zjiššťovacího řízzení, resp. saamotné realizace záměruu je nezbytnéé věnovat
zvýšenou pozornost minimalizaci
m
i erozních jevů
j
na traase sjezdovkky (např. zatravnění
sjezdovky a další protiierozní opatřření), ovlivn
nění vodního
o režimu úzeemí (např. zpomalení
odtoku voddy z ploch), ovlivnění ookolních lesn
ních porostů
ů a problemaatice ochrany zvláště
chráněnýchh druhů rostllin a živočicchů v souladu
u se zněním
m zák. č. 1144/1992 Sb., v platném
znění (viz aktuálně zjištěný výskyyt minimáln
ně dvou zvlááště chráněnných druhů-v
vemeníku
dvoulistéhoo a slepýše křehkého
k
v náávrhové plošše).
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Foto 3: Pohhled na poro
ostní světlinuu v severní, tjj. dolní části plochy K3, v podrostu
s vemeníkeem dvoulistý
ým.

Foto 4: Kvvetoucí vemeeník dvoulistý
tý v dolní čássti plochy K3
3.
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Foto 5: Pohled
P
na vzrostlou sm
mrčinu v doln
ní části plocchy K3 se zmlazením v lesním
porostním plášti.
p

Foto 6: Ovvsíková loukaa v dolní čássti plochy K3
3.
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Foto 7: Leesní porost lemující
l
passeku ve střed
dní části plo
ochy K3 podd vrstevnicov
vou lesní
cestou.

m listnatých dřevin v ekootonu lesa naad vrstevnico
ovou lesní ceestou.
Foto 8: Lem
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Foto 9: Pohled do interriéru relativnně cenného su
uťového lesaa v nejvyšší ččásti navržen
né plochy
K3, v pozaadí skalní výcchozy na vrccholu.

Foto 10: Pohled na historické kamenné zídky
z
pod vrcholem v nejvyšších partiích
navrženéhoo rozšíření pllochy K3.

Vzhledeem k součaasnému stavuu znalostí aktivit,
a
jejich
hž umístěníí je možno v území
očekávat, je uvedený výčet možnýcch dopadů naa životní pro
ostředí a veřeejné zdraví konečný
k
a
neočekávajjí se zde významnějšíí odchylky od uveden
ných předppokladů. Um
misťování
konkrétního typu záměěru do krajinny bude pod
dléhat samosttatnému possouzení jejich
h vlivů v
rámci projeektové přípraavy.
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7 Porrovnán
ní zjiště
ěných nebo
pře
edpoklá
ádanýcch klad
dných a zápo
orných
h
vlivvů pod le jedn
notlivý ch var iant ře
ešení a
jeji ch zho
odnoce
ení. Sr ozumi telný p
popis
užitých
h meto d vyho
odnoce
ení vče
etně je
ejich
pou
om ezení
Posuzovvání vlivu jednotlivých pploch a změn
ny územně plánovací dokkumentace jaako celku
bylo provááděno na zák
kladě aktuállního průzku
umu v terénu
u a v textu průběžně ciitovaných
odborných podkladů. Predikce vllivu koncepcce na okoln
ní prostředí byla zpraco
ována na
základě podrobné analý
ýzy předpokkládaných vliivů na jednotlivé složky životního prrostředí a
veřejné zdrraví a expertn
ního odhaduu zpracovatelů
ů.
Souhrnnný přehled zhodnoceníí velikosti potenciálníh
ho vlivu reealizace jedn
notlivých
návrhovýchh ploch změěny územníhho plánu na životní prosstředí a veřej
ejné zdraví je uveden
v Tabulce 6 v kap. 6.1. Veškeré střeetové situacee jsou poslézze blíže identtifikovány, popsány
p
a
zhodnocenyy v kapitole 6.2 zaměřřené na podrobné vyhod
dnocení. Z taabulky je zřřejmé, že
některé ploochy navržeené v návrhhu změny ÚP
P Sobotín mohou
m
mít mírně až významně
v
negativní vliv
v
na živo
otní prostředdí a obyvateelstvo. U konkrétních plloch bylo hodnocení
h
obvykle dooplněno o doporučení
d
úúpravy realizzace konkrétních ploch tak, aby by
yl rozsah
potenciálníího negativníího ovlivněnní složek živo
otního prostředí a obyvateelstva co nejnižší.
Návrh Změny
Z
č. 1 ÚP
Ú Sobotín jje předkládán
n v jediné vaariantě. Krom
mě navržené (aktivní)
varianty lzze definovat nulovou vaariantu, kteráá znamená absenci
a
návrrhu změny územního
ú
plánu a teddy zachován
ní stávajícíhoo pro obec již nevyhovu
ujícího platnéého územníh
ho plánu.
V tomto přřípadě, by sice
s
nedošloo k některým
m negativním
m vlivům naa ŽP a oby
yvatelstvo
(záborům ZPF a PU
UPFL, možnným zásahům do částii potenciálnních biotopů
ů zvláště
chráněnýchh druhů atd..), ale na drruhé straně by byl zam
mezen rozvojj obce – needošlo by
k vymezenní nových oby
ytných a rekkreačních plo
och. Hodnoceení nulové vvarianty je tedy pouze
informativnní, neboť nullová variantaa neřeší rozvojové potřeb
by obce Sobootín.
Níže náásleduje poso
ouzení kumuulativních a synergických
s
h vlivů změny
ny ÚPD, kterré shrnuje
zjištění uveedená v přech
hozí kap. 6.
Sekundárn
ní vlivy realizzace změny Ú
ÚP
Sekundáární vlivy reealizace změěny ÚP se projeví
p
zejmééna u záboruu zemědělsk
ké a lesní
půdy jakoo snížení retenčních
r
sschopností území, zrycchlení odtok
oku dešťový
ých vod.
Sekundárníím vlivem záboru
z
půdyy a kácení leesní a mimo
olesní zeleněě bude také částečné
narušení přirozených
p
biotopů
b
faunny a flóry, zvýšené rizziko eroze, snížení průcchodnosti
krajiny, naarušení organ
nizace obhosspodařování ZPF a dílčí narušení ssítě polních a lesních
komunikaccí.
Sekundáárním vlivem
m realizace sstaveb pro by
ydlení i podn
nikání je zahuuštění místníí dopravy
s doprovoddnými negativ
vními vlivy nna kvalitu ov
vzduší a hluk
kovou situacii.
Všechnyy uvedené seekundární vllivy se výrazzněji projeví nikoliv u jeednotlivých ploch,
p
ale
v kumulacii vlivů všech
h ploch, resp.. při jejich postupné realizaci bude jeejich účinek postupně
narůstat.
Při reallizaci navržeených dvou zastavitelný
ých ploch a dílčích úprrav dalších tří ploch
obsaženýchh v platném
m ÚP obce se předpok
kládá pouzee nevýznam
mné zhoršení kvality
___________________________
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jednotlivýcch složek živ
votního prosttředí. Nedojd
de tedy k tak
kovému ovlivvnění kvality
y ovzduší
ani dalších složek živottního prostřeedí, aby předlložená konceepce nemohlla být realizo
ována.
Synergickéé vlivy realiza
ace změny Ú
ÚP
Synergiické vlivy jso
ou vlivy, jejiichž současn
ným působen
ním vzniká nnečekaně velk
ká reakce
neodpovídaající prostém
mu součtu danných vlivů.
U předdloženého náávrhu změny
ny ÚP můžee dojít k tak
kovému synnergickému působení
zejména v případě vliivu na ovzdduší a hladiny hluku, k němuž budde docházet zejména
v souvislossti s budoucíí realizací nnové sjezdov
vé tratě a teedy i vozideel stavby a následně
návštěvníkůů.
Výsledkkem tohoto synergickéhoo působení může násled
dně být vyššší narušení pobytové
p
pohody obbyvatel, než přísluší proostému působení jednotllivých vlivů,
ů, které samy
y o sobě
budou s nejjvětší pravděěpodobností podlimitní.
Přestožee tyto synerrgické vlivy nelze zcelaa vyloučit, jee zpracovateel SEA názo
oru, že u
předloženéé změny ÚP
P se tyto vliivy sledovattelným způssobem neproojeví a nebu
udou mít
významný negativní vliiv na veřejnéé zdraví.
ní vlivy realiizace změny ÚP
Kumulativn
Kumulaativní vlivy se
s u předložžené změny ÚP projeví prakticky vee všech hodn
nocených
složkách, u kterých bylly při hodnoccení jednotliv
vých ploch zjištěny
zj
negat
ativní vlivy.
Jedná see zejména o kumulativníí vliv kácení lesních poro
ostů na retennční schopnosti území
a krajinný ráz, na částeečný úbytek zemědělské a lesní půdy
y a na postuppné zvýšení intenzity
dopravy v území
ú
s doprrovodným zvvýšením hluk
kové a imisní zátěže.
Vzhledeem k velikossti a struktuuře sídla, vý
ýměře a chaarakteru navvrhovaných ploch se
nepředpoklládá, že by i s přihlédnutí
tím ke kumullativním účin
nkům realizaace změny ÚP
Ú nastaly
okolnosti, které
k
by brán
nily realizacii předložené koncepce.
Přechodnéé, střednědob
bé a dlouhoddobé vlivy rea
alizace změn
ny ÚP
Všechnyy vlivy uved
dené v tomtoo hodnocení se považují při realizacii změny ÚP
P za vlivy
trvalé. Za přechodné
p
vllivy jsou povvažovány pou
uze vlivy fázze výstavby jjednotlivých
h objektů,
tj. konkrétnních staveb, které
k
již nejssou předměteem tohoto po
osouzení.
V průb
běhu hodnoccení nebyly shledány takové
t
významné negattivní vlivy, které by
realizaci návrhu
n
změn
ny ÚP jako celkové kon
ncepce brán
nily nebo ji výrazně om
mezovaly.
U některýých navrhov
vaných plocch jsou dop
poručeny podmínky prro realizacii, jejichž
účelem je minimalizo
ovat negativvní vlivy jejiich realizace. Vliv návrrhu změny ÚP jako
utí kumulativních vlivů dosavadnních aktivit v území
celkové kooncepce je i při zahrnu
akceptovatelný.
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8 Pop
pis nav
vrhova
aných opatře
o
ní pro
pře
edcház
zení, sn
nížení nebo kompe
enzaci
vše
ech zjiš
štěnýcch nebo
o před poklád
daných
h
závvažnýc
ch zápo
orných
h vlivů na živvotní
pro
ostředí .
Při stannovování opaatření pro m
minimalizaci a předcházeení nebo koompenzaci záávažných
záporných vlivů je třeb
ba konstatovvat, že někteerá uvedená opatření nem
mají přímou spojitost
s územním
m plánováním
m a týkají se až promítnu
utí navrhovaaných funkčnních ploch do
d reality.
Vzhledem k tomu, že bez realizacce navrhovaané změny ÚP
Ú v praxi k ovlivnění životního
ž
prostředí nedojde,
n
jso
ou zde kroomě územněě plánovacícch opatření uvedena i některá
z takovýchh opatření, ktterá by mohhla mít pro následnou
n
reaalizaci staveeb v daných plochách
zásadní výýznam. Do navrhovanýých opatřen
ní nejsou zaapracovány zákonné po
ožadavky
vyplývajícíí z obecně záávazných přeedpisů.
Ochrana půůdy:
 Skrývku pozzemků realizzovat vždy jeen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem
p
výstavby, a to v mimoprrodukčním období
o
říjen-b
březen.
 Využívat veeškeré kultuurní vrstvy zemin
z
pro zv
výšení úrodnnosti pozemk
ků přímo
v daném úzeemí nebo jehho blízkém okolí.
o
Ochrana poodzemních vod:
v
 Nejsou stan
noveny podm
mínky nad ráámec výroko
ové části ÚPP a obecně záávazných
předpisů.
Stabilizacee odtokových
h poměrů:
 Při realizaaci navrženéé zástavby omezit
o
zrych
hlení odtokuu dešťových
h vod ze
zastavěnýcch a zpevněěných ploch s použitím zasakování (je-li možn
ná) nebo
retence.
 Při realizacci sjezdové trratě v maxim
mální míře omezit erozníí jevy (např. včasným
a zajistit zp
zatravněním
m ploch a dalšími tecchnickými opatřeními)
o
pomalení
odtoku vod
dy z ploch traatě (příčné odvodnění apod.).
Ochranaa krajinného rázu:
 Přizpůsobitt zástavbu occhraně místn
ního krajinného rázu.
Ochranaa flóry, fauny
y, ekosystém
mů a ÚSES:
 Při eventuáálních výsaddbách zeleněě ve volné krajině
k
a v nnavržených plochách
veřejné zeeleně použžívat autoch
htonní druh
hy a vyvarrovat se výsadbám
v
nepůvodnícch druhů rosttlin.
udoucího zjiššťovacího řízzení záměru výstavby sjeezdové tratě a lanové
 V rámci bu
dráhy na životní
ž
prosttředí dle zák
k. č. 100/20
001 Sb., v pplatném zněn
ní, řešit i
problematiku možnéhoo dotčení zv
vláště chráněěných druhůů rostlin a živočichů
ž
v souladu se
s zněním záák. č. 114/19
992 Sb., v pllatném zněníí (eventuálníí výjimky
z ochranný
ých podmínekk zvláště chrráněných dru
uhů).
___________________________
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Ph.D., Mg
gr. Eva Jirásková,, Ekogroup Czech
h s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

57

Změna č. 1 ÚP
P Sobotín - Vyhod
dnocení vlivů úzeemně plánovací dokumentace
d
na životní
ž
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v
rozsahu přílohyy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

Ochranaa životního prostředí
p
obeecně:
 Umisťován
ní záměrů uvvedených v příloze
p
č. 1 záákona č. 1000/2001 Sb., v platném
znění (v daném
d
přípaadě lyžařská sjezdová trrať s lanovoou dráhou) podrobit
zjišťovacím
mu řízení dlee zákona č. 10
00/2001 Sb.,, v platném zznění.

9 Zho
odnoce
ení způ
ůsobu zapra cován í cílů
och
hrany životní
ž
ího pro
ostředíí přijatýých na
a
me zináro
odní ne
ebo ko munitá
ární úr ovni d o
pol itiky ú zemní ho roz
zvoje a jejich
h
zoh
hledně ní při vvýběru
u řešen
ní. Zho
odnoce
ení
způ
ůsobu zapraccováníí vnitro
ostátníích cílů
ů
och
hrany životní
ž
ího pro
ostředíí do úzzemně
plá novac í doku menta
ace a je
ejich zzohledn
nění
při výběru
u varia
ant řeš
šení
Při zpraacování návrrhu Změny čč. 1 ÚP Sobo
otín byly zvaažovány relev
evantní stano
ovené cíle
přijaté na vnitrostátní
v
a komunitárnní úrovni. Cíle v dostupn
ných krajskýcch koncepcícch a další
dokumentaaci stejně jak
ko požadavkyy platných předpisů
p
v occhraně ovzduuší, vod a pů
ůdy nebo
přírody byyly zpracovaatelem změnny ÚP zhodn
noceny a prromítly se ddo konečnéh
ho řešení
předkládanného návrhu změny
z
ÚP.
Tyto cíle byly zohlledněny zejm
ména v řešeení dopravních systémů,, vymezení obytných
ploch, řešeení záboru ZPF
Z
a PUP
PFL, v požaadavcích na prostupnostt vyšších i lokálních
systémů ÚSES
Ú
územím
m a na ochrranu zvláštěě chráněných
h území. Náávrh Změny č. 1 ÚP
Sobotín je zpracován in
nvariantně.
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10 N ávrh ukazate
u
elů pro
o sledo
ování vvlivu
zvoje a územ
mně
pol itiky ú zemní ho roz
plá novac í doku menta
ace na životn
ní
pro
ostředí
Návrh ukazatelů,
u
které umožní ssledovat vliv
v změn charaakteristik dílč
lčích složek životního
ž
prostředí vyvolaných
v
naplňováním
n
m změny úzeemního plán
nu, obsahujee následující přehled.
Ukazatele jsou
j
stanoveeny dle vybraaných potenciálně ovlivn
nitelných cha
harakteristik životního
ž
prostředí (vviz kapitola 4).
4
Pro tutoo koncepci by
yly stanovenny následující ukazatele:
- Plošné vyjádřření skutečnýých záborů ZPF
Z a PUPFL
L (zdroj: Česk
ský statistický
ý úřad)
- Sledování imiisních koncen
entrací v územ
mí (ČHMÚ)
- Plnění hlukov
vých limitů (K
Krajská hygiienická stanice)
- Jaakost povrch
hových vod, sstav koryt vo
odních toků (Povodí
(
Morravy)
- Míra
M znečištěn
ní podzemníích vod (Pov
vodí Moravy))
- Trendy
T
v zastoupení a úzeemním rozložžení přírodníích či přírodnně blízkých biotopů
b
(A
AOPK)
- Vývoj
V
koeficiientu ekologiické stability
y území (výpočet z údajůů ČSÚ)
- Nevhodné
N
zássahy do krajiinného rázu (obec
(
s rozšířenou působbností)

11 N ávrh požada
p
avků na
a rozhodová ní ve
vym
mezený
ých plo
ochách
h a ko ridorecch
z h lediska
a mini maliza
ace neg
gativn ích vliv
vů
na životn í prosttředí
U navržžených rozv
vojových plooch se zjištěěnými závažžnými reálnýými či poten
nciálními
negativním
mi vlivy na žiivotní prostřeedí (příp. ku
umulací či synergickým ppůsobením mírnějších
m
záporných vlivů) jsou nad rámec ppodmínek vy
yužití uveden
ných ve výrookové části ÚP
Ú a nad
rámec obeecných podm
mínek uvedeených v kap
pitole č. 8 tohoto
t
vyhoodnocení navrhována
následující opatření pro
o předcházenní, snížení neebo kompenzzaci těchto vllivů.
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Tab. 7: Poopis opatřen
ní pro předccházení snížeení nebo kompenzaci zjjištěných negativních
vlivů pro jeednotlivé rozzvojové plochhy.
Číslo
plochy

rozšíření
plochy K3

Typ plocchy s rozdíílným
způsobem využití
v

RN – plochy
y rekreace na
plochách přřírodního
charakteru

Podm
mínka realiza
ace plochy
- Neejvyšší část plochy
p
(cca 550 m od vrcholu)
ponechat
p
stáávajícímu vvyužití v po
odobě
suťového
s
lesa a vrcholových
ch skalních bio
otopů
a sjezdovou trať realizovvat pouze v rámci
r
stávající
s
vzrostlé smrčiny,, pasek a lučních
porostů
p
s nižší biologickou hhodnotou.
- Vzhledem
V
k charakteru nnávrhové pllochy
(sjezdová traťť s lanovou ddráhou, které jsou
uvedeny
u
v příloze č. 1 zák
ákona č. 100//2001
Sb.,
S
v platném
m znění) budde budoucí záměr
z
podléhat
p
zjišťťovacímu řízzení dle zák
k. č.
100/2001
1
Sb., v platném
m znění. V rámci
r
budoucího
b
zjišťovacího
z
řízení zááměru
výstavby
v
sjezdové tratě a lanové dráh
hy na
životní
ž
prostřeedí dle zák. č. 100/2001 Sb.,
v platném zn
nění, je nnezbytné věn
novat
zvýšenou
z
pozzornost minim
malizaci erozních
jeevů na trasee sjezdovky (např. zatrav
vnění
sjezdovky
sj
a další protiierozní opatření),
ovlivnění
o
vodního režim
mu území (např.
(
zpomalení
z
odtoku vody z ploch), ovliv
vnění
okolních
o
lesn
ních porostůů a problem
matice
ochrany
o
zvlášště chráněnýcch druhů rosttlin a
živočichů
ž
v souladu
s
se zněním zák
k. č.
114/1992
1
Sb., v platném znnění (viz aktu
uálně
zjištěný
z
výsk
kyt minimálnně dvou zv
vláště
chráněných
c
druhů-vemeník
d
ku dvoulistéh
ho a
slepýše
s
křehkéého v návrhovvé ploše).
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12 N etechn
nické sshrnut í výše uvede
ených
ajů
úda
Hlavním
m cílem nav
vržené změnny územního
o plánu je vytvoření
v
poodmínek pro budoucí
rozvoj řešeeného územ
mí obce Sobbotín. Předm
mětem návrh
hu Změny čč. 1 ÚP So
obotín je
vymezení dvou
d
nových
h zastavitelnýých ploch, díílčí úpravy třřech ploch z aaktuálně plattného ÚP
obce a aktuualizace hran
nice zastavěnného území.
Obě navvržené zastavitelné plochhy jsou situo
ovány v návaznosti na za
zastavěné úzeemí, mají
lokální výzznam a z hlediska širšíích vztahů v území nem
mají žádný vvliv na oko
olní obce.
Potenciálněě nejvýznam
mnější vlivy nna životní pro
ostředí generruje navrženéé rozšíření plochy K3
určené pro vybudování lyžařské sjeezdové tratě se
s zázemím.
Očekávaný a priorii významně negativní vliv
v
na jedno
otlivé složkyy životního prostředí
nebyl konsstatován u žádné z návrhhových plocch. Některé návrhové
n
ploochy by při realizaci
v plném naavrženém rozzsahu, resp. při nevhodn
ně realizovan
ných budouccích záměrecch mohly
mít mírně negativní ažž významně negativní vliv
v na jedno
otlivé složkyy životního prostředí.
p
Tam kde to bylo možn
né, byla navvržena konkrrétní opatřen
ní s cílem pře
ředcházení, snížení
s
či
kompenzacci potenciáln
ně negativnícch vlivů. K realizaci
r
bylly doporučenny všechny návrhové
plochy.
Na záklladě výše uveedených důvvodů je možn
né konstatovat, že předloožený návrh Změny
Z
č.
1 ÚP Sobootín je při dodržení
d
dopporučeních uvedených
u
v tomto Vyhhodnocení z hlediska
ochrany žiivotního pro
ostředí akcepptovatelný. Návrh
N
změn
ny ÚP bude splňovat po
ožadavky
právních přředpisů, požaadavky na pootřebnou úro
oveň bydlení a jeho technnické zabezp
pečení, na
rozvoj poddnikání v úzeemí stejně jaako požadav
vky ochrany životního pprostředí a veřejného
v
zdraví.
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Dopo ručeníí stano
oviska ke kon
ncepci
Zpracovvatel vyhodn
nocení konceepce (územněě plánovací dokumentacee) „Návrh Změny
Z
č.
1 ÚP Sobootín“ na základě posouzeení z hlediskaa předpoklád
daných vlivů na životní prrostředí a
veřejné zddraví navrhuj
uje, aby přísslušný úřad vydal souhlasné stanoovisko k posuzované
územně pláánovací doku
umentaci.
Posuzovvaná dokum
mentace v ddostatečné míře
m
respektu
uje cíle staanovené releevantními
strategickýými dokumen
nty.
Jednotliivé návrhovéé plochy i cellou změnu územního
ú
pláánu lze z hleddiska vlivů na
n životní
prostředí doporučit ke schválení zaa podmínky splnění
s
opatřření stanovenných v kapitole č. 8 a
11 tohoto vyhodnocení
v
.
Návrh stanoviska
s
je obsahem přřílohy č. 1.

V Dolanech dne
d 15. 7. 20016

………………
………………
………………
………….
RN
NDr. Marek
k Banaš, Ph..D.
Drržitel autorizacce podle §19 zzákona č. 100//2001 Sb.,
v platném
p
znění (osvědčení M
MŽP o odbornéé
způ
ůsobilosti ke zpracování
z
dookumentace a posudku,
č.j.. 42028/ENV//14.
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Sezna
am pou
užitých
h podk
kladů
AOPK ČR (2016a):
(
Vrstv
va mapování bbiotopů. [on-liine databáze; portal.nature.ccz]. [cit. 2016
6-05-10].
AOPK ČR (2016b): Nállezová databááze ochrany přírody.
p
[on-liine databáze; portal.naturee.cz]. [cit.
2016-05-10].
Culek M (edd.) (1996): Bio
ogeografické ččlenění Českéé republiky. En
nigma, Praha..
de Molenaarr J.G. (2005):: Road lights and behaviou
ur of some com
mmon mamm
mals. Presentattion at the
symposiuum of the Inteernational Darrk Sky Society
y Europe.
Demek J (edd.) a kol. (1987): Hory a nížžiny. Zeměpissný lexikon ČS
SR. Academiaa, Praha, 584ss.
Háková, A.,, Klaudisová, A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péčee o nelesní biootopy v rámcii soustavy
Natura 2000.
2
Planeta XII,
X 8/2004. M
MŽP ČR.
Chytrý M ett al. (2010): Katalog
K
biotopůů České repub
bliky. AOPK ČR.
Kubát K. et al. (eds.) (200
02): Klíč ke kvvěteně České republiky.Academia, Prahaa 928 s.
Neuhäuslová Z et al. (199
98): Mapa pottenciální přirozené vegetacee České repubbliky. Academ
mia, Praha,
341 s.
Quitt E (19771): Klimatick
ké oblasti Českkoslovenska. Studia geograaphica 16. Geoogr. úst. ČSAV
V Brno.
Urbanistickéé středisko Osstrava s.r.o. (22016): Návrh Změny č. 1 územního
ú
plánnu Sobotín. Komplexní
K
urbanistiický návrh – textová a grafiická část.
Zákon ČNR
R ČR č. 114/19
992 Sb., o ochhraně přírody a krajiny, ve znění
z
pozdějšíích předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vvlivů na ŽP, vee znění pozdějjších předpisůů
Dále byly
b
použity
y internetovvé zdroje: http://www.n
natura2000.cz//,
http://www.cenia.cz, http://www.biomoonitoring.cz, http://www.na
h
ature.cz

http://www.mzp.cz,
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Příloh
hy
Příloha 1: Návrh stano
oviska
Příloha 2: Autorizační osvědčení zzpracovatele
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Přílohaa č. 1
Návrh sttanoviska
ST
TANOVISK
KO K VYHO
ODNOCENÍÍ VLIVŮ KO
ONCEPCE NA ŽIVOT
TNÍ
PROST
TŘEDÍ VE FÁZI NÁVR
RHU
podle zákona č. 100/20001 Sb., o po
osuzování vllivů na živottní prostředí
a o zm
měně některý
ých souvisejjících zákon
nů (zákon o posuzování
p
vlivů na živ
votní
prostředí)
í), ve znění pozdějších
p
předpisů
Identifikačční údaje:
Název konccepce
NÁV
VRH ZMĚN
NY Č. 1 ÚZE
EMNÍHO PL
LÁNU SOB OTÍN
Charakkter a rozsah koncepce
Návrh Změny
Z
č. 1 územního
ú
pláánu Sobotín navrhuje
n
dvěě zastavitelnéé plochy – pllochy pro
bydlení a navazující
n
veeřejné prostraanství. Dále navrhuje dílčí úpravy třeech ploch obsažených
v platném ÚP
Ú obce Sob
botín.
Předměětem návrhu
u územního plánu je ko
onkrétně vym
mezení:
1) Zastaavitelných ploch
p
Označčení
plochhy
Z1/1
Z1/2

Název
N

Funkční využžití plochy

Pod Sm
mrčinou II. B
BV – Plochy bydlení
b
v rodinných do
omech vvenkovské
Místní
P
PV – plochy veřejných
v
nikace
pprostranství
komun
Pod Sm
mrčinou

Výměra
V
[ha]
0,19
0,01

Koeficient zastavění
z
pozem
mku
0,,50
není stan
noven

ÚP je i úpra
ava některých ploch obbsažených v platném
2) Důvoodem pořízeení změny Ú
ÚP obce Sobotín:
- rozšířeení plochy K3
mu). Původn
K (lyžařskýý areál Sobo
otín v lokalitě U Vodojem
ní rozsah
plochhy K3 (5,26
6 ha) byl zvvětšen o 2,555 ha a aktuáální rozloha plochy K3 dle
d znění
Změěny č. 1 ÚP činí
č 7,81 ha.
- rozšířření plochy občanského vybavení see specifickým
m využitím O
OX 3 č. Z23. Celkem
se plocha
p
Z23 Změnou č. 1 rozšiřujee o 0,14 haa zemědělskýých pozemk
ků uvnitř
zastaavěného území. Tato ploocha je určen
na pro vybu
udování provvozního a ob
bslužného
zázemí pro navržžený lyžařskýý areál.
- rozšířeení zastavitelné plochy bbydlení v rod
dinných dom
mech – venkoovské BV č.. Z18 – o
část, která byla v platném Ú
ÚP vymezenaa jako ploch
ha veřejnýchh prostranstv
ví – zeleň
ZV č.
č Z88.
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Ve změěně ÚP bylo aktualizovááno i vymezzení zastavěn
ného území obce, v rám
mci něhož
byly navrženy zmíněnéé dílčí úpravvy a redukcee či vypuštěn
ní některých zastavitelný
ých ploch
obsaženýchh v platném územním
ú
pláánu.
Umístění koncepce
k
Kraj:
Oloomoucký
Obec:
Sobbotín
Katasttrální území: Sobotín, Ruudoltice u So
obotína, Klep
páčov
Předkladattel koncepcee
Obbec Sobotín
Sobbotín 89
7888 16 Petrov nad
n Desnou
Pořizovatell Změny č. 1 územního pplánu Sobotíín
Obbecní úřad So
obotín (prostřřednictvím kvalifikované
k
é osoby)
Zpracovateel vyhodnoceení SEA k úzzemnímu plá
ánu

RNDr. Maarek Banaš, Ph.D.
Držitel auttorizace podlle §19 zákonna č. 100/20
001 Sb., v platném zněnní (osvědčen
ní MŽP o
odborné zppůsobilosti kee zpracováníí dokumentacce a posudku
u, č.j. 42028//ENV/14 a autorizace
a
pro biologiické hodnoceení a hodnoc ení vlivů na lokality sousstavy Naturaa 2000
Průběh poosuzování:
Podáním
m ze dne XX
XXXXX byl Krajskému úřadu Olom
mouckého kraaje, Odboru životního
ž
prostředí a zemědělstv
ví (dále jenn „krajský úřad“),
ú
doruččen návrh zzadání „Změěny č. 1
územního plánu
p
Sobottín“.
Dne 24.2.2016 bylo
o pod č. j.: K
KUOK 1991
13/2016 vyd
dáno stanoviisko k návrh
hu zadání
Změny č. 1 územního plánu Sobootín se závěrrem, že je neezbytné a účeelné návrh zm
měny ÚP
Sobotín koomplexně po
osuzovat z hhlediska mo
ožných vlivů
ů na životníí prostředí a veřejné
zdraví.
Příslušnným orgánem
m ochrany přírody po
odle ustanov
vení §75 a dle § 77a odst. 4
písm. n) záákona č. 114
4/1992 Sb., o ochraně příírody a krajiiny, ve zněníí pozdějších předpisů
(dále jen „zákon
„
o ochraně příroddy a krajiny“), byl pro část katastruu ležící mim
mo území
CHKO Jesseníky krajsk
ký úřad, kterrý v souladu
u s § 45i odsst. 1 zákonaa o ochraně přírody
p
a
krajiny vyddal stanovisk
ko, že konceepce nemůžže mít samostatně neboo ve spojení s jinými
koncepcem
mi významný
ý vliv na přííznivý stav předmětu
p
occhrany neboo celistvost evropsky
e
významné lokality neb
bo ptačí oblaasti.
Krajskýý úřad, dopissem ze dne 22.2. 2016, pod č.j.: SR/0
0074/JS/20166 – 2 obdržeel podání
Agentury ochrany příírody a kraajiny, jako orgánu ochrany přírodyy příslušnéh
ho podle
ustanovení § 78 odst. 1 zákona o ochraně přřírody a krajjiny, která nna základě posouzení
p
návrhu zaddání Změny č. 1 ÚP Sobbotín, vydalaa v souladu s § 45i odst.. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny
k
stano
ovisko s tím,, že předložžený návrh zadání
z
Změěny č. 1 ÚP
P Sobotín
___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Mg
gr. Eva Jirásková,, Ekogroup Czech
h s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
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Změna č. 1 ÚP
P Sobotín - Vyhod
dnocení vlivů úzeemně plánovací dokumentace
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nemůže mít významný
ý vliv na přííznivý stav předmětu
p
occhrany neboo celistvost evropsky
e
významnýých lokalit (E
EVL) nebo ptačích obllasti (PO) Jeeseníky, ať už samostatně nebo
ve spojení s jinými zám
měry či kon
ncepcemi.
Výše uvvedená stano
ovisko k návvrhu zadání s tím, že uv
vedený územ
mní plán bu
ude nutno
posoudit z hlediska vliv
vů na životnní prostředí, bylo
b
zveřejněno v Inform
mačním systéému SEA
Ministerstvva životního prostředí ČR
R (http://eia.ccenia.cz/sea).
Krajskýý úřad ob
bdržel dne xxxx ozznámení o konání společného jednání
o návrhu Změny
Z
č. 1 územního
ú
pllánu Sobotín
n včetně vyhodnocení vliivů návrhu územního
ú
plánu na udržitelný rozzvoj území spolu s žádo
ostí o stanov
visko k návrrhu změny územního
ú
plánu Sobootín. Předkladatelem je O
Obecní úřad Sobotín
S
prosstřednictvím kvalifikovan
né osoby.
Stanoviskoo k návrhu Změny
Z
č. 1 Ú
Územního plánu
p
Sobotín
n bylo krajsským úřadem
m vydáno
dne xxxx, pod
p č. j. xxxx
xx.
Společnné jednání o návrhu
n
územ
mně plánovaccí dokumentaace „Změna č. 1 Územníího plánu
Sobotín“, včetně
v
vyho
odnocení vlivvů návrhu územního
ú
pllánu na udržžitelný rozvoj území
proběhlo dnne xxxx v xx
xxx hodin naa xxxx.
Krajskýý úřad, podán
ním ze dne xxxxx, obdržeel od pořizovatele územn
mního plánu Obecního
O
úřadu Sobotín připom
mínky a výslledky konzu
ultací spolu se žádostí o vydání sttanoviska
k návrhu kooncepce dle § 10g zákonna o posuzov
vání vlivů na životní prosttředí ve smy
yslu ust. §
50 odst. 5 zákona
z
č. 18
83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáádu (stavebn
ní zákon),
ve znění poozdějších přeedpisů.
Vyhodnnocení vlivů územního pllánu na živottní prostředí k návrhu „Z
Změny č. 1 Územního
Ú
plánu Sobbotín“ bylo provedeno v souladu se
s zákonem o posuzováání vlivů naa životní
prostředí a zpracováno přiměřeně v rozsahu příllohy stavebn
ního zákona.
Krajskýý úřad v prů
ůběhu řízenní obdržel od
o pořizovattele veškeréé podklady potřebné
pro vydání stanoviska dle
d § 22 e) záákona o posu
uzování vlivů
ů na životní pprostředí.
Na záklladě návrhu „Změny č. 1 Územního
o plánu Sobotín“, vyhoddnocení vliv
vů návrhu
územního plánu na životní prostřředí, výsledk
ku společnéh
ho jednání a vypořádáníí došlých
stanovisek a připomín
nek dotčenýých správnícch úřadů a dotčených
d
úúzemních saamospráv,
krajský úřaad jako přísslušný orgánn podle § 22 e) zákonaa o posuzovvání vlivů na životní
prostředí, ve
v smyslu usttanovení § 1 0g a § 10i odst.
o
2 citovaaného zákonaa vydává
UHLASNÉ STANOVISK
S
KO
SOU
k vyhodno
ocení vlivů úúzemního pláánu na životn
ní prostředí k návrhu
„Změny č. 1 Územníího plánu So
obotín“
za dodrženní následujících podmínekk:

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Mg
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Skrývku pozzemků realizzovat vždy jeen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem
p
výstavby, a to v mimoprrodukčním období
o
říjen-b
březen.
Využívat veeškeré kultuurní vrstvy zemin
z
pro zv
výšení úrodnnosti pozemk
ků přímo
v daném úzeemí nebo jehho blízkém okolí.
o
Při realizacci navržené zástavby omezit
o
zrych
hlení odtokuu dešťových
h vod ze
zastavěných
h a zpevněnných ploch s použitím zasakování (je-li možn
ná) nebo
retence.
Při realizacii sjezdové trratě v maxim
mální míře om
mezit erozníí jevy (např. včasným
zatravněním
m ploch a dallšími technicckými opatřeeními) a zajisstit zpomalen
ní odtoku
vody z ploch tratě (příčnné odvodněn
ní apod.).
Přizpůsobit zástavbu ochhraně místního krajinnéh
ho rázu.
Při eventuáálních výsaddbách zeleněě ve volné krajině
k
a v nnavržených plochách
veřejné zeleeně používat autochtonní druhy a vyv
varovat se výýsadbám nepů
ůvodních
druhů rostlin
n.
Umisťováníí záměrů uveedených v přříloze č. 1 záákona č. 1000/2001 Sb., v platném
znění (v daaném případdě lyžařská sjezdová trrať s lanovouu dráhou) podrobit
zjišťovacím
mu řízení dle zzákona č. 10
00/2001 Sb., v platném znnění.
Rozšíření pllochy K3 (RN
N – plochy rekreace
r
na plochách
p
přírrodního charrakteru):
- Nejv
vyšší část ploochy (cca 50
0 m od vrcholu) ponechatt stávajícímu
u využití
v po
odobě suťovéého lesa a vrccholových sk
kalních biotoopů a sjezdov
vou trať
realiizovat pouzee v rámci stáv
vající vzrostllé smrčiny, ppasek a lučních
poro
ostů s nižší bbiologickou hodnotou.
h
- V ráámci budouccího zjišťovaacího řízení záměru
z
výstaavby sjezdov
vé tratě a
lano
ové dráhy naa životní prostředí dle zák.
z
č. 100//2001 Sb., v platném
zněn
ní, resp. sam
motné realizzace záměru
u je nezbytnné věnovat zvýšenou
z
pozo
ornost miniimalizaci erozních jev
vů na trasee sjezdovky
y (např.
zatraavnění sjezddovky a dallší protierozzní opatření)), ovlivnění vodního
režim
mu území (nnapř. zpomallení odtoku vody
v
z plochh), ovlivnění okolních
lesních porostů a problematice ochrany zvláště
z
chránněných druhů
ů rostlin a
živo
očichů v soulladu se zněníím zák. č. 11
14/1992 Sb.,, v platném znění
z
(viz
aktu
uálně zjištěnný výskyt minimálně
m
dvou
d
zvláštěě chráněných
h druhůvem
meníku dvoullistého a sleepýše křehkéého v návrhoové ploše, eventuální
výjim
mky z ochran
anných podm
mínek zvláště chráněných druhů).
Respektovatt opatření prro předcházen
ní, snížení neebo kompenzzaci všech záávažných
negativních vlivů na žiivotní prostřředí uvedenáá v kapitole 8 a 11 vyh
hodnocení
vlivů územ
mního plánuu na životn
ní prostředí,, která odppovídají pod
drobnosti
územního plánu

m upozorňujeme na § 553 odst. 5 píísm. d) stavebního zákoona, podle kterého
k
je
Závěrem
součástí oddůvodnění územního
ú
pllánu sděleníí, jak bylo stanovisko k vyhodnoceení vlivů
územního plánu na žiivotní prostřředí zohledn
něno, s uvedením závažnných důvodů
ů, pokud
některé požžadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.
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Toto stan
novisko nen
ní rozhodnu
utím podlee zákona č.
č 500/20044 Sb., sprá
ávní řád
ve znění pozdějších
p
předpisů
p
a nelze se prroti němu odvolat. Nennahrazuje vyjádření
v
dotčených orgánů státtní správy, aani příslušnéé povolení podle
p
zvláštnních předpissů.
Otisk úřředního razíttka
Mgr. Raadomír Studeený
vedoucí oddělení inttegrované preevence
Odboru životního pro
rostředí a zem
mědělství
Krajskéh
ho úřadu Oloomouckého kraje
k
ovení odpovíídá: xxxx
Za správvnost vyhoto

Obdržíí:
 pořřizovatel ÚP
P: Obecní úřaad Sobotín

Potvrzení o zveřejnění (provedou p ouze Obec Sobotín
S
a Olo
omoucký kraaj)
Vyvěšeno na
n úřední desce dne:

Razzítko a podpiis
……
………………
………
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_____________________________
______________
_____________________________
______
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h s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605-5679055, pevná 583-034
4674, http://www
w.ekogroup.cz

69

