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Ing. Radomír Šťastný, vedoucí odboru 

 

 

Posuzované koncepce -  zadání změny č. 1 územního plánu obce Přílepy 

 

Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Dujka 

 
 

   

B. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 
 

 

B.1 Obsah a cíle koncepce 

 

Předmětem posuzování je na základě koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Zlínského 

kraje čj. KUZL 72345/2007 z 26. listopadu 2007 k Zadání územního plánu poţadavek na 

komplexní posouzení vlivů na ţivotní prostředí (SEA) a to jmenovitě k záměru plochy 

občanské vybavenosti – tělovýchova a sport. 

 

 

Popis koncepce 

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 26.9.2007 o pořízení změny č. 1 

územního plánu obce Přílepy. Předmětem změny jsou: a) návrh nových zastavitelných ploch a 

změny stávajícího funkčního vyuţití; b) upřesnění hranice zastaveného území obce a vyuţití 

ploch uvnitř zastavěného území.  

Obsahem koncepce je změna vyuţití území. Podle stávajícího územního plánu jsou pro 

občanskou vybavenost navrhovány pozemky v trati Kamence (lokalita A4). Změna územního 

plánu navrhuje zpětně změnu vyuţití území na plochy zemědělského půdního fondu 

velkovýrobně obhospodařované. 

Změna územního plánu navrhuje nově jako plochu občanské vybavenosti  pozemky 

doposud velkovýrobně obhospodařované (lokalita A2) v trati Dolní Kráčiny.  

 

 

 

 

B.2 Vztah koncepce k jiným koncepcím 
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Poţadavky vyplývající ze vztahu k jiným koncepcím jsou podrobně specifikovány v zadání 

územního plánu. Jedná se zejména o: 

 

Politika územního rozvoje ČR 

Řešené území obce Přílepy (ORP Holešov) je součástí Rozvojové oblasti Zlín - OB9. 

Z politiky územního rozvoje vyplývají následující základní obecné poţadavky: 

 Vytvářet předpoklady pro udrţitelný rozvoj území, spočívající ve vyváţeném vztahu 

územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudrţnost společenství obyvatel v území. 

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 

jeho historie a tradice.  

 

 

ÚPN VÚC ZA 

Správní území obce Přílepy je součástí ÚPN VÚC ZA, který byl schválen v r. 1994. V r. 1997 

byla schválena jeho změna č.1, v r. 2000 změna č. 2, v r. 2003 změna č. 3, v. r. 2004 změna č. 

4 a v r. 2006 změny č. 5 a 6. Z této dokumentace nevyplývají pro řešené lokality ţádné 

poţadavky na řešení nebo zapracování.  

 

 

 

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

 Zájmové území je situováno v jihozápadní části k.ú. Přílepy.  

 Obec Přílepy leţí 2,5 km východně od města Holešova a cca 20 km od okresního 

města Kroměříţe, v blízkosti významné urbanizační a dopravní osy kroměříţského okresu: 

Kroměříţ - Bystřice pod Hostýnem, která prochází ve směru JZ – SV a jejíţ součástí je i 

město Holešov. Jiţně od k.ú. Přílepy je připravována realizace rychlostní silnice R 49.  

 

 

C.1 Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho 

 pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce 

 

 

C.1.1 Ovzduší 

 

Klimatické poměry 

 

 Klimaticky leţí řešené území v mírně teplé oblasti a to ve variantě MT10 [členění 

podle Quitta, 1984]. 

 Území je charakteristické dlouhým létem, teplým a mírně suchým. Přechodné období 

je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi 

suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 Některé vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
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 MT 10 

 POČET LETNÍCH DNŮ 40 – 50 

 POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE 140 – 160 

 POČET MRAZOVÝCH DNŮ 110 – 130 

 POČET LEDOVÝCH DNŮ 30 – 40 

 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA -2 - -3 

 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE 17 – 18 

 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA 7 – 8 

 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA 7 – 8 

 PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŢKAMI 1 MM A VÍCE 100 – 120 

 SRÁŢKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ 400 – 450 

 SRÁŢKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ 200 – 250 

 POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU 50 – 60 

 POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH 120 – 150 

 POČET DNŮ JASNÝCH 40 – 50 

 

LETNÍ DEN :   tmax 25°C 

MRAZOVÝ DEN :   tmin -0,1°C 

LEDOVÝ DEN :   tmax   -0,1°C 

VEGETAČNÍ OBDOBÍ :   měsíce IV - IX 

ZIMNÍ OBDOBÍ :   měsíce  X - III 

JASNÝ DEN :   Nd 2/10 

ZAMRAČENÝ DEN :   Nd  8/10 

[Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)] 

 

 

Sluneční záření a oblačnost 

 Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem 3800 MJ.m
-2

. Průměrná 

roční oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6,5, přičemţ 

nejvyšší oblačnost pozorujeme v prosinci, nejniţší obvykle v srpnu. 

 

Teplota vzduchu 

 Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v závislosti na nadmořské výšce mezi 7,5 

- 8,0°C, přičemţ nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. 

 Průměrná denní maxima teploty vzduchu v létě se pohybují v rozmezí 22 - 24°C. 

Průměrná denní minima teploty vzduchu jsou zejména v zimních měsících výrazně závislá na 

typu reliéfu a klesají na -5 aţ -6°C. V létě se průměrná denní minima pohybují mezi 10 aţ 

12°C. 
 

Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu 

 Průměrná denní teplota vzduchu  0°C charakterizuje nástup a 0°C konec zimy. V 

průměru zde začíná zima v polovině prosince a končí koncem druhé dekády února. 

  Velké vegetační období, v němţ začínají jednoduché projevy ţivota rostlin, znamená 

nástup jara a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a vyšší. V 

řešeném území začíná v polovině poslední dekády března a končí kolem 10. listopadu. 
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 Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném 

území v poslední dekádě dubna a končí koncem první dekády října. 

 Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná na 

přelomu května a června a končí v první dekádě září. 

 

Vlhkost vzduchu 

 Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78%, přičemţ nejvyšších 

hodnot dosahuje v prosinci, nejniţších v dubnu. 

 
Atmosférické srážky 

 Průměrné roční úhrny sráţek se pohybují mezi 650 - 700 mm, přičemţ nejvíce sráţek 

spadne v červenci, nejméně v únoru. Roční sráţkové úhrny překročené s pravděpodobností 

1% se pohybují kolem 1000 mm. 

 
Mezoklimatické poměry 

 Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty 

vzduchu. 

 

 

C.1.2 Voda 

 
Podzemní vody: 

 Podzemní vody jsou vázány na zvodnělé vrstvy sedimentů Hornomoravského úvalu. 

Ty jsou vhodnou zásobárnou pitné vody. Oběh podzemní vody je zintenzivňován v souvislosti 

s přilehlým vodním tokem. Minerální podzemní vody se zde nevyskytují.   
  

Povrchové vody: 

Řešené území patří do povodí řeky Moravy. Územím katastru protéká řeka Mojena, 

která pramení na jiţních svazích Lysiny ve výšce 530 m n. m. a ústí zleva do Moravy u 

Otrokovic v 182 m n. m. Plocha povodí činí 66,6 km
2
, délka toku 25,6 km, průměrný průtok u 

ústí 0,23 m
3
. s

-1
.  

 

 

C.1.3 Půda 

 

MATEČNÍ PŮDNÍ MATERIÁLY: 

Nivní uloženiny: 

Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Sloţení sedimentů je závislé na 

petrografickém sloţení a stavbě celého povodí nad daným místem. Nivní uloţeniny jsou zde 

většinou nevápnité. 

 

Spraše: 

 Spraš je nezpevněný pórovitý sediment, slabě propustný, zpravidla bez vrstevnatosti. 

Tvoří ho prachové částice, vyskytuje se však i hrubší písčitá a jemnější jílovitá frakce. Spraš 

je světle ţluté aţ hnědavé barvy, časté jsou vápnité konkrece (cicváry) a svislé vápencové 

rourky na místech kořenových systémů rostlin. Spraše se většinou vyskytují v sériích mocných 

několik metrů, mezi nimi jsou obvykle fosilní půdy. Na takovýchto podkladech se vyvinuly 

půdy s dobrými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Obecně jsou spraše a sprašové hlíny 

matečným materiálem pro černozemě a hnědozemě. Spraše pokrývají velkou část řešeného 

území. 
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PŮDNÍ TYPY: 

 

Skupina černozemních půd 

 

Jednotícím znakem těchto půd je to, ţe se vyznačují nejkvalitnějším humusem a 

zpravidla mocnou humusovou vrstvou. Typickými půdami této skupiny jsou černozemě, které 

se vyvinuly na substrátech sedimentárního původu, především na spraši, ojediněle pak na 

slínitých sedimentech. Kromě typických černozemí sem náleţí výjimečně i půdy jiného 

genetického vývoje, ale s mocnou vrstvou humusu, jehoţ kvalita se rovná kvalitě černozemí. 

Je zde zastoupena následující HPJ: 

 

06 - černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těţkých substrátech (jílech, 

slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těţké aţ velmi těţké s vylehčeným 

orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu 

 

Kontaminace půd 

 

 Plošná kontaminace zemědělských půd není v zájmovém území dokladována. 

 

Eroze 

 

Vzhledem k členitosti terénu a charakteru půd je zájmové území ohroţeno vodní erozí.  

 

  

C.1.4 Geofaktory životního prostředí 

 

Geologie 

Geologický podklad území je budován usazeninami Hornomoravského úvalu . Jsou 

neogenního a kvartérního stáří. Představují je  sedimenty karpatu a badenu, které vyplňují 

předhlubeň Západních Karpat. Sedimentace v období karpatu byla ukončena hrubými klastiky 

kroměříţského souvrství, jejichţ valounový materiál byl odvozen z čela nasouvaných 

karpatských příkrovů. Pliocenní usazeniny vyplňují prakticky celou oblast řešeného území a 

jsou dnes překryty kvartérními sedimenty.  

Nejstaršími kvartérními usazeninami na území Středomoravské nivy  jsou 

fluviolakustrinní sedimenty mindelu, vyplňující v mocnosti přes 50 m tektonický příkop mezi 

Hulínem, Tlumačovem  a Kroměříţí. U Hulína dosahuje celková mocnost kvartérních 

usazenin aţ 90 m. Na východě řešeného území zasahují okrajově i flyšové horniny 

magurského příkrovu, které jsou tvořeny převáţně jílovci a slepenci. 

 Pleistocenní uloţeniny řešeného území jsou fluviálního původu (náplavy vodních 

toků) a jsou tvořeny převáţně štěrky, na nichţ spočívají holocénní povodňové hlíny o 

mocnosti 2-4 m.  Fluviální sedimenty jsou vesměs překryty eolickými sprašovými 

uloţeninami. 

 K holocenním sedimentům zde patří uloţeniny údolních niv, svahových hlín, které 

vznikly na sedimentech pleistocenních. 

 V blízkosti zájmového území proběhla na Holešovsku těţba cihlářských hlín - loţisko 

Holešov-Ţopy. V současnosti jiţ probíhají sanační a rekultivační práce na tomto loţisku.  

Geomorfologie 
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 Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) leţí řešené území v 

provincii Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled: 

 

 

 

 Subprovincie :   Vněkarpatské sníţeniny 

 Oblast :   Západní Vněkarpatské  

   sníţeniny 

 Celek :  Hornomoravský úval 

 Podcelek :   Holešovská plošina 

 Okrsek :  ---  

 

  

Řešené území leţí v geomorfologickém podcelku Holešovská plošina. Jedná se o 

úpatní proluviální níţinu. Reliéf s mírným sklonem směrem k JZ, který se pohybuje zhruba 

kolem 0°59´, postupně přechází směrem k jihovýchodu do poklesové struktury Fryštácké 

brázdy a severovýchodně do členitého terénu Lukovečské vrchoviny.  

 

  
Geomorfologický vývoj území: 

 Vnější Západní Karpaty byly vyvrásněny v tzv. sávské fázi na rozhraní mezi staršími a 

mladšími třetihorami. Následné dlouhé období působení erozně denudačních procesů, 

přerušované etapovitými tektonickými zdvihy, vedlo ke vzniku zarovnaných povrchů, jejichţ 

zbytky dnes nacházíme v podobě plošin a široce zaoblených hřbetů. Období kvartéru se svými 

četnými klimatickými změnami se vyznačovalo intenzívním zahlubováním vodních toků a 

rozčleňováním staršího reliéfu. Výrazným rysem geomorfologického vývoje v chladných 

obdobích pleistocénu byly periglaciální procesy modelace terénu. Ze současných procesů se 

nejvíce uplatňuje akcelerovaná eroze (vodní i větrná). Významným reliéfotvorným činitelem 

je také člověk (antropogenní reliéf). 

 

Biogeografie 

Biogeograficky leţí řešené území v provincii středoevropských listnatých lesů, v podprovincii 

západokarpatské a v následujících bioregionech: 

 

Bioregion:   

Z hlediska biogeografické diferenciace se zájmové území nachází v nereprezentativní 

přechodové zóně mezi bioregionem Hostýnským (3.8) a Hranickým (3.4). Tato hranice je 

poměrně výrazná, geomorfologická, daná úpatím vyššího a podstatně členitějšího 

Hostýnského bioregionu oproti sníţenému reliéfu Hranického bioregionu. Hranice se vesměs 

kryje s rozšířením bučin. 

   

Biochory:  

V zájmovém území převládá biochora 2Db, okrajově zde zasahuje biochora 3RE . 

 

 

 
2Db  Podmáčené sníţeniny na bazických zeminách  2. v.s.         
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 Typ se nachází především v Hercyniku v rámci Polabí, méně téţ v úvalech na pomezí 

hercynské a západokarpatské podprovincie na střední a jihovýchodní Moravě. Reliéf má 

charakter roviny s výškovou členitostí do 30 m/12,56 km2, výjimečně i více. Substrát tvoří 

především slíny, vzácněji téţ spraše či slínitý flyš a jejich přemístěné sedimenty. 

Půdy jsou převáţně velmi těţké karbonátové černice, při okrajích téţ černozemě pelické a 

černicové..Půdy ve sníţeninách byly zvláště po odvodnění velmi úrodné, proto byly téměř 

zcela odvodněny a zorněny. Pole jsou rozsáhlá, oddělená příkopy s rákosem a břehovými 

porosty topolů a solitery vrb. 

Sady jsou zastoupeny hlavně zahrádkami na okrajích sídel. Sídla jsou převáţně menší a 

středně velké vsi. 

 

3RE  Plošiny na spraších  3. v.s.  

Typ se nachází na vyšších chladnějších okrajích východní části Polabí. Další jádro 

výskytu typu je v nejchladnější části moravských úvalů. Reliéf je tvořen mírně zvlněnými 

plošinami, zpravidla rázu roviny, vzácněji ploché pahorkatiny. Můţe se však nacházet i na 

plošinách nad niţším reliéfem. 

Substrát tvoří převáţně odvápněné spraše aţ výrazné sprašové hlíny. V segmentech 

v pahorkatinách se často sprašové hlíny díky půdotoku v dobách ledových mísí s písčitějšími a 

místy i kamenitými svahovinami.  

Pole zde zcela dominují a vţdy vytvářejí souvislou polní krajinu; jsou téměř zákonitě 

velká aţ extrémně velká a většinou s minimem rozptýlených dřevin.nPole jsou nejčastěji 

ohraničena komunikacemi (u okresních silnic většinou ještě s doţívajícími ovocnými 

dřevinami) a zahradami na okrajích sídel.  

 

 

Potenciální vegetace 

Podle Neuhäuslové tvoří potenciální vegetaci ostřicová dubohabřina  (Carici pilosae-

Carpinetum).Ostřicové dubohabřiny přirozeného sloţení jsou zastoupeny dvou aţ 

třípatrovými porosty s převládajícím habrem (Carpinus betulus) ve vlhčích polohách, 

v sušších s dubem zimním (Quercus petraea) a s častým výskytem zejména lípy (Tilia 

cordata) a buku (Fagus sylvatica) ve stromovém i řidčeji vytvořeném keřovém patru. 

Charakter bylinného patra určují lesní mezofyty. Z nich vysoké dominance dosahuje 

především Carex pilosa, v jarním období téţ Dentaria bulbifera. 

  

 

C.1.5 Fauna a flóra 

Zájmové území je situováno na zemědělském půdním fondu – intenzivně vyuţívané orné 

půdě a  není zde předpoklad výskytu zvláště chráněných druhů ţivočichlů a rostlin. 

 

Fauna  

Zájmové území je charakterizováno ochuzenou faunou předhůří Karpat ve zkulturnělé krajině.  

Na orné půdě se vyskytují druhy charakteristické pro kulturní stepi a ruderály. Ptactvo je 

vázáno na přilehlý zámecký park a zahrady u rodinných domků. Základem níţe uvedeného 

přehledu jsou archivní materiály zpracovatele (Arvita P spol. s r.o.) z let 2005-2007. Na 

lokalitě a v jejím blízkém okolí lze dokladovat výskyt následujících ţivočichů: 

Hmyz 
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Brouci 
blýskáček řepkový Meligethes aeneus 

dřepčík polní Phyllotreta undulata 

dřepčík rdesnový  Chaetocnema concinna 

mandelinka bramborová  Leptinotarsa decemlineata 

mrchoţrout obecný  Silpha obscura 

listokaz obilní  Chaetopteroplia segetum 

listokaz zahradní  Phylloperta horticola 

krasec čtyřtečný  Anthaxia quadripunctata 

kovařík obilní  Agriotes lineatus 

slunéčko pětitečné  Coccinella quinqueounctata 

slunéčko sedmitečné  Coccinella septempunctata 

zrnokaz hrachový  Bruchus pisorum 
 

Motýli 
babočka kopřivová  Aglais urticae 

obaleč jablečný  Cydia pomonella 

můra luční  Cerapteryx graminis 

ţluťásek čičorečkový  Colias hyale 

babočka paví oko Inachis io 

zavíječ řepný  Loxostege sticticalis 

můra zelná  Mamestra brassicae 

bělásek zelný  Pieris brassicae 
 

Obojživelníci a plazi 
slimáček polní Deroceras agreste   

plzák hnědý Arion subfuscus 

páskovka keřová Cepaea hortensis 
 

Ptáci 
Ve sledované lokalitě se vyskytují běţné druhy vázané na zemědělskou krajinu a městské 

prostředí jako: 

skřivan polní  Alauda arvensis 

strnad obecný  Emberiza citrinella 

vrabec domácí  Passer domesticus 

zvonek zelený Carduelis chloris 

zvonohlík zahradní Serinus serinus 

sýkora koňadra Parus major 

špaček obecný Sturnus vulgaris 

kos černý Turdus merula 

drozd zpěvný Turdus philomelos 

hrdlička zahradní Streptopelia decaocto 

kukačka obecná Cuculus canorus 

straka obecná Pica pica 

káně lesní Buteo buteo 

havran polní Corvus frugilegus 

 
 

Savci 
hraboš polní  Microtus arvalis 

myšice křovinná Apodemus sylvaticus 

králík divoký Oryctolagus cuniculus 
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krtek obecný  Talpa europaea. 

liška obecná Vulpes vulpes 

zajíc polní Lepus europaeus 
 

Při terénních průzkumech nebyla zjištěna přítomnost živočišných druhů, 

chráněných dle přílohy III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

 

Flóra 

Převáţnou většinu ploch zaujímá orná půda. Skladba polních plodin odpovídá 

řepařskému výrobnímu typu - převládají obiloviny, z technických plodin se pěstuje cukrovka a 

řepka ozimá, z dalších  plodin se pěstuje kukuřice, hrách,slunečnice aj.plodiny. 
 

Plevelná a ruderální společenstva: 
bodlák obecný Carduus acanthoides 

heřmánkovec přímořský Matricaria maritima 

hluchavka objímavá Lamium amplexicaule 

hořčice polní Sinapis arvensis 

ječmen myší Hordeum murinum 

jeţatka kuří noha Echinochla crus-gali 

kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris 

konopice polní Galeopsis tetrahit 

kontryhel rolní Aphanes arvensis 

lebeda rozkladitá Atriplex patula 

laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus 

mák vlčí Papaver rhoeas 

máta polní Mentha arvensis 

merlík bílý Chenopodium album 

merlík sivý Chenopodium sivý 

měrnice černá Ballota nigra 

mléč drsný Sonchus asper 

mléč rolní Sonchus arvensis 

opletka obecná Fallopia convolvulus 

ostroţka stračka Consolida regalis 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris 

penízek rolní Thlaspi arvense 

peťour maloúborný Galinsoga parviflora 

pcháč oset Cirsium arvense 

pcháč rolní Cirsium arvense 

pomněnka rolní Myosotis arvensis 

pryšec kolovratec Tithymalus helioscopia 

pumpava obecná Erodium cicutarium 

pýr plazivý Elytrigia repens 

rdesno červivec Persicaria vulgaris 

rdesno blešník Persicaria lapathifolia 

rozrazil perský Veronica persica 

rozrazil rolní Veronica arvensis 

řepinka latnatá Neslia paniculata 

sléz přehlíţený Malva neglecta 

starček obecný Senecio vulgaris 

sveřep střešní Bromus tectorum 
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svízel přítula Galium aparine 

svlačec rolní  Convolvulus arvensis 

truskavec ptačí Polygonum aviculare 

vesnovka obecná Cardaria draba 

vikev huňatá Vicia villosa 

violka rolní Viola arvensis 

 

Při terénních průzkumech nebyla zjištěna přítomnost rostlinných druhů, 

chráněných dle přílohy III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

 

 

C.1.6 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

 

Územní systém ekologické stability 

Místní ÚSES je zpracován v rámci platného územního plánu a to na úrovni lokálního i 

regionálního územního systému ekologické stability. Západně od zájmového území je 

vymezen chybějící nefunkční regionální biokoridor RK 1580. Navrhovaná změna se ploch 

ÚSES nedotkne.  

 

Krajinný ráz 

Podle dokumentace Krajinný ráz Zlínského kraje (zpracovatel Arvita P spol. s r.o.) náleţí 

řešené území ke krajinnému celku 2 Holešov, krajinný prostor 2.3 Přílepsko. Zájmové území 

je situováno v harmonické zemědělské krajině na pomezí zvlněné pahorkatiny a vrchoviny. 

Přílepy leţí na rozhraní intenzivně vyuţívaných zemědělských rovin a kompaktního lesního 

komplexu Hostýnských vrchů. Typický je pozvolný přechod intenzivní zemědělské krajiny 

v krajinu lesní, tvořený extenzivními sady, rozptýlenou zelení a zahradami. Typickým znakem 

je rozvolněná ulicová dispozice obce, typická pro Hostýnské vrchy a Valašsko, která svědčí o 

odlišnosti tohoto krajinného prostoru od okolních typů kulturní krajiny. Obec je velmi dobře 

zapojená do okolní krajiny, se kterou vytváří harmonický celek. Významnými 

charakteristikami je novorenesanční zámek s věţí a parkem v přírodně – krajinářském stylu.  

Celkově se jedná o krajinu se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, převáţně díky segmentům 

zachovalých historických struktur ve volné krajině mimo les. Krajinný ráz je souhrnně 

hodnocen jako výrazný a výjimečný. Zájmové území se nachází v přechodové části 

s převaţujícími znaky intenzivní agrární krajiny a volně navazuje na stávající plochy se 

zvýšenou hodnotou krajinného rázu, přičemţ tato hodnota je dána především charakterem 

sídla.   

Zájmové území je pohledově spojité s připravovanou realizací záměru Průmyslové zóny 

Holešov a s připravovanou rychlostní komunikací R49.  

 

 

 

C.2 Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením 

 koncepce významně zasaženy 

 

Zemědělský půdní fond 

Zájmové území je v plném rozsahu situována na zemědělském půdním fondu s příslušností do 

III. třídy ochrany ZPF (bonitovaná půdně – ekologická jednotka BPEJ 3.06.00). Součástí 

změny územního plánu bude Vyhodnocení poţadavků na zábor ZPF dle vyhl. 13/1994 Sb. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 



14 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou změnou dotčeny. 

 

 

 

C.3 Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci, 

 zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostředí 

 (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů - zákon č. 

 114/1992 Sb., zákon č. 254/2001 Sb.) 

 

 

Ovzduší 

Ovzduší v řešeném území není v současné době výrazně znečišťováno s  překračováním 

limitů znečišťujících látek s výjimkou limitu denních koncentrací prašných částic PM10. Tento 

limit je epizodně překračován. V r. 2006 byl překročen na nejbliţší monitorovací stanici Zlín 

– Jiţní Svahy 68 x/rok. Z výše uvedených důvodů je území stavebního úřadu (Městský úřad 

Holešov) zařazeno podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění mezi 

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 

Hluk  

Zdrojem hluku v širším území je provoz na komunikaci III/49011 s intenzitou dopravy cca 

2000 vozidel za 24 hod. Posuzovaná lokalita neleţí v blízkosti této komunikace. Vzhledem 

k minimálnímu zatíţení hlukem z dopravy a event. stacionárních zdrojů není dotčená lokalita 

zasaţena nadlimitními hladinami hluku. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou specifikovány ve výkresové části návrhu změny č. 1 

územního plánu obce Přílepy včetně ochranných pásem.  

Zájmové území je situováno v pohledově velmi exponované lokalitě v bezprostřední 

návaznosti na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, reprezentované zámkem a 

zámeckým parkem. Primární horizont tvoří Hostýnské vrchy s dominantou Hostýna, 

charakteristická a jedinečná je silueta obce v typických pohledových vazbách. 

 

Soustava Natura 2000 

Na zájmovém území ani na k.ú. Přílepy není lokalizována soustava Natura 2000. Východně 

od Přílep se nachází  ptačí oblast PO Hostýnské vrch, která nebude realizací záměru 

ovlivněna. 

 

Zvláště chráněná území 

V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenachází ţádné zvláště chráněné území ve smyslu 

zákona 114/1992 Sb. v platném znění. 

 

VKP 

Významné krajinné prvky nejsou v zájmovém území registrovány. Charakter VKP ve smyslu 

dle §3 písm. b zákona 114/1992 Sb. má zámecká zahrada, která bezprostředně souvisí se 

zájmovým územím, neboť dle zákona mohou být za VKP prohlášeny i cenné plochy porostů 

sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
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Památné stromy 

V zájmovém území ani v jeho blízkosti není vyhlášen památný strom. Stromy charakteru 

památných stromů se nacházejí v zámecké zahradě. 

 

ÚSES 

Bezprostředně v zájmovém území se nenachází ţádný ze skladebných prvků územního 

systému ekologické stability. 

 

Přírodní park 

Zájmové území je situováno mimo Přírodní park Hostýnské vrchy. Hranice přírodního parku 

probíhá cca 300 m severovýchodně a je tvořena komunikací III 490. 

 

Odtokové poměry 

Zájmové území je situováno ve svahu. Změnou stávající orné půdy na zpevněné plochy dojde 

ke změně odtokových poměrů a ke sníţení retenční kapacity území.  

 

Půda (ZPF a PUPFL) 

Podle navrhované změny územního plánu bude pro realizaci záměru poţadováno trvalé vynětí 

pozemků ze ZPF s příslušností do III: třídy ochrany. Zvláště chráněná zemědělská půda 

nebude dotčena. 

Z hlediska narušení organizace ZPF je třeba koordinovat posuzovanou lokalitu A2 s lokalitou 

Al (změna na plochy individuálního bydlení - SEA není poţadována). Lokalita A1 vyuţívá 

zbytkovou plochu, která je situována mezi lokalitou A1 a prstencem zahrad. 

 

Eroze 

Zájmové území patří mezi plochy ohroţené vodní i větrnou erozí.  

 

 

 

C.4 Cíle ochrany ŽP stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, 

 které mají vztah ke koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její 

 přípravy, zejména při porovnání variantních řešení 

 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví, ovzduší, půdy s výjimkou obecně platných poţadavků a 

limitů ve smyslu zvláštních předpisů, nejsou pro řešené území vymezeny ţádné zvláštní zájmy 

stanovené na mezinárodní či vnitrostátní úrovni. 

Na úrovni kraje a obce jsou stanoveny poţadavky, které jsou v rámci koncepce respektovány. 

Z hlediska ochrany ovzduší patří řešené území dle zákona č. 86/2006 Sb., o ochraně ovzduší 

v platném znění mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Předmětem posuzované změny 

není návrh nových významných zdrojů znečišťování ovzduší (stacionárních nebo liniových), 

které by přispěly k významnému zhoršení stávajícího stavu ovzduší. 
 

Nejvýznamnějším cílem ochrany ŢP je ochrana krajinného rázu. Zájmové území se nachází 

v pohledově velmi exponované oblasti (zejména ve směru od Holešova a Martinic) a 

vyznačuje se výrazným a výjimečným krajinným rázem. 

Krajinný ráz je v zájmovém území zvláště citlivý na stavby vertikálního charakteru (zejména 

z hlediska pouţitých materiálů a stylů) a vytváření nových dominant. Při výstavě nového 
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rekreačního celku je zvlášť důleţité respektovat stávající měřítko krajiny a dbát na začlenění 

nových objektů vhodně do krajiny výsadbami zeleně apod. 
 

 

D.  PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ  
 

D.1 Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, 

 střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, pozitivních a negativních 

 vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí    

 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování 

vlivů staveb na ţivotní prostředí (Bajer a kol., 1998).  

 

Vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za nejsloţitější aspekt celého procesu hodnocení 

vlivu záměru na ţivotní prostředí. Velmi významně se zde totiţ projevuje subjektivní faktor 

zpracovatele a často i obtíţně definovatelné podmínky hodnocení. To je spojeno především se 

skutečností, ţe hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat 

velikostí a rozsahem změny v ţivotním prostředí v absolutních nebo relativních hodnotách 

v prostorových souřadnicích v určitém čase.  

 

Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich 

volba můţe být pokládána za subjektivní, avšak měla by zahrnovat rozhodující oblasti zájmu 

jak z hlediska lokalizace záměru tak z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a 

reverzibility.  

 

Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navrţena v rámci výše zmíněné „Metodiky“ a 

převzata pro hodnocení v předkládaném posouzení: 

 

 

1. Velikost vlivu 

 

významný nepříznivý vliv       - 2 

nepříznivý vliv         - 1 

nevýznamný aţ nulový vliv         0 

příznivý vliv         +1 

 

Velikost vlivu se zjišťuje v  identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny identifikovaných 

vlivů poměrně přesně vyznačit. 

 

 

2. Časový rozsah vlivu 

 

trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace)   - 3  

dlouhodobý (trvání vlivu po dobu ţivotnosti záměru)   - 2 

krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu)  - 1 

 

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat 

(neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav). 
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3. Reverzibilita vlivu 

 

vratný (přibliţné obnovení původní kvality)  - 1 

kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality)  - 2 

nevratný (likvidace původní kvality)  - 3 

 

4. Citlivost území 

 

ano  - 1 

ne    0 

Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů. 

 

5. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů 

 

ano  - 1 

ne      0 

Toto kritérium koriguje některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou 

odvislé od odborné erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají 

se o exaktní propočty, studie, sledování (monitoring). 

 

6. Realizovatelná možnost ochrany 

 

úplná  1 

částečná  0,1 - 0,9 

nemoţná  0 

 

Na základě hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti: 

 

Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + 

nejistoty 

pro velikost vlivu  0 platí: 

 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - moţnost ochrany) 

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 

 

 

Hodnocení významnosti vlivu 

 

významný nepříznivý vliv:       - 8 aţ - 11 

nepříznivý vliv:        - 4 aţ - 7 

nevýznamný aţ nulový vliv:       0 aţ - 3 

příznivý vliv:    1 

 

 

Pro posouzení významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů na ţivotní prostředí je 

v následujícím textu podle obecných pravidel metodiky provedeno zatřídění kaţdého 

identifikovaného vlivu podle navrţených kritérií významnosti.  
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D.1.1. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 

Koncepce nenavrhuje v posuzovaném území ţádné zásadní změny, které by vedly ke zhoršení 

stávajícího stavu kvality ovzduší nebo hlučnosti v posuzovaném území a tím ke zvýšení 

zdravotních rizik a negativním vlivům na veřejné zdraví. 

 

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na zdraví 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

D.1.2.  Vlivy na ovzduší a klima 

 

Koncepce nenavrhuje v posuzovaném území ţádné zásadní změny, které by vedly ke zhoršení 

stávajícího stavu kvality ovzduší.  

Předpokladem zlepšení stavu ovzduší v případě znečištění prašnými částicemi frakce PM10 je 

omezení sekundární prašnosti (pravidelný úklid ploch s výskytem prašnosti, čištění 

komunikací, ozelenění volných ploch) a dále omezení lokálního vytápění, kdy jsou spalována 

nekvalitní paliva.  

Plánovanými rekreačmími aktivitami by nemělo dojít k nárůstu dopravy spojenému 

s významným nárůstem emisí z dopravy. Při projektové přípravě je nutno se zaměřit na 

základě charakteru navrhovaných sportovních ploch a souvisejících parkovacích ploch na 

odhad počtu návštěvníků a v případě předpokládané vyšší návštěvnosti posoudit vlivy na 

ovzduší v rozptylové studii. Umístění parkovacích ploch je vhodné navrhnout s ohledem na 

navazující plochu A1 co nejdále od předpokládané zástavby rodinnými domky. 

 

Kritéria významnosti vlivu - změny v čistotě ovzduší 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci  

 

Koncepce nenavrhuje v posuzovaném území ţádné zásadní změny, které by vedly ke zhoršení 

stávajícího stavu hlučnosti v posuzovaném území. 

Při projektové přípravě je však nutno se zaměřit na základě charakteru navrhovaných 

sportovních ploch a souvisejících parkovacích ploch na odhad počtu návštěvníků a v případě 

předpokládané vyšší návštěvnosti posoudit vlivy hluku v hlukové studii. Umístění 

parkovacích ploch je vhodné navrhnout s ohledem na navazující plochu A1 co nejdále od 

předpokládané zástavby rodinnými domky. 

 

Kritéria významnosti vlivu - vliv hluku 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 
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D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

Vliv na jakost vod 

 

 Nepředpokládá se vliv posuzované koncepce na jakost povrchových nebo podzemních 

vod v území. Tento vliv záleţí na konkrétním řešení v projektové dokumentaci, na jejím 

základě bude event. vliv na jakost vod na základě návrhu na odvod splaškových a sráţkových 

vod podrobněji vyhodnocen. 

 

Kritéria významnosti vlivu – vliv na jakost vod 

 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

Vlivy na charakter odvodnění oblasti 

 

Zájmové území je situováno ve svahu. Změnou stávající orné půdy na zpevněné plochy dojde 

ke změně odtokových poměrů a ke sníţení retenční kapacity území. Tento vliv je nutno 

v rámci projektové přípravy podrobněji vyhodnotit. 

 

Kritéria významnosti vlivu - vliv na povrchový odtok  a odvodnění oblasti 
 

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Moţnost ochrany 

nepříznivý dlouhodobý nevratný ne ne částečná 

- 1 - 2 - 2 0 0 0,5 

 

 

 

D.1.5. Vlivy na půdu 

 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Podle navrhované změny územního plánu bude pro realizaci záměru poţadováno trvalé vynětí 

pozemků ze ZPF s příslušností do III: třídy ochrany. Zvláště chráněná zemědělská půda 

nebude dotčena. Součástí změny územního plánu bude Vyhodnocení poţadavků na zábor ZPF 

dle vyhl. 13/1994 Sb. 

 

Z hlediska narušení organizace ZPF je třeba koordinovat posuzovanou lokalitu A2 s lokalitou 

Al (změna na plochy individuálního bydlení - SEA není poţadována). Lokalita A1 vyuţívá 

zbytkovou plochu, která je situována mezi lokalitou A1 a prstencem zahrad. 

 

Kritéria významnosti vlivu – zábor ZPF 
 

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Moţnost ochrany 

nepříznivý trvalý nevratný ne ne nemoţná 

-1 -3 -3 0 0 0 

 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou změnou dotčeny. 
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Kritéria významnosti vlivu – zábor PUPFL 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

Znečištění půdy 

  

Vliv koncepce na znečištění půdy se nepředpokládá. Event v případě stavby komunikací je 

moţno předpokládat, ţe půda v bezprostředním okolí silnice můţe být kontaminována 

některými škodlivinami emitovanými z motorů automobilů. Další znečištění můţe pocházet 

ze zimní údrţby vozovky, případně z úniků ropných produktů (při event. haváriích). 

Z hlediska hodnocení velikosti vlivu se nepředpokládá, ţe by realizace koncepce mohla 

způsobit kontaminaci půd v rozsahu neovlivňujícím limitní hodnoty. 

 

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na znečištění půdy 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vliv koncepce na v důsledku ukládání odpadů se nepředpokládá. 

 

Kritéria významnosti vlivu – vlivy v důsledku ukládání odpadů 

 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

Vliv na chráněné části přírody 

 

V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenachází ţádné zvláště chráněné území ve smyslu 

zákona 114/1992 Sb. v platném znění. 

 

 

Kritéria významnosti vlivu - vliv na chráněné části přírody 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

 

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 

Vliv koncepce na horninové prostředí a přírodní zdroje se nepředpokládá. 
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Kritéria významnosti vlivu – vliv na horninové prostředí  
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

 

Při terénních průzkumech nebyla zjištěna přítomnost ţivočišných nebo rostlinných 

druhů chráněných dle přílohy III vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb. 

 

Kritéria významnosti vlivu – likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů  
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

 Realizace koncepce nepředpokládá kácení zeleně. 

 

Kritéria významnosti vlivu - likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

Územní systémy ekologické stability  

Bezprostředně v zájmovém území se nenachází ţádný ze skladebných prvků územního 

systému ekologické stability. 

 

Kritéria významnosti vlivu – vlivy na ÚSES 
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

 

D.1.8. Vlivy na krajinu 

 

Vlivy na krajinný ráz 

 

Za jeden z významných vlivů posuzované koncepce je moţno povaţovat moţné ovlivnění 

krajinného rázu, neboť zájmové území se nachází v pohledově velmi exponované oblasti 

(zejména ve směru od Holešova a Martinic) a vyznačuje se výrazným a výjimečným 

krajinným rázem. 
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Před narušením je třeba chránit především siluety obce v typických pohledových vazbách a 

zástavbu se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (v daném případě jak vesnickou zástavbu s 

prstencem zahrad, tak areál zámeckého parku s historickými objekty). 

 

Krajinný ráz je v zájmovém území zvláště citlivý na stavby vertikálního charakteru (zejména 

z hlediska pouţitých materiálů a stylů) a vytváření nových dominant. Při navrhování nového 

rekreačního celku je zvlášť důleţité respektovat stávající měřítko krajiny a dbát na začlenění 

nových objektů vhodně do krajiny výsadbami zeleně apod. 

Vzhledem k lokalizaci zájmového území v pohledově exponované poloze a v bezprostřední 

návaznosti na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu se doporučuje, aby se na jiţ na 

zpracování projektu podílel krajinář. Konkrétní stavební řešení by mělo být posouzeno 

z hlediska vlivu stavby (staveb) na krajinný ráz v rámci územního řízení. 

 

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na krajinný ráz 
 

Velikost Časový rozsah Reverzibilita Citlivost Nejistoty Moţnost ochrany 

nepříznivý Trvalý kompenzovatelný ne ne částečná 

- 1 - 3 - 2 0 0 0,5 

 

 

Vliv na dopravu 

V důsledku realizace koncepce se nepředpokládá významný nárůst dopravy na přilehlých 

komunikacích. 

Kritéria významnosti vlivu – vliv na dopravu  
 

Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

Vliv na rekreační využití krajiny 

 

Záměrem koncepce je posílit rekreační potenciál obce výstavbou zařízení pro tělovýchovu a 

sport. 
 

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na rekreační využití území 
 

Velikost 

příznivý 

+1 

 

 

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky 

 

Koncepce nenavrhuje asanace stávajících obytných objektů. Koncepce respektuje 

architektonické památky. 

 

 

Kritéria významnosti vlivu - vlivy na archeologické památky 
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Velikost 

nevýznamný aţ nulový 

0 

 

 

 

D.1.10.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti 

 

Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci posouzení koncepce provedeno 

na závěr jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce. 

 

Sumarizační hodnocení významnosti vlivů 

 

 

Vliv 

Koeficient 

významnosti 

vlivu 

Koeficient 

významnosti 

výsledný 

Hodnocení  

významnosti  

vlivu 

vlivy na zdraví 0 0 nevýznamný aţ nulový 

změny v čistotě ovzduší 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vliv hluku 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vliv na jakost vod 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vliv na povrchový odtok a 

odvodnění oblasti 

- 4 - 2 nevýznamný aţ nulový 

zábor ZPF - 6 - 6 nepříznivý 

zábor PUPFL 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vlivy na znečištění půdy 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vlivy v důsledku ukládání odpadů 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vliv na chráněné části přírody 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vliv na horninové prostředí  0 0 nevýznamný aţ nulový 

Likvidace, poškození populací 

vzácných a zvláště chráněných 

druhů rostlin a ţivočichů  

0 0 nevýznamný aţ nulový 

Likvidace, poškození stromů a 

porostů dřevin rostoucích mimo les 

0 0 nevýznamný aţ nulový 

vlivy na ÚSES 0 0 nevýznamný aţ nulový 

vlivy na krajinný ráz - 5 - 2,5 nevýznamný aţ nulový 

vliv na dopravu  0 0 nevýznamný aţ nulový 

vlivy na rekreační vyuţití území + 1 + 1 příznivý 

vlivy na archeologické památky 0 0 nevýznamný aţ nulový 

 

 

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů koncepce na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí 

je moţno konstatovat, ţe předmětná koncepce neznamená z hlediska identifikovaných vlivů 

ţádný významný nepříznivý vliv.  

Jako nepříznivý vliv bylo vyhodnocen zábor ZPF, dále posuzovaná koncepce znamená mírně 

nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocený však jako nevýznamný aţ nulový, hodnota -2,5 aţ 

-2) z hlediska vlivu na povrchový odtok a odvodnění oblasti a vlivu na krajinný ráz. 
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Jako příznivé byly vyhodnoceny vlivy na rekreační vyuţití území. 

 

 

Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí jsou 

navrţena ochranná opatření, která sniţují významnost těchto vlivů.  

 

 

 

D.2 Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných 

 negativních vlivů na ŽP vyplývajících z provedení koncepce 

 

   

Z výše uvedených kapitol předloţeného posouzení vyplývají následující opatření pro 

předcházení, sníţení nebo kompenzaci všech závaţných negativních vlivů na ŢP 

vyplývajících z provedení koncepce: 

 

Vlivy na veřejné zdraví, vliv hluku, vlivy na ovzduší 

 

Aby nedocházelo ke zhoršení stavu ovzduší v případě znečištění prašnými částicemi frakce 

PM10, omezit sekundární prašnost minimalizací ploch s výskytem prašnosti a ozeleněním 

volných ploch.  

 

Při projektové přípravě je nutno se zaměřit na základě charakteru navrhovaných sportovních 

ploch a souvisejících parkovacích ploch na odhad počtu návštěvníků a v případě 

předpokládané vyšší návštěvnosti posoudit vlivy na ovzduší v rozptylové studii, vlivy hluku 

pak v hlukové studii. Umístění parkovacích ploch je vhodné navrhnout s ohledem na 

navazující plochu A1 co nejdále od předpokládané zástavby rodinnými domky. 

 

Vlivy na půdu 

 

Z hlediska narušení organizace ZPF je třeba koordinovat posuzovanou lokalitu A2 s lokalitou 

Al (změna na plochy individuálního bydlení). Lokalita A1 vyuţívá zbytkovou plochu, která je 

situována mezi lokalitou A1 a prstencem zahrad. 

 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

Změnou stávající orné půdy na zpevněné plochy dojde ke změně odtokových poměrů a ke 

sníţení retenční kapacity území. Tento vliv je nutno v rámci projektové přípravy podrobněji 

vyhodnotit. 

 

Vlivy na krajinný ráz 

 

Při navrhování nového rekreačního celku je zvlášť důleţité respektovat stávající měřítko 

krajiny a dbát na začlenění nových objektů vhodně do krajiny výsadbami zeleně apod. 

Vzhledem k lokalizaci zájmového území v pohledově exponované poloze a v bezprostřední 

návaznosti na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu se doporučuje, aby se na jiţ na 

zpracování projektu podílel krajinář. Konkrétní stavební řešení by mělo být posouzeno 

z hlediska vlivu stavby (staveb) na krajinný ráz v rámci územního řízení. 
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D.3 Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování 

 provedeno, včetně případných problémů při shromažďování požadovaných údajů 

 (např. technické nedostatky nebo nedostatečné know-how) 

 

 

Posuzování koncepce bylo prováděno jednak na základě podrobných průzkumů v terénu, 

jednak z dostupné územně plánovací dokumentace a odborných podkladů. 

  

Při zpracování hodnocení vlivů koncepce na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí bylo 

pouţito standardních metod a dostupných vstupních informací získaných osobním jednáním a 

terénními průzkumy. Vliv koncepce na okolní prostředí byl v předloţeném posouzení 

prognózován na základě odborné analýzy předpokládaných vlivů a na základě expertního 

odhadu, tj. znalostí a zkušeností zpracovatelů.  

Pouţitá metodika je zmíněna v rámci příslušných kapitol posouzení. 

V průběhu posuzování nebyly zjištěny ţádné kritické skutečnosti, které by bylo v této fázi 

nutno ověřit podrobnějšími analýzami. Je moţno konstatovat, ţe se v průběhu zpracování 

posouzení nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných 

závěrů. 

 

 

D.4 Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní 

 prostředí 

 

Pro sledování vlivů koncepce na ţivotní prostředí nejsou navrhovány ţádné speciální 

monitorovací ukazatele (indikátory). 

 

 

D.5 Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 

vlivů zjištěných při provádění koncepce 

 

 

V rámci navazujícího stupně územního plánu bude v plném rozsahu zajištěn systém obecných 

limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů. V rámci 

jejich konkretizace a na základě provedeného vyhodnocení vlivů jsou pro omezení moţných 

negativních vlivů na okolní prostředí navrţena následující opatření pro předcházení, sníţení 

nebo kompenzaci všech závaţných negativních vlivů na ŢP: 

 

Při projektové přípravě je nutno se zaměřit na základě charakteru navrhovaných sportovních 

ploch a souvisejících parkovacích ploch na odhad počtu návštěvníků příjíţdějících osobními 

vozy a v případě předpokládané vyšší návštěvnosti posoudit vlivy na ovzduší v rozptylové 

studii, vlivy hluku pak v hlukové studii. Umístění parkovacích ploch je vhodné navrhnout 

s ohledem na navazující plochu A1 co nejdále od předpokládané zástavby rodinnými domky. 

 

Z hlediska narušení organizace ZPF je třeba koordinovat posuzovanou lokalitu A2 s lokalitou 

Al (změna na plochy individuálního bydlení).  
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Změny odtokových poměrů a sníţení retenční kapacity území podrobněji vyhodnotit v rámci 

samostatné odborné studie. 

 

Vzhledem k lokalizaci zájmového území v pohledově exponované poloze a v bezprostřední 

návaznosti na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu se doporučuje, aby se na jiţ na 

zpracování projektu podílel krajinář. Konkrétní stavební řešení by mělo být posouzeno 

z hlediska vlivu stavby (staveb) na krajinný ráz v rámci územního řízení dle §12 zákona 

114/1992 Sb. v platném znění. 

 

 

D.6 Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu 

 

Pro výběr projektu nejsou navrhovány indikátory (kritéria). 

 

D.7 Vlivy koncepce na veřejné zdraví 

 

Cílem tohoto hodnocení je obecně poskytnutí hlubší informace o moţném vlivu nepříznivých 

faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, neţli je moţné pouhým srovnáním intenzit jejich 

výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy  

představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosaţitelnou realitou a nemusí 

zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou být imisní limity pro klasické škodliviny 

v ovzduší nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.  

Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány v sedmdesátých letech 

minulého století Americkou agenturou pro ochranu ţivotního prostředí (dále US EPA) a jsou 

dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále větší míře jsou v nich vyuţívány i metody a 

výsledky epidemiologie prostředí. Nedílnou součástí tohoto procesu je i komunikace o riziku, 

tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné informace veřejnosti.  

Obecný postup hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:   

Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, kdy se provádí výběr škodlivin, které mají být  

hodnoceny a soustřeďují se informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou  

nepříznivě ovlivnit lidské zdraví.  

Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi 

dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, coţ je nezbytným předpokladem pro moţnost 

odhadu míry rizika. V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek.  

Takzvaný prahový účinek, většinou spočívající v toxickém poškození různých systémů 

organismu, se projeví aţ po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních 

obranných mechanismů. Lze tedy identifikovat míru expozice, která je pro organismus 

člověka ještě bezpečná a za normálních okolností nevyvolá nepříznivý efekt.   

U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se 

přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem 

můţe být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou 

dávku a závislost dávky a účinku se při klasickém postupu dle metodiky US EPA vyjadřuje 

ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Tímto ukazatelem je 

faktor směrnice, popř. jednotka karcinogenního rizika, která je vztaţená přímo ke koncentraci 

karcinogenní látky ve vzduchu.   
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Třetí etapou standardního postupu je hodnocení expozice. Na základě  znalosti dané situace 

se sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a mnoţství je 

konkrétní populace exponována dané škodlivině.  

Cílem je přitom postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, nýbrţ i reálně 

moţné případy osob s nejvyšší expozicí a obdrţenou dávkou. Za tímto účelem se identifikují 

nejvíce citlivé podskupiny populace, u kterých předpokládáme zvýšenou expozici nebo 

zvýšenou zranitelnost.    

Čtvrtým konečným krokem v hodnocení rizika, který shrnuje všechny informace získané 

v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snaţíme dospět ke kvantitativnímu 

vyjádření míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která můţe slouţit 

jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.  

 

U některých škodlivin, jako je tomu v daném případě u oxidu dusičitého a suspendovaných 

částic PM10, současné znalosti neumoţňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření 

míry rizika se pouţívá předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných lidí s pouţitím 

vztahů závislosti účinku na expozici z epidemiologických studií.   

V případě moţného karcinogenního účinku, jako je tomu v daném případě u benzenu a 

benzo(a)pyrenu, je míra rizika vyjadřována jako celoţivotní vzestup pravděpodobnosti vzniku 

nádorového onemocnění u jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky 

předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za 

nevýznamné karcinogenní riziko je povaţováno celoţivotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku 

nádorového onemocnění ve výši 1x10
-6

, tedy jeden případ onemocnění na milion 

exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10
-6

.   

Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza nejistot se kterými je kaţdý odhad rizika 

nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané 

situace a je třeba je zohlednit při řízení rizika.  

 

 

Podklady hodnocené v této fázi územně plánovací dokumentace pouze vymezují limitní 

rozsah ploch. V této fázi proto není moţné zpracování standardní akustické a rozptylové 

studie, které by poskytovaly přesné podklady k hodnocení expozice dotčených obyvatel event. 

hlukové a imisní zátěţi. Tato hodnocení budou provedena aţ při posuzování konkrétních 

záměru. 

 

Předběţně je moţno konstatovat, ţe realizací koncepce se nepředpokládá zhoršení stávajícího 

stavu zdravotních rizik pro dotčené obyvatelstvo obce. 

 

 

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

E.1 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 26.9.2007 o pořízení změny č. 1 

územního plánu obce Přílepy. Předmětem změny jsou: a) návrh nových zastavitelných ploch a 

změny stávajícího funkčního vyuţití; b) upřesnění hranice zastaveného území obce a vyuţití 

ploch uvnitř zastavěného území.  

Obsahem koncepce je změna vyuţití území. Podle stávajícího územního plánu jsou pro 

občanskou vybavenost navrhovány pozemky v trati Kamence (lokalita A4). Změna územního 
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plánu navrhuje zpětně změnu vyuţití území na plochy zemědělského půdního fondu 

velkovýrobně obhospodařované. 

Změna územního plánu navrhuje nově jako plochu občanské vybavenosti  pozemky doposud 

velkovýrobně obhospodařované (lokalita A2) v trati Dolní Kráčiny.  

 

 

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů: 

 

Nepříznivý vliv byl identifikován z hlediska záboru zemědělského půdního fondu. Podle 

navrhované změny územního plánu bude pro realizaci záměru poţadováno trvalé vynětí 

pozemků ze ZPF s příslušností do III: třídy ochrany. Zvláště chráněná zemědělská půda 

nebude dotčena. 

 

Dále posuzovaná koncepce znamená mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocený však 

jako nevýznamný aţ nulový vliv, hodnota -2,5 aţ -2) z hlediska vlivu na povrchový odtok a 

odvodnění oblasti a vlivu na krajinný ráz. Vzhledem k lokalizaci zájmového území 

v pohledově exponované poloze a v bezprostřední návaznosti na území se zvýšenou 

hodnotou krajinného rázu se doporučuje, aby se na jiţ na zpracování projektu podílel 

krajinář. Konkrétní stavební řešení bude posouzeno z hlediska vlivu stavby (staveb) na 

krajinný ráz v rámci územního řízení. Změny odtokových poměrů a sníţení retenční kapacity 

území je vhodné podrobněji vyhodnotit v rámci samostatné odborné studie. 

 

Jako příznivý vliv byl vyhodnocen vliv na rekreační vyuţití území. 

 

 

Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí jsou navrţena 

ochranná opatření, která sniţují významnost těchto vlivů. Tato opatření budou dále 

respektována.  

 

 

 

E.2 Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní 

 prostředí a veřejné zdraví 

 

 Zpracovatelé posouzení koncepce obdrţeli následující dokumenty a stanoviska: 

 

Koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ţivotního prostředí a 

zemědělství k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Přílepy č.j.: KUZL 72345/2007 

ŢPZE-JR ze dne 26.11.2007 

 

Městský úřad Holešov, Koordinované stanovisko k Zadání Změny č. 1 územního plánu obce 

Přílepy zn.: KS/27080/2007/ms ze dne 20.11.2007 

 

Souhrnné připomínky a podněty dle § 47 odst. 2 stavebního zákona k návrhu zadání změny č. 

1 územního plánu obce Přílepy 

Připomínky týkající se ochrany ţivotního prostředí uvedené ve zmíněných stanoviscích jsou 

řešeny v rámci předloţeného posouzení koncepce. 
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F. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE 

 KONCEPCI 
 

 

F.1 Závěry a doporučení 

 

 V rámci vyhodnocení vlivů koncepce „Zadání změny č. 1 územního plánu obce 

Přílepy“, byly identifikovány předpokládané vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vodu, půdy, 

přírodu a krajinu a funkční uspořádání území. Vyhodnocení bylo řešeno v kontextu umístění 

nově navrhovaných rozvojových ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení 

z hlediska vyuţití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany ţivotního 

prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů podle 

těchto předpisů. Ve vztahu procedury SEA a procedury tvorby územně plánovací 

dokumentace lze konstatovat následující závěry: 

 

- Doporučení a zásady ze zpracování SEA budou do dalších dokumentů promítnuty 

v rozsahu, který umoţňuje právní uspořádání územního plánování stanovená stavebním 

zákonem, navazujícími vyhláškami a poţadavky nadřízených orgánů územního 

plánování. 

 

- Ne všechny poţadavky, které vyplývají z předloţeného posouzení, je moţné závaznou 

formou uplatnit v územním plánu. Ty je třeba prosazovat jinými nástroji – např. 

regulačními plány nebo v rámci jiných přístupů. Jde především o navazující správní 

řízení ohledně skutečného naplnění posuzovaných ploch, případně o výstupy procedury 

EIA na konkrétní záměry naplňující plochu, která bude podléhat oznamovací povinnosti 

ve smyslu Přílohy č. 1 zák.č.100/2001 Sb. v platném znění. 

 

 

 

 

F.2 Návrh stanoviska příslušného úřadu 
 

 

NÁVRH STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE 

 

podle ustanovení § 10i odst. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

 

1. Název koncepce 

Zadání změny č. 1 územního plánu obce Přílepy 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

 

Katastrální území Přílepy 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

 

Kraj: Zlínský  

Obec: Přílepy 

Katastrální území: Přílepy 

 

4. Předkladatel koncepce 

 

Obec Přílepy  

 

5. Zpracovatel koncepce 

 

Ing. arch. Vladimír Dujka 

 

6. Zpracovatel posouzení koncepce 

 

RNDr. Zuzana Kadlecová 

Sokolská 3921 

760 01 Zlín 

Osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 15 246/3983/OEP/92 

a 

Arvita P spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích 

 

 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

 

 

1. Průběh a závěry zjišťovacího řízení 

 

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

k návrhu zadání podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí , 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí) v platném znění  

 

Na základě návrhu zadání a podle kritérií uvedených v příloze č.8 k zákonu, sděluje v souladu 

s §10i odst. 3 zákona krajský úřad jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona podle §22 

písm.b) následující: 

Zadání územního plánu Přílepy 

 – záměr plochy občanské vybavenosti – tělovýchova a sport 

je nutno posoudit 

z hlediska vlivu na ţivotní prostředí. 

 

Po důkladném prostudování předloţeného nárhu zadání byla shledána nezbytnost posouzení 

vlivů na ţivotní prostředí (SEA), a to převáţně z těchto důvodů: 

 

- Předpokládaná změna v rámci návrhu zadání územního plánu sídelního útvaru Přílepy 

stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorie II 

zákona, jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10i zákona. 
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- Jedná se o značný zábor bonitně cenné půdy. 

 

Nedílnou součástí další fáze ÚPN obce Přílepy bude vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí.  

 

 

2. Stručný popis hodnocení koncepce  

 

 Hodnocení vlivů koncepce „Zadání změny č. 1 územního plánu obce Přílepy“ na 

ţivotní prostředí a veřejné zdraví bylo realizováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona.  

 Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru stavby na jednotlivé sloţky 

ţivotního prostředí je moţno konstatovat, ţe předmětná koncepce znamená: 

 

Nepříznivý vliv z hlediska záboru zemědělského půdního fondu. Podle navrhované změny 

územního plánu bude pro realizaci záměru poţadováno trvalé vynětí pozemků ze ZPF 

s příslušností do III: třídy ochrany. Zvláště chráněná zemědělská půda nebude dotčena. 

 

Dále posuzovaná koncepce znamená mírně nepříznivý vliv (podle Metodiky hodnocený však 

jako nevýznamný aţ nulový vliv, hodnota -2,5 aţ -2) z hlediska vlivu na povrchový odtok a 

odvodnění oblasti a vlivu na krajinný ráz.  

 

Jako příznivý vliv byl vyhodnocen vliv na rekreační vyuţití území. 

 

 

 

Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí jsou 

navrţena ochranná opatření, která sniţují významnost těchto vlivů.  

 

 

 

3. Závěry hodnocení koncepce 

 

 

 Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

 

vydává  s o u h l a s n é  stanovisko 

 

ke koncepci  

 

„Zadání změny č. 1 územního plánu obce Přílepy“ 

 

za dodrţení následujících podmínek: 

 

Při projektové přípravě je nutno se zaměřit na základě charakteru navrhovaných sportovních 

ploch a souvisejících parkovacích ploch na odhad počtu návštěvníků příjíţdějících osobními 

vozy a v případě předpokládané vyšší návštěvnosti posoudit vlivy na ovzduší v rozptylové 
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studii, vlivy hluku pak v hlukové studii. Umístění parkovacích ploch je vhodné navrhnout 

s ohledem na navazující plochu A1 co nejdále od předpokládané zástavby rodinnými domky. 

 

Z hlediska narušení organizace ZPF je třeba koordinovat posuzovanou lokalitu A2 s lokalitou 

Al (změna na plochy individuálního bydlení).  

 

Změny odtokových poměrů a sníţení retenční kapacity území podrobněji vyhodnotit v rámci 

samostatné odborné studie. 

 

Vzhledem k lokalizaci zájmového území v pohledově exponované poloze a v bezprostřední 

návaznosti na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu se doporučuje, aby se na jiţ na 

zpracování projektu podílel krajinář. Konkrétní stavební řešení by mělo být posouzeno 

z hlediska vlivu stavby (staveb) na krajinný ráz v rámci územního řízení dle §12 zákona 

114/1992 Sb. v platném znění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování vyhodnocení vlivů: 25.2.2008 

 

Zpracovatel      RNDr. Zuzana Kadlecová 

      Sokolská 3921, 760 01 Zlín  

      tel.: 577 012 292 

 

 

Podpis zpracovatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


