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Úvod
Zadání územního plánu obce Návsí schválilo Zastupitelstvo obce Návsí dne 24. 3. 2010.
Dosud platný Územní plán obce Návsí již legislativně nevyhovoval.
Na základě schváleného zadání byl v březnu 2011 zpracován návrh řešení územního plánu.
Řešeným územím územního plánu Návsí je katastrální území Návsí.
Územním plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot,
urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny
a koncepce veřejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavěné území a zastavitelné plochy. Dále jsou stanoveny
plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a
stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán v souvislostech a
podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se
zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
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1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace
k cílům ochrany životního prostředí přijatým na
vnitrostátní úrovni
Důvodem pro zpracování Územního plánu obce Návsí je fakt, že stávající územní plán byl
zpracován v souladu s legislativou platnou v době jeho pořízení, a tedy neodpovídá
současným platným právním předpisům. Vypracování nové plánovací dokumentace je
nezbytné pro rozhodování orgánů obce a stavebního úřadu, vyhodnocení současného stavu a
podmínek využívání území a zjištění jeho rozvojových záměrů, problémů a střetů zájmů
v řešeném území.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci).
Současně jsou respektovány návaznosti na zpracované a schválené územní plány sousedních
měst a obcí a záměry řešené Územním plánem velkého územního celku Beskydy a navržené
v ZÚR Moravskoslezského kraje.
Územní plán Návsí může být dále upraven na základě výsledků společného jednání
a veřejného projednání podle stavebního zákona. Je zpracován v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a podle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).
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2. Údaje o současném stavu životního prostředí
v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji pokud
by nebyla uplatněna politika územně plánovací
dokumentace
2.1. Vymezení území
Správní území obce Návsí (číslo obce 568244) zahrnuje katastrální území Návsí (okres
Frýdek-Místek; 656348).
Vymezení celého správního území obce Návsí je na následujícím Obrázek 1.
Obrázek 1: Vymezení správního území obce Návsí

Geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského, provincie Západní Karpaty,
subprovincie Vnější Západní Karpaty, do oblasti Západní Beskydy, do celku Jablunkovská
brázda, podcelku Jablunkovská brázda, okrsku Náveská pahorkatina.
Řešené území je v okolí toku Olše ploché, zbytek území je výrazně členitý. V této části se
výrazně uplatňuje Jablunkovská brázda a tvoří rozsáhlou úvalovitou sníženinu oddělující
Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Rozprostírají se směrem od Jablunkovského průsmyku
k Třinci. Hlavním tokem je Olše.
Členitější území se nachází na východním a západním okraji řešeného území, kde vystupují
Moravskoslezské Beskydy s vrchol Velký Stožek dosahující 978 m n.m. Území zaujímá údolí
potoků Jasení, Radvanov a Kostkov. Údolí jsou JZ – SV směru. Nejnižší místo je 360 m n.m.
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Obrázek 2: Geomorfologické členění (http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/)

Legenda

Celé území náleží do okresu Frýdek-Místek.

2.2. Základní charakteristika stavu životního prostředí
v dotyčném území
•

Klimatické údaje

Řešené území leží na rozhraní mírně teplé klimatické oblasti MT 2 s chladnou klimatickou
oblastí CH 7. V údolí Olše je vymezena klimatická oblast MT7
Obrázek 3: Klimatické oblasti - Quitt 1975

Tabulka 1: Vybrané klimatické charakteristiky (Quitt, 1971)
Klimatické charakteristiky
MT 2
CH 7
Počet letních dnů
20 – 30
10 – 30
Počet mrazových dnů
110 – 130
140 – 160
Průměrná teplota v lednu
-3 až -4 ºC
-3 až -4 ºC
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MT7
30-40
110-130
-2 až -3 ºC

4

Průměrná teplota v červenci
Srážkový úhrn ve veget. období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněh. pokrývkou

16 až 17 ºC
450 – 500 mm
250 – 300 mm
80 – 100

15 až 16 ºC
500 – 600 mm
350 – 400 mm
100 – 120

16 až 17 ºC
400-450 mm
250-300 mm
60 -80

Obrázek 4: Klimatické oblasti
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs)

Podnebí Beskyd ovlivňuje jejich poloha - střetávají se zde vlivy oceánického a
kontinentálního klimatu. Oceánické vzdušné masy přinášejí počasí s mírnou zimou,
chladnějším létem, velkou oblačností a velkým množstvím srážek. Kontinentální vzduch je
charakteristický denními i ročními výkyvy teplot, menším množstvím srážek a oblačnosti.
V podhůří Beskyd se průměrné roční teploty pohybují okolo 6-7ºC, s rostoucí nadmořskou
výškou teploty rychle klesají, nejchladnější jsou vrcholy Beskyd s teplotami pod 4ºC. Na Lysé
hoře je průměrná roční teplota pouhých 2,5ºC. Vůbec nejchladnější měsíc v roce je na Lysé
hoře leden s průměrnou teplotou –6,5ºC.
Nadmořskou výškou jsou silně ovlivňovány i roční úhrny srážek. Celkově je však celá oblast
Beskyd na srážky poměrně bohatá, protože většina dešťových a sněhových srážek v průběhu
roku přichází od západu a Beskydy jsou tak na návětrné straně. Průměrné dlouhodobé
srážkové úhrny na Lysé hoře činí 1390,8 mm/rok.
•

Povrchové vody

Správní území obce Návsí spadá do hydrologického povodí řeky Olše. Hlavním levostranným
přítokem Olše v zájmovém území je Jasení a Milíkov. Z pravostranných přítoků se území
obce do Olše vlévají potoky Radvanov a Kostkov a Rohovec. Přehled povodí 4 řádu je patrný
z Obrázek 5:

SEA Návsí
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Obrázek 5: Hydrogeologická povodí (http://heis.vuv.cz)

│ - hranice povodí 4. řádu
2-03-03-032/0 - číslo hydrologického
pořadí

Dle Plánu oblasti povodí Odry, schváleného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
opatřením ze dne 9. 6. 2008 byly vymezeny pro posuzované území Návsí následující vodní
útvary povrchových vod:
Tabulka 2: Vodní útvary povrchových vod (http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-popis.html)
Pracovní čísla
Identifikátor
Název vodního útvaru
Název hlavního
Správa
vodního útvaru(VÚ) vodního útvaru
toku
VÚ
83
20487000
Jasení po ústí do toku Jasení
CZ
Olše
86
20507030
Olše po soutok s tokem Olše
CZ
Ropičanka
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Obrázek 6: Vodní útvary povrchových vod – tekoucí
(http://www.pod.cz/planovani/cz/plan_oblasti_povodi_odry.html)

Rozhodnutím MSK 206763/2008 z 4. 2. 2009 bylo stanoveno záplavové území pro tok Olše
v úseku 48,00 – 72,84 řkm a jeho aktivní zóna.
Rozsah záplavových území pro Q100, Qmax. záplavu a rozsah aktivní zóny je patrný
z následujících obrázků:
Obrázek 7: Záplavové území (dle Povodí Odry)
http://www.pod.cz/povodnovy_plan/PP-C4/list%2052.pdf

Záplavové území

Q 100

Q max
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Obrázek 8: Záplavová území (dle VÚV TGM) http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvszapluz&

Aktivní zóny
záplavových
území
Záplavová území
pro Q 100

Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a zjišťování a hodnocení stavu
jakosti těchto vod jsou mezi povrchové vody vhodné pro život ryb v povodí Olše na území
Návsí zařazeny toky Jasení, Milíkov, Radvanov, Kostkov a Rohovec. Toky jsou zařazeny
mezi lososové vody s číslem typu vody 205 L. U těchto toků se zjišťuje a hodnotí stav jakosti
povrchových vod a posuzuje jejich vhodnost pro život a reprodukci ryb a dalších vodních
živočichů.
•

Podzemní voda

Podle nové rajonizace (Olmer-Herrmann-Kadlecová-Prchalová et al. 2006) území náleží do
hydrogeologického rajónu č. 3211 Flyš v povodí Olše. Dle Plánu oblasti povodí Odry,
schváleného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje opatřením ze dne 9. 6. 2008, je
řešené území řazeno do útvaru podzemních vod č. 32110 Flyš v povodí Olše.

SEA Návsí
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Obrázek 9: Hydrogeologická rajonizace (http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver)

Rajony základní vrstvy
v glaciofluviálních sedimentech
ve fluviálních sedimentech
v terciérních a křídových
pánevních sedimentech
v horninách krystalinika,
proterozoika a paleozoika
v sedimentech paleogénu
křídy Karpatské soustavy

a

Obrázek 10: Oblast povodí Odry - vodní útvar podzemní vody
(http://www.pod.cz/planovani/cz/plan_oblasti_povodi_odry.html)

Hydrogeologické podmínky území jsou relativně jednoduché. V centrální části území na
povrchu převládají průlinové kolektory s volnou hladinou podzemní vody ve fluviálních
sedimentech údolní nivy a teras Olše. Koeficient transmisivity kolísá nejčastěji v hodnotách T
= 1.10-4 - 1.10-3 m2.s-1. Zbylá část území je budována sedimenty karpatské soustavy (flyš).
Oběh podzemních vod je ve flyšoidních horninách závislý na jejich petrografii a fyzikálních
vlastnostech a stupni zvětrání a rozvolnění. Je nutno rozlišovat pásmo povrchového
rozvolnění včetně zóny porušené gravitační tektonikou (sesuvy) a zóny neporušené.
V hlubších neporušených zónách je propustnost všech hornin velmi malá a má převážně
puklinový charakter. Tylčer a Dvorský (1969) popisují puklinová pásma mocná maximálně 5
m se specifickou vydatností mezi desetitisícinami až setinami l/s a negativní výtlačnou úrovní.
SEA Návsí
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Jsou však známy i vrty (v jiných oblastech slezské jednotky) s pozitivní piezometrickou
hladinou (strukturní vrt SH-1 Staré Hamry - Ulman 1969).
Příznivější hydrogeologické podmínky jsou v zóně povrchového rozpojení hornin. Hloubkový
dosah této zóny je nečastěji 30 – 40 m (Adamová a kol. 1992), může však dosáhnout 60 i více
m (zejména na svazích). Z geotechnických prací na přehradních profilech Dolní Lomná,
Šance a Morávka v obdobných geologických podmínkách vyplynulo, že nejpříznivější
podmínky pro oběh podzemních vod se vytváří v křehkých pískovcích a slepencích, případně
ve vápencích. Mohou se v nich vytvořit otevřené puklinové systémy, které směrem do
hloubky vytrácejí. V nejsvrchnějších partiích bývají vyplněné jílem, v hloubkách okolo 50 m
mohou být vyplněny kalcitem. Jen výjimečně jsou zóny velmi propustné (nebylo dosaženo
tlaku při tlakové zkoušce).
Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními štěrkopísky mocnými zpravidla několik m.
Na východě území pak deluviálními sedimenty.
Ve flyšových horninách převládají prameny s vydatnostmi v setinách až desetinách l/s. Jen
výjimečně se mohou vyskytovat prameny s vydatností převyšující 1 l/s a to v mocnějších
pískovcích (např. godulské vrstvy, ostravický pískovec) nebo vyvřelinách – Kačura-KněžekKrásný-Skořepa 1970). V izolovaných pískovcových polohách se vytváří izolované kolektory
se samostatným oběhem. Jejich odvodnění je na styku s nepropustným podložím. Často mají
charakter vrstevního pramene. Jsou plošně i výškově rozptýlené. Vyvěrají zpravidla v hluboce
zaříznutých erozních rýhách.
Podzemní vody mělkých kolektorů jsou zpravidla Ca-SO4 až Ca-HCO3 typu. Celková
mineralizace se nejčastěji pohybuje v horské části nejčastěji mezi 50-70 mg/l, jen zřídka
dosahuje několika málo set mg/l. Popsané typy odpovídají rychlému mělkému oběhu v již
promytých málo vápnitých vrstvách. V málo propustných horninách flyše převládají vody CaHCO3 typu s mineralizací překračující 300 mg/l. Řídce jsou zastoupeny vody smíšeného až
Ca- SO4 typu s obdobnými mineralizacemi.
Z hlediska jímání podzemních vod je většina správního území obce Návsí vhodná jen pro
lokální zásobování.
Dle Plánu oblasti povodí Odry, schváleného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
opatřením ze dne 14. 10. 2009, náleží řešené území do útvaru podzemních vod č. 32110 Flyš
v povodí Olše.
Z hlediska ochrany vod je území Beskyd vedeno jako chráněná oblast přirozené akumulace
vod (CHOPAV Jablunkovsko).
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Obrázek 11: Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV Jablunkovsko)
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs

Legenda
•
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Obrázek 12: Hydrogeologická mapa (http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/viewer2.htm)

Mapa 26 -11, 16-44

Průlinový kolektor fluviálních sedimentů Olše: 3 – nižší terasový stupeň T 1.10-3- 6. 10-3 m2.s-1
4 – hlavní terasy 0lše překryté sprašovými hlínami T 1.10-4 - 1. 10-3 m2.s-1 5 – dtto T 1.10-5- 1. 10-4
m2.s-1 10 – těšínské vápence T 1.10-5- 1. 10-4 m2.s-1 11 - podmenilitové a menilitové souvrství,
frýdecké vrstvy T <10-5 m2.s-1 12 - lhotecké vrstvy T <10-5 m2.s-1 13 – spodní a svrchní těšínské
vrstvy T 1.10-6 – 1.10-4 m2.s-1

•

Geologické poměry

Základ povrchové geologické stavby je dán sedimenty alochtonních flyšových jednotek
vněkarpatských příkrovů. Je zde zastoupena jednotka slezská, která vystupuje zejména
v západní a východní střední části území. Slezská jednotka je nasunuta na sedimenty
karpatské předhlubně miocénního stáří. V podloží miocénních sedimentů jsou varisky
zvrásněné sedimenty karbonu. Příkrovy slezské jednotky jsou důsledkem alpinského vrásnění.
Alpinská tektonika se projevila i vznikem zlomových struktur a pohyby podél nich. Směry
SEA Návsí

12

těchto zlomů odpovídají sudetskému směru a směru Moravské brány. Na některých zlomech
byl doložen i pohyb v kvartéru (Kačura-Kněžek-Krásný-Skořepa 1970). Rozmístění slezské a
jednotky je následující:
Obrázek 13: Rozšíření geologických jednotek v podloží kvartéru (Eliáš in Adamová a kol., 1992)

Vlivem pohybů příkrovů byly nasunuté vrstvy rozlámány a deformovány soustavami různě se
křížících puklin a trhlin. Střídání propustných a nepropustných jílovitých poloh, jejich
kombinace s puklinovými systémy a dotací vody je příčinou vzniku kluzných ploch,
po kterých pískovcové lavice ujížděly a překrývaly vzniklé trhliny, nebo na okrajích a
hranách flyšových vrstev vytvářely terasovitě převislé stupně.
Slezská jednotka je vyvinuta převážně v godulském vývoji. Je členěna do dílčích příkrovů
těšínského a godulského. Vrstevní sled začíná pískovci a slepenci Malinowské Brázdy,
následuje svrchní oddíl godulských vrstev, istebňanské vrstvy a pestrá vrstvy. Pro godulské
souvrství je charakteristický drobně rytmický písčitý flyš. Pro istebňanské vrstvy jsou
charakteristické pískovce a slepence.
Místy se vyskytují vulkanické terciérní horniny (čediče, fonolity, tufy).
Z kvartérních sedimentů převládají v horské části území hlinitokamenité až balvanité sutě.
Na ostatním území převládají fluviální sedimenty údolní nivy a říčních teras, spraše.
Geologická mapa katastrálního území a okolí je na Obrázek 14.
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Obrázek 14: Geologická mapa (list 26-11) - http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/viewer2.htm
Legenda

Kvartér: 1 – deluviální sedimenty (svahové hlíny), holocén – pleistocén 2 – deluviální
hlinitokamenité až kamenité sedimenty (svahové sutě), holocén – pleistocén
3 – fluviální
sedimenty (povodňové hlíny a štěrky nižších terasových stupňů) holocén nerozlišený
4 –
fluviální sedimenty štěrky říčních koryt, holocén 5 – fluviální sedimenty, povodňové hlíny a štěky,
holocén 6 – fluviální sedimenty, štěrky nižšího údolního terasového stupně, holocén – würm 7
– sprašové hlíny, převážně würm 8 – fluviální písešné štěrky vyššího údolního stupně würm 9 –
proluviální stěrkové sedimenty, riss 10 – fluviální štěrkové sedimenty hlavní ostravské terasy,
riss 11 – fluviální a proluviální štěrky, mindel
Podslezská jednotka: 12 – menilitové souvrství; hnědé vápnité i nevápnité jílovce a
bahnotoky s polohami rohovsů, spodní oligocén 13 – podmenilitové souvrství (nečleněno); šedé,
pestře zbarvené nebo skvrnité vápnité i nevápnité jílovce, eocén – paleocén 14 – frýdecké
vrstvy; šedé vápnité jílovce s pískovci, dán – kampán
Slezská jednotka – vývoj godulský: 15 – krosněnská souvrství; šedé vápnité jílovce
a vápnité slídnaté pískovce, oligocén 16 – menilitové souvrství, hnědé vápnité i nevápnité jílovce
místy s rohovci, spodní oligocén 17 – podmenilitové souvrství, šedé pestře vybarvené jílovce a
pískovce, eocén – paleocén 18 – ciezkowický pískovec 19 – pestré vrstvy 20 – istebňanské
vrsty, pískovce a slepence, svrchní senon 21 – istebňanské vrstvy, jílovce, svrchní senon – dán
22 – svrchní oddíl godulských vrstev, drobně rytmický písčitý flyš, turon – spodní senon 23 –
pískovce a slepence Malinowské skály 24 – střední oddíl godulských vrstev, hrubě rytmický
písčitý flyš s glaukonitickými pískovci, turon 25 – spodní oddíl godulských vrstev, drobně až
středně rytmický písčitý flyš, cenoman – turon
26 – ostravický pískovec, cenoman
27 –
lhotecké vrstvy, šedé až tmavošedé jílovce, zeleně skvrnité křemité pískovce a prachovce, alb
28 – hradišťské vrstvy, černý drobně rytmický flyš s pískovci hradišťského typu, apt – huateriv
29 – svrchní těšínské vrstvy, drobně rytmický černý flyš, valangin
30 – těšínské vápence
(organodetritické facie), berrias
31 – těšínské vápence (kalová facie), titón
32 – spodní
těšínské vrstvy, tmavohnědošedé vápnité jílovce, svrchní jura 33 – vyvřelé horniny tešínitové
asociace
Předmagurská jednotka: 34 – krosněnské souvrství, oligocén 35 – menilitové
souvrství, spodní oligocén 36 – pestré vrstvy, rudohnědé vápnité jílovce, eocén – paleocén 37
– pestrá svrchní křída, převážně zelené vápnité jílovce, svrchní senon
Magurská skupina flyšová – zóna Tří kamenů: 38 – spodní oddíl soláňského
souvrství, biotitová facie středně až hrubě rytmického písčitého flyše, cenoman – dán 39 –
spodní pestré vrstvy, cenoman
Útržek Zelené hody: 40 – zlínské souvrství, převážně šedé vápníté jílovce s prachovci,
eocén 41 – pestré belovežské vrstvy, převážně rudohnědé nevápnité jílovce, eocén – paleocén
42 – pískovec Zelené hory, svrchní soláňské vrstvy, paleocén
43 – suťové kužele a osypy 44 – sesuvy 45 – linie nasunutí, význačné přesmyky 46 - zlomy

•

Nerostné bohatství

Na správní území obce Návsí se nenachází žádné chráněné ložiskové území. Rozsah ložisek a
průzkumných území je uveden na Obrázek 15 a Obrázek 16. Ložiska výhradní se v řešeném
území nenachází, průzkumná ložiska jsou uvedeny v Tabulka 3.
Obrázek 15: Ložiska výhradní a průzkumná
(http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php)

Legenda
ložiska výhradní
průzkumná území

Tabulka 3: Průzkumná území
Identifik
Název
ační číslo

Stav

Datum
zahájení
účinnosti

Datum
ukončení
účinnosti

Datum
Název
ukončení
žadatele
prodloužení
31-03-2013

020018

Bystřice
Hrádek

1
rozhodn 12-08-2002
utí

31-08-2007

050019

1
Jablunkovský
rozhodn 23-05-2005
příkop
utí

15-05-2013

–

Adresa žadatele

Surovina

Místecká 329/258,
UNIGEO
hořlavý zemní
72000 Ostrava a.s.
plyn a ropa
Hrabová
Místecká 329/258, Hořlavý
UNIGEO
72000 Ostrava - zemní plyn a
a.s.
Hrabová
ropa

Obrázek 16: Prognózy ložisek (http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php)

Legenda
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,
Tabulka 4: Prognózy neschválené plocha
Hnědá svislá šrafa

Identifikační
číslo

Subregist Číslo
r
ložiska

Název

Těžba

Organizace

Surovina

936520000

Q

9365200

Jablunkov

dosud netěženo

Neuvedena

Zemní plyn

9404600

Tyra-Jablunkovská
deprese

dosud netěženo

Neuvedena

Zemní plyn

940460000

•

Q

Nerost

Seismicita a dynamická stabilita území

Pro posuzovanou oblast je typická maximální intensita zemětřesení podle MSK- 64 dána
hodnotou 7. Obdobné hodnoty udávají i Schenk a Schenková v Mapě seismických oblastí z
r. 1997 (ČSN 73 0036, změna 2). Tuto skutečnost je potřeba respektovat při realizaci staveb,
zejména citlivých objektů, ve smyslu ČSN 73 0036 a v souladu s posouzením účinku
působení větru podle ČSN 73 0035.
Mapa na následujícím Obrázek 17 ukazuje, jaké lze očekávat podle dosavadních znalostí
maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky v intensitách
podle 12 stupňové makroseismické stupnice MSK-64.
Na mapě jsou černými kroužky vyznačena města v České republice s počtem obyvatel přes
50.000. V následujícím seznamu relativně blízkých měst je v závorce uvedena pro tato města
maximální intensita zemětřesení, jaká podle MSK-64 lze v místě očekávat:
Frýdek-Místek (7), Havířov (7), Karviná (7), Ostrava (7), Olomouc (6), Opava (6), Prostějov
(6), Přerov (6).
Obrázek 17: Maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slevenské republiky
(http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm)

Dalším problematickým faktorem je nestabilita horninového masivu. V popisovaném území je
registrována řada potenciálních sesuvných území (Obrázek 18). Oblast flyšoidních hornin je
v popisovaném terénu náchylná na vznik sesuvů. Rytmicky vrstvený flyš s převahou pelitů
snadno zvětrává a ve svažitých terénech je náchylný k sesouvání. Stabilitní problémy narůstají
v kombinaci s přítomností vody zejména při výkopech a zářezech.
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Obrázek 18: Sesuvná území (http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php)

Legenda

Tabulka 5: Sesuvy z Obrázek 18
Č.v obrázku Lokalita
1
Bystřice nad Olší
2
Bystřice nad Olší
3
Bystřice
4
Nýdek
5
Návsí
6
Nýtek
7
Návsí
8
Písek
9
Písek
10
Písek
11
Písek
12
Bukovec
13
Bukovec
14
Mosty u Jablunkova
15
Mosty u Jablunkova
16
Mosty u Jablunkova
17
Mosty u Jablukova
18
Písek u Jablukova
19
Jablunkov
20
Jablunkov
21
Jablunkov
22
Jablunkov
23
Jablunkov
24
Návsí
25
Návsí
26
Hrádek
27
Návsí
28
Návsí
29
Dolní Lomná

SEA Návsí

Aktivita
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
stabilizovaný
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální

Rok záznamu
2009
2009
1979
2009
1979
2009
2007
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
2009
2009
2009
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
2008
2008
2008
1979

Klíč
4000
4003
3943
4004
4008
4005
6329
4014
4016
4017
4018
4019
4040
4033
4026
4024
4023
4034
4035
4025
4036
4012
4037
4010
4011
3951
3952
3953
3981

17

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Dolní Lomná
Košařiska
Bystřice nad Olší
Bystřice
Bystřice
Stará Bystřice nad Olší
Bocanovice
Bocanovice
Jablunkov

potenciální
aktivní
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
stabilizovaný
aktivní

1979
1998
2008
1979
1997
1994
2003
2003
2009

3982
6521
3949
3964
6394
6328
7013
7014
8352

Tučně jsou zvýrazněny sesuvy ležící na území obce

•

Pedologická charakteristika

Pro území katastru obce Návsí je z hlediska půdních typů charakteristická převaha kambizemí
ve východní části především varieta dystrická v centrální části území pak varieta oglejená
kyselá pelitická. Nejvýchodnější část území je tvořena typickým kryptopodzolem. Kolem
toku Olše jsou především modální flivizemě. Na západ od toku Olše se dále vyskytuje
pseudoglej modální. Přehledná situace je uvedena na Obrázek 19.
Obrázek 19: Mapa půdních typů podle TKSP (www.cenia.cz)
Půdní typy podle TKSP
Luvizemě
Antropozemě
Regozemě
Kambizemě
Černozemě
Fluvizemě
Gleje
Organozemě
Pararenziny
Hnědozemě
Černice
Podzoly
Smonice
Pseudogleje
Doly

FLm fluvizem modální
KAa
kambizem kyselá
KAgap kambizem oglejená
kyselá pelická
KAgv kambizem oglejená
vyluhovaná

KAlv
KAr
KAd
KPm
PGm

kambizem luvická
vyluhovaná
kambizem arenická
kambizem dystrická
kryptopodzol typický
pseudoglej modální

Vodní plochy

K záboru je navrženo 67,21 ha ploch, z toho 64,68 ha zemědělské půdy. Kvalita zemědělské
půdy navržené k záboru je na 3,62 ha ploch ve třídě ochrany II a I.
•

Radonové riziko

Z mapy radonového indexu geologického podloží vyplývá, že na správním území obce Návsí
se vyskytuje kategorie nízkého až přechodného radonového indexu. Nízká kategorie převládá
v horské oblasti Beskyd, přechodná v centrální části území v údolních náplavech a v
mocnějších sedimentárních pokryvech.
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Radon pochází z geologického podloží. Kromě uranu (U) se na ozáření z přírodních zdrojů
podílí i draslík (K) a thorium (Th). Celkový účinek těchto tří radioaktivních prvků je
znázorněn v mapě dávkového příkonu gama záření, sestavené z leteckých
gamaspektrometrických měření v r. 1990 M. Matolínem a M. Manovou. Přehledné informace
o radioaktivitě jsou shrnuty ve společné publikaci Ministerstva životního prostředí a Českého
geologického ústavu Horninové prostředí České republiky, jeho stav a ochrana (Kukal –
Reichmann (2000). Podle mapy dávkového příkonu gama záření a dat uvedených v publikaci
je dávkový příkon gama záření z podložních hornin nízký až středně vysoký. V jižní části
převládají hodnoty 40 – 80 nGy/h (ve výšce 1 m nad povrchem). Mapa radonového rizika je
na Obrázek 20.
Obrázek 20: Mapa radonového rizika (http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver)

•

Archeologická naleziště, historické a kulturní památky

Historické osídlení Pobeskydí, bylo chronologicky diskontinuitní, tzn. že sídliště tam vznikala
a opět zanikala podle potřeby. První osídlení je známo z pravěku (přelom neolitu a eneolitu) a
následně z doby popelnicových polí, konce doby laténské a doby římské) a naopak chybí
indicie pro jeho existenci v jiných obdobích (http://www.muzeum.novy-jicin.cz/). Nepřetržité
osídlení od 6. tisíciletí před Kr. do dnešních dnů, které známe z úrodných oblastí, zde schází.
Lokalizace enkláv je do značné míry spjata s průběhem dálkové komunikace a exploatací
nerostných surovin.
Z mapek je zřejmé, že dosud zjištěné pravěké osídlení se nachází mimo území obce Návsí,
nelze ho však vyloučit.
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Obrázek 21: Pravěká sídliště (http://www.muzeum.novy-jicin.cz/)

Obec Návsí má dlouhou tradici, a tak se na území obce nacházejí nemovité kulturní památky,
jejichž výčet je v Tabulka 6:
Tabulka 6: Kulturní památka (Územní plán Návsí, 2011)
Číslo rejstříku

Adresa

Památka

39358/8-2343

Kostel evangelický

27815/8-663

Výšinné opevněné sídliště – hradiště Zánčisko, archeologické stopy,
ostroh nad Olzou a Jasenkou

41819/8-664

Návsí č. p. 34

12084/8-3206 Návsí č. p. 47
22218/8-665

Venkovská usedlost pod Stožkem
Rodinný dům u fary

Návsí č. p. 148 Venkovská usedlost

Na území obce se dále nachází archeologická lokalita SAS 26-11-17/1 drobné středověké
opevnění – hrádek, UAN I1.

1

ÚAN kategorie I: území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů)

SEA Návsí

20

3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být
uplatněním územně plánovací dokumentace významně
ovlivněny
Územní plán obce Návsí byl zpracován na základě zadání územního plánu Návsí, schválené
zastupitelstvem obce Návsí dne 24. 3. 2010.
Důvodem pro zpracování nového územního plánu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj
správního území zejména v oblasti obytné výstavby, občanské vybavenosti, pro rozvoj výroby
a služeb.
Územní plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území obce, ochrana jejích hodnot,
urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a
koncepce veřejné infrastruktury.
Změny územního plánu přinesou nebo mohou přinést následující změny:
o Zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu
o Změnu dopravní zátěže území
o Změnu emisní a hlukové zátěže území
o Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika
kontaminace životního prostředí (to je půdy, horninového prostředí,
podzemních a povrchových vod)
o Změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch
o Změnu vegetace
o Změnu vzhledu krajiny
o Ovlivnění systémů ochrany přírody
•

Změna zemědělského půdního fondu

Celkový předpokládaný zábor půdy činí 67,21 ha, z toho je 64,68 ha zemědělských pozemků.
Největší zábor zemědělských pozemků je navržen pro plochy bydlení smíšené venkovské
(SV) – 51,17 ha, což je většina (76,1 %) z celkového záboru zemědělských pozemků. Z této
plochy záboru připadá na ornou půdu 17,65 ha. Plocha 2,78 ha z tohoto záboru náleží do třídy
ochrany II nebo I.
Další zábory jsou navrženy pro plochy výroby a skladování (8,19 ha), plochy dopravní
infrastruktury silniční (4,59 ha) a drážní (0,49 ha), plochy vodohospodářské (0,97 ha)
s možností sportovního využití (0,34). Dále jsou navrženy plochy občanského vybavení –
hřbitovy (1,1 ha) a plochy veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (0,68 ha) a
s převahou zeleně (0,61 ha).
Celkem se navrhuje zábor zemědělské půdy vysoké kvality (třída ochrany II a I) na 3,62 ha,
což představuje cca 5,4 % záboru zemědělské půdy.
Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou navrženy z větší části v návaznosti na stávající
zástavbu a jsou jejím doplněním. Jde vesměs o plochy určené pro bydlení, občanskou
vybavenost a výrobu.
Pro potřeby územního systému ekologické stability se předpokládá zábor půdy na 4,33 ha
zemědělských pozemků.
Zábor lesních pozemků (celkem 0,22 ha) spadá na vrub výstavby dopravního infrastruktury
(jde o rozšíření silnice I/11 – 0,1 ha) a na hráz navrženou v rámci protipovodňových opatření
– 0,12 ha.
Podrobný rozpis záborů na jednotlivých plochách je uveden v textové části územního plánu.
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•

Změna dopravní zátěže území

Jak se uvádí v odůvodnění územního plánu, dopravní kostru obce tvoří především silniční
komunikace. Obcí Návsí je vedena silnice první třídy I/11, která je významnou regionální
dopravní příčkou. Je součástí mezinárodní silniční sítě pod označením E75. Ostatní silniční
komunikace: II/474, III/01144, III/01148, silnice III. třídy, která zapojí západní část Hrádku
do trasy silnice I/11 pouze doplňují místní nebo krajské vazby.
Hlavní směr navržené koncepce spočívá především v dořešení nedostatků sítě místních
komunikací. Z nadřazených dopravních záměrů je územním plánem respektována přestavba
silnice I/11 na směrově rozdělenou komunikaci. Silnice I/11 je hlavní komunikační osou
řešeného území a slouží především tranzitní dopravě s vysokým podílem nákladních vozidel.
Dopravní vazby na dráze zajišťuje celostátní železniční trať č. 320 (Bohumín – Mosty u
Jablunkova – Slovensko), která je v širších vazbách České Republiky součástí III.
železničního koridoru a dále i hlavní transevropské železniční magistrály E 40 Le Havre –
Paris – Frankfurt – Nűrnberg – Cheb – Plzeň – Praha – Přerov – Dětmarovice – Mosty u
Jablunkova – Žilina – Košice – Čop – Lvov a je rovněž zařazena i do evropské dopravní sítě,
a to do tzv. IV. trans-evropského multimodálního (víceúčelového) dopravního koridoru –
resp. jeho odbočky označené VI. B (Gdaňsk – Katowice – Petrovice u Karviné – Český Těšín
– Žilina).
Na trati probíhají stavební práce, které ji mají modernizovat. V rámci těchto prací dojde
k lokální úpravě trasy v řešeném území. Tyto úpravy je navrženo realizovat ve stávajících
nebo navržených plochách DZ.
V ÚPN je zpracována prognóza nárůstu dopravní zátěže, která vychází z celostátních
profilových sčítání dopravních intenzit Ředitelstvím silnic a dálnic Praha.
Stav v roce 2005 je uveden na obrázku.
Obrázek 22: Dopravní intenzita v roce 2005 (počet vozidel za 24 hodin)
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs

Výhledově lze očekávat že do roku 2025 se na základě analogie z okolních území dopravní
zatížení zvýší o cca 10 -30 %.
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•

Zvýšení emisní, imisní a hlukové zátěže území

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji je silně antropogenně ovlivněna. Hlavními
emisními zdroji je průmysl, spalovací procesy a doprava a v případě přízemního ozónu
fotochemické reakce za účinku slunečního záření zejména mezi oxidy dusíku, těkavými
organickými látkami (zejména uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. Přehled plošného
zatížení jednotlivými látkami je uveden ve zprávách o životním prostředí (rok 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi). V ploše působnosti
obce Návsí byl překročen 24 hodinový imisní limit LV pro prachové částice PM10, pro tytéž
částice ale roční limit překročen nebyl. Imisní limit pro benzo(a)pyren byl také překročen
(data z roku 2008 –Věstník MŽP 2010/4). Současně byl překračován i cílový imisní limit pro
troposférický ozón pro ochranu zdraví lidí (na 100% území Moravskoslezského kraje).
Obdobně je překračován cílový imisní limit pro troposférický ozon (AOT40) pro ochranu
ekosystémů a vegetace v rámci CHKO Beskydy (v 92,4 % plochy CHKO). Území spadá do
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu
zdraví.
Obrázek 23: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vhledem k imisním limitům pro ochranu
zdraví, bez zahrnutí přízemního ozonu
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII43x2hodnTV.gif)
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Obrázek 24: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vhledem k imisním limitům pro ochranu
zdraví (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII43x1hodnLV.gif)

Obrázek 25: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro
ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII43x3hodnTVsO3.gif)
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Obrázek 26: Pole 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x6PM10dp.gif)

Obrázek 27: Překročení 24-hodinového imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10
v roce 2009 (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/program-snizovani-emisi-a-imisiznecistujicich-latek-do-ovzdusi-moravskoslezskeho-kraje-13/)
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Obrázek 28: Překročení ročního imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 v roce
2009 (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/program-snizovani-emisi-a-imisiznecistujicich-latek-do-ovzdusi-moravskoslezskeho-kraje-13/)

Obrázek 29: Pole roční prlměrné koncentrace PM10
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x7PM10rp.gif)
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Obrázek 30: Pole roční průměrné koncentrace NO2
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x17NO2rp.gif)

Obrázek 31: Pole roční koncentrace NO2, Moravskoslezská aglomerace
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII41x20MSl3.gif)
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Obrázek 32: Pole roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x23BZNrp.gif)

Obrázek 33: Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x40BaPrp.gif)
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Obrázek 34: Pole roční koncentrace benzo(a)pyrenu, Morvskoslezská aglomerace
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII41x21MSl4.gif)

Obrázek 35: Pole 4. nejvyšší 24hodiné koncentrace SO2
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x2SO2dp.gif)
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Obrázek 36: Nejvyšší maximální denní 8 h klouzavý průměr koncetrace ozonu v průměru za 3
roky (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x26O3m8h.gif)

Obrázek 37: Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/gif/oII42x55AOT40.gif)

Poznámka: TV – cílový imisní limit
AOT40 je expoziční index pro přízemní ozón (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o
ozonu ve vnějším ovzduší) pro ochranu ekosystémů a vegetace.
V souladu se směrnicemi EU o kvalitě ovzduší (Směrnice 96/62/EC a 99/30/EC) jsou členské státy povinny rozdělit svá
území do zón. Zóny jsou primární jednotky pro řízení kvality ovzduší. Pro hodnocení jsou využívány dvě prahové hodnoty:
horní - UAT (upper assessment threshold) a dolní - LAT (lower assessment threshold). Prahové hodnoty jsou nižší než limitní
hodnota a jsou definovány jako procento limitní hodnoty. Jestliže je překročen UAT určité znečišťující látky, uplatňují se pro
ni velmi přísné požadavky; pokud je překročen LAT avšak nikoli UAT, jsou předepsány méně přísné požadavky pro
hodnocení. Jestliže jsou všude hodnoty naměřeny pod LAT, platí nejméně přísné požadavky. (VaV/740/2/00: "Vyhodnocení
připravenosti České republiky splnit požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a konvence CLRTAP").
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Na kvalitu ovzduší mají na správním území obce Návsí značný vliv velké zdroje znečištění
v regionu (Třinec) a doprava, částečně i místní malé zdroje znečištění.
Z hlediska vývoje kvality ovzduší lze aplikovat závěry, které jsou uvedeny v Krajském
integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“ (NAŘÍZENÍ
Moravskoslezského kraje ze dne 4. 3. 2009).
Přehledné hodnocení a závěry jsou následující:
Dle hodnocení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, které je prováděno pro každoroční
stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, je patrné, že od roku 2001 (tj. doby
vyhodnocování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podle příslušných předpisů Evropského
společenství) do roku 2003 docházelo k postupnému nárůstu plochy oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO). Proti tomu v roce 2004 došlo ke snížení celkové rozlohy této
oblasti na území Moravskoslezského kraje. Tento vývoj byl patrně významně ovlivněn
průběhem počasí, resp. počtem deštivých dnů v roce. Od roku 2005 se však plocha OZKO
významně zvýšila a v roce 2006 již tvořila více než polovinu rozlohy Moravskoslezského
kraje. K výraznému snížení OZKO došlo v roce 2007, především vlivem příznivých
rozptylových podmínek (viz tabulka).
Tabulka 7: Překročení imisních limitů na území Moravskoslezského kraje a vymezení OZKO (podíl na
celkovém území)

Zdroj: ČHMÚ

Kromě imisních limitů byly v letech 2001 – 2007 překračovány také cílové imisní limity pro
nikl, arsen, benzo(a)pyren a ozon. Výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší –
výpočtu oblastí s překročenými cílovými imisními limity – pro aglomeraci Moravskoslezský
kraj v letech 2001 až 2007 jsou uvedeny v následující tabulce (jako podíl na celkovém
území).
Tabulka 8: Podíl území Moravskoslezského kraje, na kterém byl v letech 2001 - 2007 překročen cílový
imisní limit

Zdroj: ČHMÚ
Poznámka: O3 (EKO) – cílový imisní limit pro ochranu vegetace

Pouze v roce 2001 došlo k překročení cílového imisního limitu pro nikl, a to na 0,2 % území.
V dalších letech již k překračování nedocházelo. V roce 2007 došlo k překročení cílového
imisního limitu pro škodlivinu benzo(a)pyrenu na necelých 23 % území Moravskoslezského
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kraje, což je oproti předchozím letům výrazné zlepšení. U arsenu dochází k překračování
limitu cca na 2 % území. Překračování limitu pro ozon je celorepublikovým problémem a také
v tomto kraji se tento problém týká téměř 100 % plochy území.
Překračování imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace pro oxid siřičitý, oxidy
dusíku a ozon bylo podle výsledků modelového hodnocení v letech 2001 až 2007 následující
(% plochy chráněných území).
Tabulka 9: Překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v Moravskoslezském kraji
(¨podíl na celkovém území, na němž má být imisní limit dodržován)

V letech 2001 a 2002 došlo k překročení imisních limitů stanovených pro ochranu
ekosystémů a vegetace pro oxidy dusíku na méně než 0,5 % území Moravskoslezského kraje.
K tomuto překračování již od roku 2003 nedochází, stejně tak jako nejsou překračovány
limity stanovené pro oxid siřičitý.
Obrázek 38: Trendy ročních charakteristik PM10 a PM2,5 (Návsí u Jablunkova)
Průměrná
roční
koncentrace
[µg.m-3]

Trendy ročních charakteristik PM10 a PM2,5 v ČR

Rok
PM10
2004
2005
2006
2007
2008

33,4
38,3
41,1
30,7
31,8

2009

32,7

Z pohledu změn koncentrací v čase, je pro většinu látek stanoveno docílení imisních limitů
LV nebo cílových imisních limitů rok 2010 nebo 2012.
Moravskoslezský kraj náleží k významným producentům emisí. Podle registru REZZO
presentovaných v „Bilanci emisí znečišťujících látek v roce 2008“ (ČHMÚ
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/08embil/08r4.html) Moravskoslezský kraj produkuje
téměř třetinu CO celkové produkce v ČR a je na prvním místě mezi kraji. Druhé místo
zaujímá v produkci TZL a SO2, druhé v produkci VOC a osmé v produkci NH3. Významný
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podíl na emisích má i doprava (REZZO 4), která v některých položkách (TZL) se podílí více
než 22 %.
Tabulka 10: Emise Moravskoslezský kraj (rok 2008)
TZL
[t/rok]

SO2
%

REZZO
1-4

8 376,7 12,9

REZZO 4

1 971,6

[t/rok]

NOx
%

CO

[t/rok]

23 101,8 13,0

%

[t/rok]

VOC*
%

[t/rok]

NH3*
%

[t/rok]

28 960,1 10,9 139 409,8 31,3 17 466,3 10,6 3 493,5

45,1

8 489,7

Vysvětlivky:
•
REZZO 1 – zvláště velké a velké zdroje znečišťování
•
REZZO 2 – střední zdroje znečišťování
% podíl na emisích v ČR

17 076,2

3 932,4

%
6,1

198,1

REZZO 3 – malé zdroje znečišťování
REZZO 4 – mobilní (liniové) zdroje znečišťování

Podíl okresu Frýdek – Místek na produkci emisí Moravskoslezského kraje je patrný z
následující tabulky (REZZO 4 nebylo pro okres stanoveno).
Tabulka 11: Emise okresu Frýdek-Místek

Okres

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

t/rok
REZZO 1
REZZO 2
REZZO 3
REZZO 13

Frýdek
Místek
Frýdek
Místek
Frýdek
Místek
Frýdek
Místek

-

991,7

4 012,4

2 964,3

47 851,6

340,7

165,9

90,9

44,5

93,1

74,5

89,2

88,1

569,2

426,0

127,3

1 572,0

321,1

1 651,8

4 482,9

3 184,7

49 498,1

751,0

254,0

Ovzduší oblasti Návsí ovlivňují především místní zdroje ale i zdroje z okolních průmyslových
center (Třinec) a za určitých klimatických podmínek i další vzdálené zdroje.
Dominantním zdrojem znečištění v Třinci jsou Třinecké železárny a.s. Např. v hodnocení
zpracovaném Arnikou v r. 2007 jsou uvedeny v Top-ten největších znečišťovatelů v produkci
skleníkových plynů – 10. místo (2661643 kg) a dioxinů – 2.místo (19,3 g v TEQ – tj.
toxických ekvivalentech - množství dioxinů v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy a
přenosech v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu).
Evidence znečišťovatelů REZZO, jednotlivý znečišťovatele
V evidenci ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise_CZ.html) se na
území obce Návsí nacházel v roce 2008 následující velký zdroj znečišťování:
NETIS, a.s. – Velkokapacitní kravín – Návsí. Produkovat 22,776 t NH3.
Mimo tyto zdroje oblast Návsí mohou ovlivnit i za určitých klimatických podmínek i další
vzdálené zdroje. Při severních nebo východních větrech může být území ovlivněno i z území
Polska, kde je situace obdobná nebo i horší. Nejbližší stanice Cieszyn, ul. Mickiewicza 13
vykazovala pro období r. 2008 následující hodnoty:
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Tabulka 12: Czieszyn ul. Mickiewicza 13
Limit
Parametr Jednotka
Měsíc
(Polsko)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
(SO2)
µg/m3
20
19 17 13 12 10
9
5
6
9
3
(NO)
µg/m
2 4 2 2
2
2 2
1
3
3
3
(NO2)
µg/m3
40
17 26 16 20 17 13 15 11 17 17 17
(CO)
mg/m3
0.39 0.36
0.39 0.45 0.46
3
(NOx)
µg/m
30
21 31 19 23 20 16 17 12 21 22 22
(PM10)
µg/m3
40
31 50 27 36 28 23 20 19 27 37 30
Směr
větru
° (stupně)
197 205 223 185 104 186 213 211 159 199 193
(WD)

Průměr
XII
17
6
19
0.65
27
41

11
3
17
21
31

176

199

Nejbližší stanice na sever od posuzované lokality je stanice Třinec Kosmos. Kvalita ovzduší
je zde výrazně horší:
Tabulka 13: Třinec Kosmos, 2009
Parametr Jednotka
Měsíc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
3
(SO2)
µg/m
15 14,5 9,3 5,9 3,9 2,9 3,7 3,7
5 5,6 5,2
(NO)
µg/m3 10,5 7,6 5,5 4,9 2,5 2,1 1,5 1,3
4
6 7,3
3
(NO2)
µg/m 30,4 29,8 24,8 21,8 18,8 15,6 13,2 12,6 18,4 19,7 18,8
Ozon
µg/m3 31,3 38,7 49 71 65,7 56,3 63,5 59,5 41,6 27,5 31,2
(O3)
(NOx)
µg/m3 46,5 40,6 33,3 28,5 22,6 19,7 14,9 13,9 24 28,5 29,5
(PM10)
µg/m3 58,5 42,1 33,8 40,2 24,8 21,3 22,8 25,7 34,6 32,7 36,2

Průměr
XII
11,5
11,6
22,5

7,2
5,4
20,5

24,9

46,7

38,8
61,7

28,2
36,0

Kvalitu ovzduší ovlivňují nejen emise z velkých zdrojů průmyslu a energetiky ale i doprava.
Spalovací procesy v dopravních prostředcích emitují (kromě mnoha jiných látek) směs oxidu
dusnatého (90 %) a oxidu dusičitého (10 %). Oxid dusnatý reaguje s ostatními chemickými
látkami v ovzduší za vzniku oxidu dusičitého. Chemickou reakcí mezi kyslíkem, oxidem
dusičitým a těkavými organickými sloučeninami (VOC) za přítomnosti slunečního světla se
tvoří přízemní (troposférický) ozón. Nárůst emisí z dopravy není přímo úměrný její intenzitě.
Zpravidla produkce emisí roste pomaleji v závislosti na vývoji nových technologií a stavu
vozového parku. Z dlouhodobých pozorování je patrné, že poklesové trendy jsou jednoznačné
u všech druhů silniční dopravy pouze u SO2 a Pb. Výrazné poklesy u dalších druhů emisí
(CO, NOx, CH4, těkavé organické látky) jsou zřejmé pouze u individuální osobní
automobilové dopravy. U CO2 a N2O je naopak patrný dlouhodobý nárůst. Vývoj produkce
emisí v ČR od roku 2000 je patrný z podkladů převzatých z Ročenky dopravy 2008
(http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2008/rocenka/htm_cz/obsah8.html ).
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Obrázek 39: Vývoj emisí z IAD (individuální automobilová doprava) (tis. tun) v ČR a jejich
přepravních výkonů (mil. osob km) 2000-2009

______ emise (tisíce tun),

◊

výkon (mil. oskm)

Obrázek 40: Vývoj emisí z veřejné autobusové dopravy (včetně MHD) v ČR a jejich přepravních
výkonů

______ emise (tisíce tun),
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Obrázek 41: Vývoj emisí ze silniční nákladní dopravy v ČR a jejich přepravních výkonů

______ emise (tisíce tun), ◊

výkon (tisíce tkm)

Obrázek 42: Vývoj emisí ze železniční dopravy a jejích dopravních výkonů

______ emise (tisíce tun),
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Obrázek 43: Vývoj emisí z letecké dopravy a jejích přepravních výkonů

______
(tisíce tun),

◊

emise

výkon (mil. oskm)

Trendy vyplývající ze statistických dat jsou platné pro celorepublikové úvahy a lze je v
omezené míře použít i pro hodnocení lokality Návsí.
Tabulka 14: Imisní limity podle nařízení vlády 597/2006 Sb.
Mez pro
Imisní
Mez
Mez
posuzování
limit
tolerance
tolerance
Znečišťující
Doba
[µg.m-3]
[µg.m- (pro r. 2009) (pro r. 2010)
látka
průměrování
3
]
[µg.m-3]
[µg.m-3]
Dolní Horní
LV
MT
MT
LAT
UAT

1 hodina

—

—

350
max.
24x za
rok

24 hodin

50
max.
3x za
rok

75
max.
3x za
rok

125
max. 3x
za rok

—

—

—

24 hodin

20
max.
7x za
rok

30
max.
7x za
rok

50
max.
35x za
rok

—

—

—

kalendářní rok

10

14

40

—

—

—

200
max.
18x za

10

—

31.12.2009

SO2

PM10

NO2
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Termín
dosažení
LV

1 hodina

100
140
max.
max.
18x za 18x za

—

—

—

37

rok

rok

rok

kalendářní rok

26

32

40

2

—

31.12.2009

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

—

—

—

CO

maximální
denní 8hod.
klouzavý
průměr

5 000

7 000

10 000

—

—

—

Benzen

kalendářní rok

2

3,5

5

1

—

31.12.2009

Imisní limit pro PM2,5 stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze
dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (zveřejněna v
úředním věstníku EU 11. června 2008) je 25 µg.m-3.
Tabulka 15: Koncentrace O3

Lokalita

N

ppLVn
2006-2008

Třinec-Kosmos

3

30.7

MAX8h-n
2006-2008
[µg.m-3]

MAXx-n
20062008
[µg.m-3]

x

Platné roky

176.4

123.3

76

2006-8

Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací a obcí s
rozšířenou působností České republiky je na 100 % plochy územního celku obce Návsí.
Podle dat uvedených ve Věstníku MŽP č.4/2010 spadá území stavebního úřadu z 39,8,3% do
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska koncentrací PM10 a 35,2% BaP.
Hluková situace je závislá především na intenzitě dopravy. Zdrojem hluku je zejména
automobilová doprava. U silniční dopravy lze předpokládat zvýšenou hlukovou zátěž podél
komunikace E75 (I/11). Hluková zátěž je uvedena na Obrázek 44 a Obrázek 45. Z těchto map
je patrné, že hluková zátěž podél komunikace přesahuje 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Úroveň
nárůstu hlukové zátěže bude závislá mimo nárůst intenzity dopravy i na vývoji nových
technologií v automobilovém průmyslu, na stavu komunikací a úpravy křižovatek, povolené
rychlosti jízdy apod.
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Obrázek 44: Hluková mapa (den)
(http://hlukovemapy.mzcr.cz/image.aspx?obr=Mapy/Silnice/MS_Ldvn/MS%2012.png)

Obrázek 45: Hluková mapa (noc)
(http://hlukovemapy.mzcr.cz/image.aspx?obr=Mapy/Silnice/MS_Ln/MS_noc%2012.png)

Pozn.: Hlukové mapy zachycují situaci před zprovozněním přeložky silnice I/11 (obchvat obce Návsí)

Druhým významným lineárním zdrojem hluku jsou železnice. Jejich negativní vliv bude
zmenšen v rámci „Optimalizace traťového úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova, státní
hranice“.
Obecně při projekci a schvalování a následně při provozu výrobních objektů je třeba dbát na
dodržování hygienických hlukových limitů.
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•

Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod

Jedním ze základních dokumentů a nástrojů v oblasti odpadového hospodářství, to je Plánu
odpadového hospodářství ČR, na který navazuje Plán odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje (POH MSK). Tento plán byl přijat a schválen Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1. Jeho závazná část byla
přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004 s účinností ze dne
13. 11. 2004.
Obec Návsí nepatří k původcům, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpasu
nebo více než 1000 t ostatního odpadu, a tak nemá povinnost zpracovávat plán odpadového
hospodářství.
V
přehledu
vedeném
na
Krajském
úřadu
MSK
(http://iszp.krmoravskoslezsky.cz/cz/odpady/seznam-zarizeni/default.htm) je uvedena jedna provozovna
zabývající se likvidací odpadů nebo jeho sběrem včetně sběru druhotných surovin:
Tabulka 16: Autovrakoviště

Provozovatel

Umístění

Zařízení

k.ú. Návsí

AUTOVRAKOVIŠTĚ
Czudek Návsí

Autoservis Czudek s.r.o.
Hrádek č.p. 192; 739 97 Hrádek

Platnost do
30. 4. 2015

V území náležejícímu do správního území obce Návsí je vybudována kanalizační síť, která je
jedním funkčním celkem s kanalizací města Jablunkov. Voda je odváděna na mechanickobiologickou ČOV města Jablunkov.
Okrajové části obce nejsou systematicky odkanalizovány. Splaškové vody se zde převážně
akumulují v žumpách a domovních ČOV, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů
případně trativodů, kterými splaškové vody odtékají do řeky Olše.
•

Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch

Výstavba rodinných domů a dalších staveb navazuje na stávající zastavěná území nebo
vyplňuje současné proluky. Současně se zástavbou se zmenší plochy území vhodného pro
zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu. Změní se odtokové poměry a u větších
zastavěných území se při neřešení zasakování srážkových vod (nebo jejich zdržení na
jednotlivých pozemcích) může neúměrně zvýšit povrchový odtok. Minimalizovat změny
odtokových poměrů lze zasakováním vhodných dešťových vod (voda ze střech) na lokalitě
nebo jejich zadržováním a odváděním ve smyslu § 5 zákona č. 273/2010 Sb. (úplné znění
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)). Se zvýšeným
povrchovým odtokem narůstá i nebezpečí záplav. Proto u běžných staveb je nezbytné
zabezpečit zasakování dešťových vod a u větších zastavěných území se doporučuje zvážit i
vybudování záchytných nádrží, pokud nezpevněná plocha nebude schopna pojmout dešťovou
vodu z celého zastavěného území. Při zasakování je nezbytné postupovat podle Vyhlášky
č.501/2006 Sb.Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území ve znění Vyhlášky č.
269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb.

SEA Návsí

40

•

Změna vegetace

Celkem je v územním plánu obce Návsí navrženo 67.21 ha záboru, z toho je 64,68 ha
zemědělské půdy.
Většina záboru je určena pro plochy smíšené obytné venkovské (50,04 ha), kde se dá
předpokládat, že plochy nebudou úplně zastavěné a budou částečné ozeleněné (trávníky,
ovocné a okrasné stromy a keře). Do ploch zeleně lze zařadit i návrh plochy hřbitova (plocha
Z77)
U ostatních ploch se zeleň nevylučuje, ale bude zastoupena v podstatně menší míře.
Zábor pro potřeby ÚSES je navrhován na 4,33 ha zemědělských pozemků. Při udržování
prvků ÚSES je nutno využít ve velké míře meliorační dřeviny - keře a stromy. Při přeměnách
druhové skladby doporučujeme respektovat místní provenienci (přírodní lesní oblast) a
odpovídající ekotop. Potenciální přirozená vegetace je na následujícím obrázku.
Obrázek 46: Potenciál přirozené vegetace (http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/)

1

Střemchová
jasenina

10

Ostřicová
dubohabřina

11

Lipová
dubohabřina

16

Strdlivková
bučina

19

Bučina s kyčelnicí
žláznatou

18

Bučina s kyčelnicí
devítilistou

24

Biková bučina

25

Smrková bučina

26

Podmáčená
dubová bučina

43

Třtinová smrčina

V odůvodnění územního plánu se uvádí, že cílovými lesními porosty ÚSES by měly být
bučiny s dubem, jedlí, javory, lípami a habry, v menším přesahu s příměsí dalších listnatých
dřevin (především klenu, třešní, jabloní, ve vyšších polohách i smrku atd.). Podél toků by
nejtypičtějším společenstvem měly být jaseniny a jasanové olšiny s duby, jilmy, buky, habry,
lipami a javory. Jde o území ovlivněná hospodařením člověka, a proto je přesnější určení
klimaxových dřevin v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme
použít širší dřevinnou skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového
složení podrostů a půdních map.
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Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají
být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu.
•

Změna vzhledu krajiny

Krajina na správním území obce Návsí náleží z hlediska klasifikaci podle reliéfu k územím
vrchovin Carpatica v centrální části řešeného území. Východní a západní část je krajinou
výrazných svahů a skal horských hřebenů.
Obrázek 47: Typy krajin
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs)

Typy krajin podle reliéfu
Krajiny bez vylišeného reliéfu
Krajiny výrazných svahů a skal
horských hřebenů
Krajiny vrchovin Carpatica
Krajiny hornatin

Pokud budeme uvažovat charakter využití krajiny, centrální část území má charakter
venkovské zástavby rozmístěné převážně podél komunikací v údolí nebo s rozptýlenou
zástavbou a s převahou zemědělského využití. Horská část Beskyd je zalesněna.
Z hlediska oblastí krajinného rázu můžeme vymezit čtyři oblasti: Ropickou plošinu v
severozápadní na západní části území, která má akumulační reliéf dejekčních kuželů a říčních
teras, koridor řeky Olše v prostoru třinecké a jablunkovské tektonické brázdy, Slezské
Beskydy na severovýchodním a východním okraji území s členitou krajinou, výraznými
vrcholy a hlubokými údolími a kotlinami a Moravskoslezské Beskydy s horským charakterem
s hluboce zaříznutými údolími, svahovými deformacemi, sesuvy, projevy intenzivní eroze a
mrazového zvětrávání. Většina území je zalesněna.
Během návrhového období se uvažuje zejména s realizací výstavby rodinných domů.
Hlavní zástavba je navržena na východním okraji obce Návsí a v jejím centru. Jedná se
převážně o plochy smíšené obytné venkovské. Zábor je navržen v prolukách nebo v
návaznosti na současné zastavěné plochy. Zastavění část obce tak bude kompaktnější a
rozsáhlejší.
Venkovská výstavba je navržena jako smíšená obytná venkovská a spojí roztroušenou nebo
přerušovanou výstavbu podél komunikací v jednotnou linii zastavených ploch.
Dalším významným krajinotvorným prvkem je dopravní koridor přeložky silnice I/11,
který dělí území do dvou částí.
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Celkově lze konstatovat, že realizací územního plánu se v krajině zvýrazní sídelní část území.
Významný pro vzhled krajiny bude nejen vymezení jednotlivých ploch ale i další postup při
povolování staveb tak, aby povolené stavby byly v souladu s místním charakterem staveb,
nebyly příliš nahuštěné, respektovaly ekologické hodnoty i rysy území a nenarušovaly
současný krajinný ráz.
Při posuzování nových záměru je v celém území nutno dbát na výškovou hladinu, plošné
uspořádání a měřítko stávající zástavby a okolní krajiny. Jedním z významných rysů
harmonické venkovské krajiny jsou volné, nezastavěné horizonty. Pohledový horizont je
prostorovou jednotkou a územím pohledově významně exponovaným. Zde by stavby neměly
být umisťovány, aby nedošlo k narušení harmonického měřítka krajiny a k znehodnocení
pohledové a estetické charakteristiky krajiny.
Současný krajinný ráz je nezbytné zachovat zejména v CHKO Beskydy, tak aby stavby
respektovaly ekologické hodnoty i rysy území a nekolidovaly se vzhledem stávajících staveb.
Na stránkách CHKO (http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=132)
se uvádí:
Na území CHKO Beskydy se vyskytuje architektura typu karpatského, lokální forma domu
valašského a těšínsko-slezského. Jedná se o přízemní roubený dům se sedlovou střechou,
krytou původně šindelem. Charakteristickými prvky jsou dřevěné podsíně, dřevěné štíty s
ozdobně kladenými deskami, okapové stříšky ve štítě, kabřinec. CHKO požaduje dodržování
základních znaků staveb:
• půdorys budovy obdélníkový (1:2; 1:1,5), další přípustné tvary - L, U, T
• střecha - symetrická, sedlová (38 stupňů ~ 45 st., od H. Bečvy směrem na
Vsetínsko ~ 50 st.), hřeben střechy orientován rovnoběžně s delší stranou objektu.
• střešní krytina - barva tmavohnědá ~ hnědočervená, není přípustná vlnitá krytina a
hliníkový plech bez povrchové úpravy
• výška domu - přízemní dům s možností obydleného podkroví
• komín - umístění poblíž hřebene
• prosvětlení podkroví - ze štítu nebo vikýři (sedlovými, pultovými)
• štít - symetrický, okna menší, dělená a symetricky umístěná, svislý obklad dřevem
• okna, dveře - jednoduché, většinou obdélníkové, materiál – upřednostnit dřevo
• vstup do domu - uprostřed bočního průčelí (viz.obr.č.6)
• fasáda - jednoduchá, bez dílčího členění (výstupky na fasádách ve tvaru arkýře a
jiné nemají co dělat na beskydském domě)
• vnější povrchy - nejlépe hladké, bílé, pokud barevné, potom je třeba volit jemné
pastelové tóny, pokud se uvažuje s imitací dřevěnky (pobití zděné stavby), potom
doporučujeme použít dřevo s minimální šířkou obkladové desky cca 20 cm
• balkóny - nepoužívat-na tradičních stavbách na Vsetínsku je možné setkat se s
domy s vyvýšeným patrem , ty se stavěly většinou ve svahu, kdy podsíňka bývala
vyvýšena jako pavláčka ; dalším příkladem mohou být tzv. fojtství, která se
vyznačovala
• patrovými domy s pavlačí ve dvorní části
• sokly, zdi, schody - kámen , v žádném případě nepoužívat
• plasty, keramické, glazované obklady a jiné přírodě vzdálené
• materiály
• oplocení - dřevěné laťkové, bez podezdívky,
doporučujeme výšku cca 1,2m a musí být dodržena mezera mezi spodní
hranou plotu a terénem min.15cm, výjimečně lze použít pletivo potažené
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plastem, ovšem jakékoliv oplocení ve formě majetkového vymezení hranic
raději nedoporučujeme; oplocení dřevinami je vítáno – nutno použít
doporučené druhy (původní) dřevin k výsadbě (např. habr, buk, dub, dále
viz. "Seznam doporučených druhů dřevin pro výsadbu v Beskydech"- k
dispozici na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm).
příjezdová cesta - přírodní materiál – kámen, štěrk, možné použití zatravňovacích
tvárnic

•

• ovlivnění systémů ochrany přírody
Do posuzovaného území zasahuje z hlediska zvláštní ochrany přírody chráněné území
Beskydy, Natura 2000 a to EVL i Ptačí oblasti.
Systém NATURA 2000
Systém Natura 2000 je ve správním území obce Návsí zastoupen následujícími oblastmi:
Ptačí oblast Beskydy
Na řešené území částečně zasahuje Ptačí oblast Beskydy (kód lokality CZ0811022).
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce,
kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého,
datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy. Vymezuje se Nařízením vlády ze dne 8.
prosince 2004 o vymezení Ptačí oblasti Beskydy.
Evropsky významná lokalita Beskydy (kód CZ0724089)
Západní část správního území obce Návsí spadá do Evropsky významné lokality Beskydy.
Předmětem ochrany jsou druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v
horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny
s tvorbou pěnovců, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy.
Evropsky významná lokalita Olše (kód CZ2813516)
EVL Olše (CZ0813516) zasahuje svou severní částí do katastru Lyžbice. Předmětem ochrany
jsou následující typy přírodních stanovišť:
Tabulka 17

3220
3240
91E0*

- Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
- Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

- Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

a chráněné druhy: mihule potoční (Lampetra planeri), vydra říční (Lutra lutra).
Rozsah lokalit je na Obrázek 48.
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Obrázek 48: Natura 2000

Legenda

Ostatní systémy ochrany přírody
Z pohledu ochrany přírody je velmi důležitá skutečnost, že západní část správního území obce
Návsí spadá do chráněné krajinné oblasti Beskydy a současně i do ptačí oblasti (CZ0811022
Beskydy) a EVL Beskydy a je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.
Dle zonace odstupňované ochrany CHKO Beskydy je území CHKO rozděleno do 4 zón
s rozdílnými předpoklady využití. Řešené území bylo zařazeno do druhé, třetí a čtvrté zóny
(Obrázek 49) – zpracováno podle http://www.beskydy.ochranaprirody.cz.:
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Obrázek 49: Zóny CHKO Beskydy
(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=4992)

Pro jednotlivé zóny jsou stanoveny následující podmínky využití
2. zóna
Praktické vymezení:
Zejména málo pozměněné lesní porosty, ucelené extenzivní polopřirozené louky a pastviny,
regionální biocentra, vodní plochy s vysokou druhovou rozmanitostí, území svažitá, členitá,
údolní uzávěry, území s výskytem zvláště chráněných druhů organismů. Rozptýlená zástavba
s dochovanými prvky původní architektury a okolní krajina s malovýrobní strukturou.
Způsoby využívání:
V lesích uplatnění maloplošného podrostního způsobu hospodaření, maximální využití
přirozené obnovy. Tradičně obhospodařované travní porosty s cílem udržení druhového
bohatství, uchování vodního režimu se snahou o renaturalizaci toků, zachování vhodné
struktury porostů či solitérů dřevin mimo les. Omezení intenzifikačních faktorů hospodaření.
Udržet plošné zastoupení kultur a charakter vhodně začleněných staveb jako významného
prvku dotvářejícího krajinný ráz, nerozvíjet další urbanizaci, umisťování nových staveb
omezit pouze na nezbytné stavby vázané na zemědělské hospodaření, dbát na jejich
architektonické ztvárnění.
3. zóna
Praktické vymezení:
Člověkem pozměněné ekosystémy běžně hospodářsky využívané, hospodářské lesní
monokultury, rozčleněné zemědělské pozemky intenzivní louky a pastviny s rozptýlenou
zelení a zástavbou, menší obce nebo jejich části bez rozvojových tendencí, rekreační aktivity.
Spojuje území v CHKO v ucelený celek s charakteristickým rázem
Způsoby využívání:
Běžné obhospodařování lesů s minimalizací podílu nepůvodních dřevin, běžné
bhospodařování luk a pastvin se snahou o zavádění ekologického hospodaření, dbát na
zvyšování rozmanitosti ekosystémů. Údržba a obnova zástavby při vhodném objemovém a
architektonickém řešení shluků staveb i jednotlivých staveb. Umisťování nových staveb
sesouladit s územními plány tak, aby nedocházelo k urbanizaci krajinného prostředí, důsledně
chránit a dotvářet ráz krajiny.
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4. zóna
Charakteristika a praktické vymezení:
Člověkem silně pozměněné ekosystémy, souvisle zastavěná území, intenzivně
obhospodařované velké celky zemědělských pozemků ap.
Způsoby využívání:
Hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích bez zvláštních omezení. V obcích a na
pozemcích určených pro jejich rozvoj umisťovat architektonicky kvalitní stavby neohrožující
prostředí. Území začlenit do programů obnovy vesnice, realizovat obnovu minimálního
lokálního systému ekologické stability.
CHKO Beskydy byla vyhlášena dne 5. 3. 1973.
Maloplošná chráněná území
Maloplošná území obce Návsí a jejího okolí jsou vyznačeny na Obrázek 50. Do správního
území obce spadají přírodní památky Filipka a přírodní památka Rohovec.
Obrázek 50: Maloplošná chráněná území

Legenda

Přírodní památka Filipka
Jedná se o ojedinělou lokalitu s hromadným výskytem jalovce obecného a dalších chráněných
a mizejících druhů rostlin o rozloze 1,1 ha. Byla vyhlášena vyhláškou ze dne 27. února 1990.
Přírodní památka Rohovec
Předmětem ochrany je biotop lesních mravenců. Celková rozloha Přírodní památky Rovohec
je 29,48 ha. Vyhlášena byla vyhláškou ze dne 15. ledna 1992.
Územní systém ekologické stability krajiny
Hospodaření v ÚSES je regulováno. Ideálním cílem hospodaření je vytvořit prostředí
s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené. V Zásadách územního rozvoje (ZÚR)
SEA Návsí

47

Moravskoslezského kraje (2010) byl zpracován návrh regionálních prvků ÚSES (http://verejnasprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0151.html). Je uveden na Obrázek 51.
Obrázek 51: Regionální územní systémy ekologické stability dle ZÚR Moravskoslezského kraje
(fáze projednávání) (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/02_zur_vykresy/02_a2.pdf)

Územní systém ekologické stability

Nadregionální úroveň není ve správním území obce Návsí zastoupena. Regionální úroveň je
zastoupena regionálním biokoridory 568 (označení VPO; označení ÚTP ÚSES – RK 1604,
cílový ekosystém: nivní, vodní) a 573 (označení VPO; cílový ekosystém: mezofilní bučinný)
a regionálním biocentrem 197 (kód ZÚR MSK) / 88 (kód dle ÚTP ÚSES) Pleninsko ve
východní části řešeného území s cílovým ekosystémem mezofilním bučinným, horským.
Z dalších chráněných prvků je ve studovaném území evidován v ústředním seznamu AOPK
památný strom (kód 100432) Lípa malolistá v Návsí.
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4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které
by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje
nebo územně plánovací dokumentace významně
ovlivněny
•

Kvalita ovzduší, hluková zátěž

Obecným problémem pro celé území Moravskoslezského kraje je kvalita ovzduší (viz
kapitolu 3). Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Sdělení č. 8 odboru ochrany ovzduší
MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na
základě dat za rok 2008 – Věstník MŽP 2010/4) – území obce Návsí překračovalo 39,8,3%
území cílový imisní limit LV pro prachové částice PM10 a 35,2 % území cílový imisní limit
pro benzo(a)pyren. Časté jsou zhoršené rozptylové podmínky.
Obecně lze však očekávat, že zpřísňováním emisních limitů, uplatněním opatření ve smyslu
koncepcí MSK (Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje, Krajský
integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje), se situace v
kvalitě ovzduší bude na správním území obce Návsí zlepšovat.
Do budoucna lze očekávat zlepšování kvality ovzduší v řešeném území i vlivem zavádění
nových technologií. Podmínkou je ovšem, že na správním území nebo v jeho blízkém okolí
nevznikne nový významný zdroj emisí a stávající emisní zdroje budou produkci emisí
snižovat.
Obdobné závěry lze učinit i o hlukové zátěži. Hluk z dopravy v obci bude záviset pouze na
intenzitě místní dopravy, stavu vozovky a u železnice stavu trati a funkčnosti hlukových
barier.
•

Staré ekologické zátěže

V evidenci Portálu veřejné správy (http://geoportal.cenia.cz/mapmakers) jsou na správním území obce
Návsí uvedena následující stará zátěž. Přehledná situace je na následujícím obrázku
Obrázek 52: Staré ekologické zátěže
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs)

Staré
zátěže
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Tabulka 18: Staré ekologické zátěže
ID

Riziko kvalitativní

Název

5630001

4-nízké

Neznámo

•

Nárůst plochy umělých povrchů

Dosavadní využití území bylo příčinou vzniku umělých povrchů. Jejich rozsah je uveden na
následujícím obrázku. V krajině doposud převažují ve střední části území smíšené zemědělské
oblasti, v západní a východní části lesní oblasti. Umělé povrchy jsou prakticky totožné se
stávající zástavbou a jsou soustředěny do prostoru obce Návsí. Vznikají zejména podél
komunikací.
Obrázek 53: Umělé povrchy (http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=atmdep)

Užívání území
uměle přetvořené povrchy
orná půda

trvalé plodiny
travní porosty
smíšené zemědělské oblasti
les a polopřírodní vegetace
mokřady
vody

Realizací územního plánu se rozsah těchto ploch zvětší zejména v západní a centrální části
řešeného území. Celkový zábor půdy se předpokládá 64,68 ha.
•

Důlní činnost

Podle registru poddolovaných území (MŽP ČR – Geofond Praha) nejsou správním území
obce Návsí evidována stará důlní.
•

Sesuvná území

V posuzovaném území je registrováno velké množství potenciálních sesuvných území. S
možností sesuvu lze počítat zejména ve svažitých terénech, kde při úpravách terénu a stavební
činnosti nelze možnost vzniku sesuvu vyloučit. V územích náchylných k sesuvům
nedoporučujeme zasakovat dešťovou vodu.
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•

Eroze půdy

Horninové prostředí a morfologické podmínky na většině území jsou náchylné k vzniku
eroze. Pro území, zejména svažitých ploch, je doporučeno trvalé zatravnění. Při porušení
trvalého travního porostu nebo odlesnění území hrozí vznik rýhové eroze. Nebezpečné jsou
zejména náhlé prudké deště a bouřky. Ohrožení vodní erozí v posuzovaném území je uvedeno
na následujícím obrázku.
Obrázek 54: Eroze půdy - erozní ohrožení (http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=eng)
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Průměrný smyv na pozemcích (ztráta půdy) na pozemcích je uveden na Obrázek 55.
Obrázek 55: Ztráta půdy (http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=eng)

Mapa vyjadřuje současný stav a dokladuje vhodnost, respektive nevhodnost využití území.
Pro zachování nebo snížení negativních vlivů vodní eroze je třeba věnovat pozornost
především dodržováním protierozních osevních postupů a využitím dostupných organizačních
agrotechnických a vegetačních opatření. Na nejohroženějších plochách je vhodné preferovat
trvalé zatravnění. Jako podklad určující vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních
blocích nebo jejich částech mohou sloužit mapy „Maximální přípustné hodnoty faktoru
ochranného vlivu vegetace (CP) – nástroj ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi“
zpracované ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (http://ms.sowacgis.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&). Limity přípustné ztráty půdy
jsou nastaveny s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti. Hodnoty CP jsou
rozděleny do několika kategorií, pro které jsou definována rámcová vhodná organizační nebo
agrotechnická opatření. Rozložení hodnot CP a doporučených opatření je patrný z
následujícího obrázku.
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Obrázek 56: Maximální přípustné hodnoty faktoru CP
(http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&)

Maximální přípustné hodnoty faktoru Cp
(vhodná opatření)
do 0,005 (TTP)
do 0,02 (jetel, vojtěška)
do 0,05 (bez širokořádkových kultur)
do 0,15 (bez širokořádkových kultur)
do 0,20 (bez širokořádkových kultur)

do 0,30 (s půdoochrannými technologiemi)
do 0,40 (s půdoochrannými technologiemi)
do 0,60 (s půdoochrannými technologiemi)
do 1,00 (bez omezení)

TTP - trvalý travní porost

Limity přípustné ztráty půdy jsou nastaveny s ohledem na zachování funkcí půdy a její
úrodnosti. Hodnoty CP jsou rozděleny do několika kategorií, pro které jsou definována
rámcová vhodná organizační nebo agrotechnická opatření.
Zvýšenou erozi lze očekávat na plochách určených k výstavbě a to v období realizace
zemních prací. Nejvyšší hodnoty eroze jsou zpravidla v odlesněných územích.
•

Ložiska nerostných surovin

Dalšími významnými prvky pro koncepci jsou ochranná pásma ložisek nerostných surovin. V
správním území obce Návsí nejsou evidována žádná chráněná ložisková území. Územní plán
nevymezuje plochu pro těžbu nerostů.
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•

Chráněná území (podzemní vody)

Do správního území obce Návsí zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod
Jablunkovsko (viz Obrázek 11).
V chráněných oblastech přirozené akumulace vod (zákon č.273/2010 Sb., § 28) se v
rozsahu stanoveném nařízením vlády zakazuje:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,
b) odvodňovat lesní pozemky,
c) odvodňovat zemědělské pozemky,
d) těžit rašelinu,
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly
k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,
f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
g) ukládat radioaktivní odpady.
Mimo tato omezení ze zákona jsou v prostoru dvě ochranná pásma zdrojů vod (I. a II. stupeň)
vedených v databázi VÚV TGM Praha (HEIS) pod názvy Kostkov a Radvanov. Přehledná
situace ochranných pásem II. stupně je na následujícím obrázku. Všechna ochranná pásma a
povolené odběry uvedené v databázi HEIS byly stanoveny rozhodnutím č.
VLHZ/voda/2391/82/Mk/235ze dne 29. 11. 1982.
Obrázek 57: Ochranná pásma zdrojů vody (http://heis.vuv.cz/)

1 – Kostkov
2 – Radvanov
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•

Chráněná území (ochrana přírody)

Územní plán Návsí předpokládá rozvoj venkovského osídlení především podél komunikací. S
návrhem obytných ploch souvisí i návrh ploch pro služby a další infrastrukturu a dopravu.
Významné je zejména rozšíření komunikace I/11. Dále bylo zapracováno vymezení
regionálního ÚSES. Nová rekreační zařízení se nenavrhují.
Změny na území obce jsou navrženy mimo nejvíce chráněná území ptačí oblasti Beskydy,
EVL i CHKO Beskydy. Pouze v CHKO Beskydy IV zóna jsou umístěny plochy Z64 – Z 75.
Územní plán prosazuje požadavek na respektování území CHKO Beskydy a na formování
zástavby jen v omezené míře a to rozptýleného typu zástavby obytné případně rekreační.
Nové stavby se zde připouštějí pouze na pozemcích nevyžadujících nové investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
U sporných staveb se musí počítat s projednáním podle zákona č. 100/2001 Sb., (EIA) a s
posouzením podle zákona č, 114/1992 (Natura 2000) v platných zněních. U všech staveb je
nezbytné zachovávat další postup při povolování staveb tak, aby povolené stavby byly v
souladu s místním charakterem staveb a nenarušovaly současný krajinný ráz, respektovaly
ekologické hodnoty i rysy území a nekolidovaly se vzhledem stávajících staveb.
Specifický přistup bude vyžadovat východní část území pro které je v územním plánu
navrženo vyhlášení přírodního parku. Návrh hranice parku tvoří těleso železniční trati a
souběžné silnice II. třídy při jejím průběhu obcí. Park bude zahrnovat celé východní území
obce od této hranice po okraj katastru. Způsob ochrany bude záviset na schválených
podmínkách ochrany přírodního parku pokud bude vyhlášen.
Pokud se týká systému ekologické stability území, nejsou ve správním území obce Návsí
závažné střety a bariéry prvků ÚSES s jiným využitím území.
U nově navrhovaných biokoridorů a biocenter lze při jejich realizaci volit takové způsoby
jejich budování včetně jejich průběhu, které budou výrazně minimalizovat střety a současně
budou respektovat místní biotopy.
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením (§ 4, odst. 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění). Při využívání VKP nesmí být
narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K
zásahům, které mohou vést k poškození či zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
Dalšími střety jsou kolize vymezených ploch s ochrannými pásmy lesů. Využití těchto částí
ploch musí být v souladu s platnou legislativou. V případě nové výstavby je nutno dodržovat
vzdálenost 50 m od okraje lesa – dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o
umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní
správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují následující plochy:
Z2-SV, Z3-SV, Z4-SV, Z5-SV, Z10-SV, Z11-SV, Z13-SV, Z14-SV, Z15-SV, Z16-SV, Z21SV, Z22-SV, Z24b-SV, Z25a-SV, Z25b-PV, Z30-SV, Z31-SV, Z37a-SV, Z37b-SV, Z37cSV, Z37d-PV, Z42-SV, Z47-SV, Z67-SV, Z68-SV, Z72-SV, Z74-SV, Z75-SV, Z78-SV, Z80DS, Z84-DS, P1-DS, P2-SV, P8-VT, P11-VT.2
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5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů
navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo
územně plánovací dokumentace
Územní plán Návsí byl řešen bez variant. V následujícím textu budeme posuzovat vliv
nadřazených prvků politiky územního rozvoje a jejich zapracování do územního plánu
popisované lokality.
Moravskoslezský kraj je z hlediska kvality životního prostředí jeden z nejzatíženějších
v České republice. Nejzávažnější je velkoplošné poškození krajiny těžbou, kontaminace půd
a podzemní vody v důsledku průmyslové činnosti, znečištění povrchových vod a znečištění
ovzduší z dopravy a stacionárních zdrojů. Nárůst dopravy zvyšuje i hlukovou zátěž v okolí
silně zatížených komunikací a ve velkých městech. V Moravskoslezském kraji vzniká velké
množství průmyslového odpadu, zejména z energetiky, hutnictví a těžby uhlí.
Ekologická problematika vyvolala potřebu tyto problémy řešit, a to i s ohledem na novou
legislativu České republiky a legislativu Evropské unie. Z tohoto důvodu Moravskoslezský
kraj připravil koncepční materiály v oblasti životního prostředí (http://www.krmoravskoslezsky.cz/zp_00.html):
1. Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území
Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010
2. Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského
kraje
3. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
4. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
5. Koncepce strategie ochrany přírody krajiny Moravskoslezského kraje
6. Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Moravskoslezského kraje
7. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
8. Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje
9. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Ad 1) Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod
Plánováním v oblasti podzemních a povrchových vod se zabývá Plán povodí Odry
(http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/0-uvod/0-1.html), který byl schválen v roce
2009. Cílem dokumentu je zhodnocení současného stavu povrchových a podzemních vod
v kraji se zaměřením na jejich množství a kvalitu, včetně předpokládaného vývoje do
budoucna a návrh způsobu protipovodňové ochrany i odstranění negativních vlivů
znečišťování vod.
V posuzovaném území jsou vymezena následující záplavová území:


záplavové území řeky Olše. Záplavové území stanovil Krajský úřad Moravskoslezského
kraje dne 10. 3. 2004, čj. ŽPZ/10966/03, včetně aktivní zóny



maximální záplavové území
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Ad 2) Program snižování emisí a imisí
Cílem programu je zajištění kvality ovzduší a ochrany klimatu v souladu s rámcovou směrnicí
Evropské unie o ovzduší. Program bude obsahovat akční plán ochrany ŽP v oblasti ochrany
ovzduší a klimatu a bude mj. zahrnovat také problematiku úspor energie, včetně možností
využití obnovitelných zdrojů energie, problematiku restrukturalizace průmyslu a vlivu
dopravy.
V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací
škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na
celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných
hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných
provozovateli zdrojů (zejména v souvislosti s platností emisních limitů pro zdroje
znečišťování ovzduší podle vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb. a 356/2002 Sb.) a postupná změna
palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů. Příznivý vývoj se však v posledních
letech zastavil a u některých ukazatelů došlo i ke zhoršení situace.
V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský
program snižování emisí Moravskoslezského kraje. Program snižování emisí
Moravskoslezského kraje byl aktualizován v roce 2008, krajský úřad předkládá vždy do 31.
prosince kalendářního roku radě kraje situační zprávu o kvalitě ovzduší na území kraje za
předešlý kalendářní rok a o postupu realizace úkolů stanovených tímto nařízením. Primárním
cílem je dosáhnout k roku 2010 doporučených hodnot emisních stropů pro oxid siřičitý (SO2),
oxidy dusíku (NOX), těkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3), stanovených pro
Moravskoslezský kraj. Na tento program by měly navazovat i místní programy snižování
emisí znečišťujících látek na úrovni obcí.
V rámci integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje byl
sestaven časový plán implementací opatření. Zásadním opatřením (mimo průběžná
technologická a kontrolní opatření, podporu ekologicky šetrných výrobků apod.) je
k 30. 10. 2007 vyjednat rozsah snížení emisí velkých zdrojů znečišťování. Za splnění
odpovídá Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Obdobná opatření pro střední a malé zdroje
k datu 1. 1. 2010 měly vyjednat obce. Program předpokládá, že k roku 2010 opatření povedou
k určitému postupnému snížení výměry území, na kterém dochází k překračování imisních
limitů nebo u některých parametrů lze očekávat, že limity budou nad územím kraje plošně
dodržovány.
V březnu 2009 byl vydán Nařízením Moravskoslezského kraje ze dne 4. 3. 2009 nový
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, který
vyhodnotil účinnost dřívějších opatření a definoval nová opatření. Prioritami jsou
• snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10
• snížení emisí oxidů dusíku
• snížení emisí těkavých organických látek (VOC)
• snížení emisí oxidu siřičitého.
Pro obce je doporučeno (není povinností obce) zpracování programu ke zlepšení kvality
ovzduší a v rámci aktualizace krajských programů iniciovat změny, které by do těchto
programů zahrnuly opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší v řešeném území. Dále je
nutno přiměřeně zohlednit překročení imisních limitů při povolování umístění dalších zdrojů
znečištění ovzduší v území dotčených územních celků. Tento postup je v souladu
s Programem Moravskoslezského kraje pro snižování emisí a imisí.
Pro obec Návsí jsou zdroje znečištění ovzduší především velké průmyslové celky města
Třinec. Lokální vliv mohou mít i místní zdroje (Velkokapacitní kravín NETIS, a.s.), v menší
míře i lokální vytápění a místní doprava.
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Ad 3) Územní energetická koncepce
Cílem územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje je vytvoření vhodných
podmínek pro hospodárnou výrobu, distribuci a spotřebu energie s minimálním dopadem na
životní prostředí a definování investičních potřeb v oblasti energetiky v kraji. Koncepce
vychází z analýzy stávajícího stavu energetického systému, stanovení trendů vývoje poptávky
a z již zpracovaných energetických dokumentů.
Navržené změny v územním plánu Návsí respektují potřeby území i širšího okolí a ZÚR
Moravskoslezského kraje i změny v zastavěnosti.
Zásobování elektrickou energií
Na území obce Návsí je provozována transformační stanice (TS) 400/110/22 kV Jablunkov.
Tato stanice zajišťuje dodávku elektrické energie z nadřazené soustavy 400 kV do nižších
distribučních sítí 110 a 22 kV.
Pro budoucnost se v souladu se ZÚR MSK rozšíří v souvislosti s výstavbou nových
trafostanic venkovní rozvodná síť NN pro nové odběratele a propojí se na stávající síť, kterou
je nutno v nevyhovujících částech rekonstruovat.
Zásobování zemním plynem
Územím obce Návsí je vedena trasa VTL/STL Jablunkov. Místní plynovodná síť je
plynofikována středotlakým rozvodem plynu napojeným na regulační stanici VTL/STL
Jablunkov. Územím obce prochází plynovod DN 200, PN 40 Třinec - Jablunkov
Do budoucna se předpokládá:
• rozšíření plynovodní sítě pro stávající zástavbu a napojení nové zástavby
Zásobování teplem
Objekty v obci mají decentralizované vytápění. Tento stav bude v budoucnosti zachován.
Vzhledem k rostoucí ceně plynu se obyvatelstvo vrací k otopu tuhými palivy.
Ad 4) Plán odpadového hospodářství
Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení a
minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Jeho zpracování
vychází ze zákona o odpadech (zákon č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění) a příslušné vyhlášky MŽP.
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje byl přijat a schválen Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1. Jeho závazná část byla
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přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004 s účinností ze dne
13. 11. 2004.
Obec Návsí nemá plán odpadového hospodářství zpracován.
Ad 5) Koncepce strategie ochrany přírody krajiny
Cílem Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny je vytvořit ucelený přehled o stavu
přírody a krajiny na území Moravskoslezského kraje, včetně přehledu všech používaných
nástrojů ochrany přírody. Koncepce vychází z cílů a principů Státního programu ochrany
přírody a krajiny a z podrobné analýzy současného stavu. Srozumitelným způsobem navrhuje
další nezbytné kroky k vytvoření uceleného systému ochrany přírody a krajiny v kraji.
Koncepce reaguje na předpokládané změny veřejné správy v oblasti ochrany přírody
a krajiny, vyvolané nezbytností implementace soustavy Natura 2000 dle směrnic Evropských
společenství o ptácích a stanovištích. Dokument odpovídajícím způsobem popisuje
příslušnost jednotlivých orgánů ochrany přírody k jednotlivým navrhovaným opatřením,
příslušnou zodpovědnost za jejich provedení, včetně vyhodnocení ekonomických dopadů.
Na katastrálním území Návsí jsou vymezena chráněné území CHKO Beskydy a přírodní
památky Filipka a Rohovec. Územní plán upřesňuje průběh a úpravy územního systému
ekologické stability v souladu ze ZÚR MSK a respektuje zákonné podmínky pro ochranu
ÚSES i VKP.
Ad 6) Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Cílem Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje je návrh uceleného systému EVVO v kraji,
který bude na základě rovného přístupu ke všem cílovým skupinám EVVO naplňovat
příslušná opatření Programu rozvoje kraje. Zpracování koncepce vychází především ze
zákona o právu na informace (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění), který kraji ukládá
povinnost podporovat v rámci samostatné působnosti vytvoření systému EVVO i z některých
dalších předpisů (mj. usnesení vlády ke Státnímu programu EVVO v České republice).
Ad 7) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Cílem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (zpracovala společnost
Koneko spol. s r.o. 2004 pro Ministerstvo zemědělství Moravskoslezský kraj) je vytvořit
podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury na území
Moravskoslezského kraje. Tento plán byl průběžně aktualizován. Součástí plánu je
i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu
pitnou v souladu s požadavky příslušné směrnice Evropských společenství. Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací navrhuje optimální rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování
a likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje
s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost
navržených postupů. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je koordinován s příslušnými částmi
Koncepčního rozvojového dokumentu pro plánování v oblasti vod na území
Moravskoslezského kraje.
Současný stav a konkrétní plánovaný rozvoj vodovodů a kanalizací území obec Návsí je
popsán v předešlých kapitolách nebo podrobněji v odůvodnění ÚP.
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V obci Návsí je vybudován veřejný vodovod, který tvoří jeden funkční celek s kanalizací
města Jablunkov a která je napojena na mechanicko-biologickou ČOV města Jablunkov.
Zdrojem vody je několik vodovodů, které jsou ve správě SmVaK Ostrava a.s.
Okrajové části obce nejsou odkanalizované, splaškové odpadní vody se převážně akumulují
v žumpách a domovních ČOV s přepady zaústěnými do povrchových příkopů, případně
trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientů.
V obci je navržena dostavba kanalizační sítě splaškových vod v celkové délce 8 km a sedm
čerpací stanice v návaznosti na zastavitelné území. Podrobnější popis je uveden v Odůvodnění
ÚP.
Pro plochy, které jsou mimo dosah splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních vod
zajištěna v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních ČOV s vyústěním do
vhodného recipientu.
Ad 8) Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje
Cílem této koncepce je:
•
•
•
•

zabezpečení rozvoje zemědělských aktivit v oblastech s příhodnými podmínkami
pro agrární produkci,
zabezpečení jiných podnikatelských aktivit navazujících na rozvoj zemědělství
i dalších vhodných odvětví,
zachování tradičních hodnot v území, a to i v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj
krajiny,
posílení ekonomické a sociální stability venkovských sídelních celků.

Koncepce má část popisnou, analytickou a strategickou – návrhovou.
Koncepčními materiály se řídí orgány kraje, např. při rozhodování o použití rozpočtu kraje
apod., v některých případech jsou tyto dokumenty také závazné pro rozhodování dalších
orgánů veřejné správy, včetně obcí.
Výše uvedené koncepce byly zpracovány v souladu s Národním rozvojovým plánem 2000 –
2006. V roce 2006 byl zpracován dokument Program rozvoje Moravskoslezského kraje
(Agentura pro regionální rozvoj, a.s., G-Consult spol. s r.o., Hospodářská rozvojová agentura
Třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o., RPIC-ViP s.r.o. 2006) na období 2006 - 2008.
Program obsahoval zejména:
a) analýzu hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, charakteristiku
slabých a silných stránek jeho jednotlivých částí a hlavní směry rozvoje,
b) vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj
kraje, spolu s uvedením oblastí, na něž má být podpora zaměřena včetně
navrhovaných opatření,
c) úkoly a priority v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, životního
prostředí, sociální politiky, vzdělávání a dalších odvětví v jeho samostatné působnosti.
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Program je strukturován do pěti prioritních oblastí:
1. Konkurenceschopné podnikání
2. Úspěšní lidé
3. Dynamická společnost
4. Efektivní infrastruktura
5. Vzkvétající území
Pro další období byly koncepce rozpracovány v Národním rozvojovém plánu ČR 2007 –
2013.
Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna
socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak,
aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel.
Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného
růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti
a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života
obyvatelstva. Byly vymezeny strategické cíle:
⇒ Otevřená, flexibilní a soudržná společnost
⇒ Atraktivní prostředí
⇒ Vyvážený rozvoj území
Na základě definovaných cílů a priorit byly vymezeny následující operační programy:
OP Podnikání a inovace, OP Výzkum, vývoj, inovace, OP Zaměstnanost, OP Vzdělávání, OP
Životní prostředí, OP Doprava, Integrovaný operační program, Regionální operační programy
regionů soudržnosti, OP Konkurenceschopnost a OP Adaptabilita pro cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost - region soudržnosti Praha, OP Přeshraniční spolupráce
pro cíl Evropská územní spolupráce, OP Technická pomoc.
Z hlediska vlivu na prostředí je velmi významný OP Životní prostředí. Globálním cílem OP
Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu
udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti
životního prostředí.
Specifické cíle tohoto operačního programu se vztahují na zlepšení situace v následujících
oblastech:
1. vodní hospodářství a protipovodňová ochrana
2. ovzduší a hluk
3. využití obnovitelných zdrojů energie,
4. odpady, obaly a staré zátěže,
5. environmentální rizika, omezování průmyslového znečištění a zlepšení životního
prostředí urbanizované krajiny
6. příroda a krajina
7. environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta
S výše uvedenými koncepcemi souvisí i Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Moravskoslezského kraje.
Navržený územní plán respektuje výše uvedené cíle a zapracovává je do návrhů využití
jednotlivých ploch a limitů využití území.
Ad. 9)

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK)

V Návrhu zadání územního plánu Návsí byly převzaty požadavky přenesené ze Zásad
územního rozvoje MSK, které nahradily dřívější územní plány VÚC. Požadavky byly do
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územního plánu Návsí zapracovány a doplněny ve smyslu lokálních požadavků. Příkladem
může být územní systém ekologické stability.
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6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných
a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a
jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých
metod vyhodnocení včetně jejich omezení
V územním plánu obce Návsí nebylo uvažováno variantní řešení zastavitelných ploch a ani
nebyl variantně řešen způsob jejich využití. Při hodnocení této kapitoly se neuvažuje ani s
nulovou variantou, která by znamenala zachování stávajícího stavu území, to je existenci
stávajícího územního plánu obce Návsí a byla by výraznou překážku dalšího rozvoje obce.
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7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení
nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na
životní prostředí
Koncept územního plánu je předkládán v nevariantním řešení.
Hodnoceny jsou interakce vlivů na obyvatelstvo, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, hmotné
statky, kulturní dědictví, vlivy na krajinu a hlukovou zátěž. Z hlediska trvání lze všechny
vlivy považovat za dlouhodobé až trvalé.
Dále je uveden seznam a vyhodnocení všech navrhovaných ploch určených pro bydlení,
občanské vybavení, výrobu a skladování, dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství včetně
podmínek a opatření k předcházení a snížení vlivů na životní prostředí.
Dále je uveden seznam a vyhodnocení všech navrhovaných ploch určených pro zástavbu,
včetně podmínek a opatření k předcházení a snížení vlivů na životní prostředí. Mimo tyto pro
jednotlivé specifické podmínky pro jednotlivé plochy jsou v územním plánu uvedeny i obecné
podmínky platné pro všechny záměry. Jedná se zejména o :
•
•
•

Přechody komunikací přes Olši – zachovávat široké bermy –migrace vydry
Pokud bude vyhlášen přírodní park ve východní části území, podřídit podmínky
povolování záměrů omezením stanovených pro přírodní park
Celé území náleží do chráněného ložiskového území černého uhlí. Dne 17.9.2007
vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje Závazné stanovisko k umísťování
staveb v chráněném ložiskovém území (č.j. MSK 127566/2007, sp.zn.
ŽPZ/16077/2007/Svo) ve znění : Krajský úřad souhlasí s umísťováním staveb
v území ploch C2, bez stanovení podmínek pro jejich provedení. Generální závazné
stanovisko krajského úřadu k dané ploše je uloženo na stavebním úřadě. Povinnost
žadatele doložit závazné stanovisko je tímto předem splněna.

Označení funkčního využití odpovídá konceptu, bližší způsoby využití jsou rovněž uvedeny
v konceptu.
Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK)
Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)
Plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba (VD)
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)
Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV)
Plochy veřejných prostranství a převahou zeleně (PZ)
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Označení
plochy

Funkční
využití

Shrnutí

Z1

SV

Plocha zasahuje do ZPF - TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV

SV

SV

II

Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.

II

Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.

II

Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.

II

Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Ochranné pásmo lesa

Z3

SV
Plocha zasahuje do ZPF – zahrada
Ochranné pásmo lesa

Z4

SV
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda,
Ochranné pásmo lesa

Z5

SV
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Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí. Při realizaci stavby respektovat ochranné
pásmo vedení VN 22kV
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Ochranné pásmo lesa

Z2

Z6

Třída
ochrany
II

Plocha zasahuje do ZPF – TTP

III

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
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Označení
plochy
Z7

Funkční
využití
SV
SV

Z8
SV
Z9
SV
Z10

Shrnutí
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Odvodněný pozemek
Plochy zasahují do ZPF – orná půda
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Odvodněný pozemek
Plochy zasahují do ZPF – orná půda, TTP
Odvodněný pozemek
Vodovod
Ochranné pásmo lesa

SV

SV
Z12

Plochy zasahují do ZPF – orná půda
Odvodněný pozemek

SV

IV

SV
Z14
SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda,TTP
Ochranné pásmo lesa
Vodovod
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Odvodněný pozemek

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.
Zachovat funkčnost drenážních systémů

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.
Zachovat funkčnost drenážních systémů

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa.

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Plochy zasahují do ZPF – orná půda
Ochranné pásmo lesa

Z13
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IV

Plochy zasahují do ZPF – orná půda, TTP
Ochranné pásmo lesa
Odvodněný pozemek

Z11

Z15

Třída
ochrany
IV-V
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Označení
plochy

Funkční
využití
SV

Z16
SV
Z17

Shrnutí
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, zahrada
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV

SV

SV
Z19

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek

SV

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Ochranné pásmo lesa
Odvodněný pozemek

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo lesa
Odvodněný pozemek
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Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů

II

Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Zachovat funkčnost drenážních systémů

IV

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Částečně odvodněný pozemek

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Zachovat funkčnost drenážních systémů

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Částečně odvodněný pozemek

IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Z23a

Z23b

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů

II, IV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP.

Z20

Z22

IV

Plochy zasahují do ZPF – orná půda
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV

Z18

Z21

Třída
ochrany
IV
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Označení
plochy

Funkční
využití
SV

Z23c

PV
Z23d
SV
Z24a
SV
Z24b

Z24c

PV
SV

Z25a

SV
Z25b

SV
Z26
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Shrnutí
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Částečně odvodněný pozemek
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Částečně odvodněný pozemek
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Částečně odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Ochranné pásmo lesa
Částečně odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Ochranné pásmo lesa
Ochranné pásmo el.vedení 22 kV
Částečně odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV

Třída
ochrany
IV, V

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek

IV

Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Zachovat funkčnost drenážních systémů

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

V
V

V

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa¨
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV

68

Označení
plochy

Funkční
využití
SV

Z27

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Zachovat funkčnost drenážních systémů

SV
SV
Z31
SV
SV
Z33
SV
Z34
SV
SV

SEA Návsí

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

V

Z30

Z36

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV

Z29

Z35

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Odvodněný pozemek

Třída
ochrany
V

SV
Z28

Z32

Shrnutí

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo lesa
Plocha zasahuje do ZPF – zahrady
Ochranné pásmo lesa

V

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Odvodněný pozemek

IV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Vodovodní řad
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda,TTP
Ochranné pásmo lesa

IV

IV

V
IV

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
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Označení
plochy

Funkční
využití
SV

Z37a

IV, V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Ochranné pásmo lesa

IV, V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV

PV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo lesa

IV

Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV

I,V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

III, V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Z37d

Z38

Z41

SV
Z42
Z43

SEA Návsí

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Částečně odvodněný pozemek
Ochranné pásmo lesa

Z37c

Z40

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Částečně odvodněný pozemek
Ochranné pásmo lesa

Třída
ochrany
IV

SV
Z37b

Z39

Shrnutí

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Ochranné pásmo lesa
Částečně odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Odvodněný pozemek

V

70

Označení
plochy

V

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Vodovodní řad
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, zahrada,TTP

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo plynovodu
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo plynovodu
Vodovodní řad
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Funkční
využití
SV
SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo VVN
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP

SV
SV

Z44
Z45
Z46
Z47
Z48
Z49
Z50

SV
Z51
Z52
Z53
Z54
Z55

SV

Z56
Z57

SV
SV

Z58

SEA Návsí

Shrnutí

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek

Třída
ochrany
V

V
V

V

71

Označení
plochy
Z59
Z60
Z61
Z62
Z63

Funkční
využití
SV
SV
SV
SV

V
V

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

V

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Částečně odvodněný pozemek
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Ochranné pásmo lesa
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

III,V

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa

II,III,V

Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

SV

Z65

Z 66

Z 67
SV
Z68

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

V

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, zahrada
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

V

SV

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

V

Z69

SEA Návsí

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda

Třída
ochrany
V

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP

Z64

Z70

Shrnutí

Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

72

Označení
plochy

Funkční
využití
SV

Z71
SV
Z72

SV
Z73
SV
Z74

SEA Návsí

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo lesa
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

Plocha zasahuje do ZPF – zahrada
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy
Ochranné pásmo lesa
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

II

V
V

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Ochranné pásmo lesa
Odvodněný pozemek
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

V

SV

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Odvodněný pozemek

V

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť

V

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Ochranné pásmo lesa
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Ochranné pásmo navrhované komunikace
Částečně odvodněný pozemek

II,V

Z76

Z78

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha je ve IV zóně CHKO Beskydy

Třída
ochrany
II

SV
Z75

Z77

Shrnutí

OH

VD

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Záměr projednat se správou CHKO a podřídit podmínkám CHKO
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů

73

Označení
plochy

Funkční
využití

Z79

VD

Z80

DS

Shrnutí
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Plocha zasahuje do ZPF – zahrada

DS
Z81

Třída
ochrany
IV,V

Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
II
II

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, zahrada, TTP

Z82

DS

Z83

DS

Z84

DS

Z85

DS

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Na plochu zasahuje el.vedení a ochranné pásmo el.vedení
22 kV
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, zahrada
Částečně odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Částečně odvodněný pozemek

IV, V

IV

DS

Z87

DS

Z88

PV

P1

SV

P2

SV

P3

SV

SEA Návsí

Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí.
Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy
II. třídy ochrany schválí. ´
Ve vhodných úsecích doplnit zelení (stromořadí, keře)
Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22kV
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Ve vhodných úsecích doplnit zelení (stromořadí, keře)

I,II,IV

Zachovat funkčnost drenážních systémů
Ve vhodných úsecích doplnit zelení (stromořadí, keře)
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Ve vhodných úsecích doplnit zelení (stromořadí, keře)
Závisí především na příslušném úřadu, zda vynětí zemědělské půdy I
a II. třídy ochrany schválí.
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda,
Odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Ochranné pásmo lesa
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, TTP
Plocha je v zóně archeologických nalezišť
Ochranné pásmo lesa

IV
IV

Bez podmínek
Zachovat funkčnost drenážních systémů

Plocha zasahuje do ZPF –, zahrada,
Plocha je v zóně archeologických nalezišť

IV

IV,V

Plocha zasahuje do ZPF – orná půda, zahrada, TTP
Ochranné pásmo lesa
Plynovod , ochranné pásmo plynovodu
Částečně odvodněný pozemek
Z86

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek

IV
II
IV

Zachovat funkčnost drenážních systémů
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
Podmínky v ochranném pásmu lesa je nutno řešit s orgánem ochrany
lesa
Umožnit archeologický dohled či záchranný archeologický výzkum
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Označení
plochy
P4
P5

Funkční
využití
OK
DZ

P6

DS

P7
P8
P9
P10
P11

VT
VT
VT
VTS
VT

PZ1
PZ2
PZ3
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Shrnutí
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha nezasahuje do ZPF
Plocha zasahuje do ZPF –, zahrada, TTP
Částečně odvodněný pozemek
Plocha nezasahuje do ZPF
Plocha nezasahuje do ZPF
Plocha nezasahuje do ZPF
Aktivní zóna
Plocha zasahuje do ZPF - zahrada, TTP
Plocha zasahuje do ZPF – TTP
Částečně odvodněný pozemek
Plocha zasahuje do ZPF – orná půda
Plocha zasahuje do ZPF – TTP

Třída
ochrany
IV
II

IV
IV
V
IV,V
IV

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí – návrh
podmínek
Bez podmínek
Bez podmínek
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Bez podmínek
Bez podmínek
Bez podmínek
Bez podmínek
Bez podmínek
Zachovat funkčnost drenážních systémů
Bez podmínek
Bez podmínek
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8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany
životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo
komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a
jejich zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení
způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí
do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění
při výběru variant řešení
Pro řešení územních plánů je důležité základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a
specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů definovaných v Politice územního rozvoje
ČR 2008 (PÚR ČR).
Řešené území je součástí rozvojové oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy a rozvojové osy
OS13.
Úkoly pro územní plánování jsou pro rozvojovou osu OS13 stanoveny následovně:
• Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím Slovenska a Polska.
• Zpřesnit průběh nadregionálního biokoridoru ÚSES plnícího funkci přechodu pro
velké savce v prostoru Jablunkovské brázdy.
• Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s
ohledem na minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty zejména na území CHKO Beskydy a území Slezských Beskyd.
• Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel
nezbytné plochy.
• V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a
veřejné zeleně.
Všechny tyto úkoly byly v územním plánu zohledněny.
Ochrana životního prostředí je do územního plánu zapracována zejména při návrhu ÚSES,
ploch veřejné zeleně, protipovodňových opatření, návrhu kanalizace, úpravy dopravních
komunikací, návrhu systému vytápění a plynofikace a v doporučeních k jednotlivým částem
územního plánu (např. zachování krajinného rázu).
Z dalších úkolů vyplývajících ze ZÚR MSK byly do územního plánu zapracovány:
•

Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť
mezinárodního a republikového významu (rozšíření a zkapacitnění silnice I/11,
zkapacitnění a rekonstrukce železničního koridoru).

•

Vytvoření podmínek pro stabilizované energiemi včetně rozvoje mezistátního
propojení s energetickými systémy Slovenska a Polska (stabilizování vedení VVN 400
kV – 404 Nošovice – Varin a VVN 110 kV – 603, 604 Ropice – Čadca, zajištění
místního zásobování elektrickou energií a zemním plynem)
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•

Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury, regulace extenzivního
rozvoje sídel (návrhové plochy smíšené venkovské a jejich umístění především do
proluk)

•

Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí, podporovat
systém odvádění a čištění odpadních vod (plochy smíšené venkovské umožní využití
pro rekreaci i pro občanské vybavení, návrh infrastruktury včetně kanalizace)

•

Rozvoj cestovního ruchu (návrh turistických tras, možnost využití staveb a ploch pro
turistiku)

•

Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy, rozvoj
udržitelných druhů dopravy (návrh zastávek autobusové dopravy, stabilizace
železničního koridoru, návrh chodníků, turistických tras, cyklotras, lyžařských
běžeckých tras)

•

Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí (stabilizace
komunikací, stabilizace ploch výroby a návrh nových ploch výroby mimo oblasti
s vysokou koncentrací bydlení)

•

Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (respektováno CHKO, Natura 2000 a
ochrana dalších kulturních a historických památek, ochrana pohledových horizontů,
návrh přírodního parku)

•

Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(protipovodňová opatření, nenavrhování staven v zátopných a sesuvných územích,
ochrana před erozí).
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9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace
na životní prostředí
Územní plán Návsí navrhl změny, které umožní další rozvoj oblasti a současně doplnil řadu
nových úprav, které mají za cíl zachovat ekologickou stabilitu krajiny. Při realizaci změn a
sledování jejích vlivů na životní prostředí je nezbytné dodržovat určité postupy a ukazatele
specifické pro posuzované území:
•

Řada doporučení je v obecné úrovni zapracována v územním plánu. Tato doporučení po
jejich projednání a schválení je nezbytné respektovat, aby negativní dopady těchto změn
byly minimální nebo byly zcela odstraněny.

•

U rozsáhlejších nebo specifických záměrů, zejména u průmyslové výroby, je nutno počítat
s dalším projednáním ve smyslu posouzení vlivů tohoto záměru podle zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a vydáním integrovaného povolení IPPC.

•

U konkrétních území s již definovanou ochranou přírody (významné krajinné prvky,
prvky ÚSES, CHKO, Natura 2000, EVL) je třeba dodržovat zákony a vyhlášky platné pro
tato území a jejich naplňování kontrolovat. Nestandardní zásahy předem projednat s
příslušným orgánem ochrany přírody.

•

Schvalovat záměry, které odpovídají platnému územního plánu a při jejich realizaci
zachovávat postupy, které neohrozí okolní prostředí a umožní naplnění cílů koncepcí
Moravskoslezského kraje.

•

U rámcových záměrů (například výrobní provozovna), kde není dosud definitivně
rozhodnuto o konečném využití, postupovat při výběru konkrétního projektu podle
následujících kritérií:
o Zacházení s nebezpečnými látkami
o Zabezpečení ochrany půd a horninového prostředí
o Zabezpečení ochrany vod, výstavba odpovídající ČOV
o Zachování odtokových poměrů (zasakování dešťových vod, záchytná
nádrž)
o Řešení dopravy s ohledem na intenzitu dopravy v místě projektu
o Produkce emisí
o Produkce odpadů a jejich likvidace
o Řešení problémů starých zátěží
o Hluková zátěž
o Estetika stavby a její soulad s okolím, ovlivnění krajinného rázu
o Využití prostoru k výsadbě zeleně
o Počet nově vytvořených pracovních míst
•

U výstavby rodinných domů doporučujeme zvažovat vnější siluety zastavěného území s
ohledem na charakteru a rozmístění povolovaných staveb a doprovodné zeleně.
Doporučujeme zachovávat charakter staveb, který koresponduje se současným
charakterem staveb. Pohledové horizonty a území pohledově významná by neměla být
zastavována, aby nedocházelo ke snížení především pohledové a estetické
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charakteristiky krajiny. V CHKO Beskydy dodržovat požadavky Správy CHKO
Beskydy.
•

U nových staveb dbát na zasakování dešťových vod na stavebním pozemku ve smyslu
Vyhlášky č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území ve
znění Vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb.
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10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Zpracování územního plánu obce Návsí stanoví základní koncepce rozvoje území obce,
ochranu jeho hodnot, urbanistickou koncepci včetně plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavěné území a zastavitelné plochy. Dále jsou stanoveny
plochy pro veřejně prospěšné stavby.
Řešení územního plánu Návsí se předkládá zábor 67,21 ha půdy, z toho je 64,68 ha
zemědělských pozemků.
Největší rozsah záboru půdy se předpokládá pro plochy smíšené obytné – venkovské
(50,04 ha).
Z dalších větších záborů jsou významné plochy výrovy a skladování – dorbné a řemeslné
výroby (7,98 ha), plochy silniční dopravy (4,2 ha), plochy veřejných prostranství s převahou
zpevněných ploch (0,62 ha).
Pro účely systému ekologické stability se předpokládá zábor zemědělských pozemků zábor na
4,33 ha.
Snahou územního plánu je podpořit jasnou definici centra obce. Výrazné rozvojové tendence
jsou dále realizované na okraji zastavěného území a podél komunikací.
Územní plán navrhuje výstavu systému splaškové kanalizace, napojené na kanalizaci města
Jablunkov a odvedení odpadních vod do ČOV Jablunkov.
Z hlediska životního prostředí v budoucnu budou klíčové kvalita ovzduší, likvidace
splaškových vod a dopravní problémy.
Předložený územní plán obce Návsí je z hlediska ochrany životního prostředí a přírody
akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v tomto posouzení (kapitola 7).
V Ostravě, únor 2011
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