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III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU                       
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

III.A VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ – TEXTOVÁ ČÁST 

III.A.a) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Posouzení územního plánu Hlučína z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona               
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
bylo zpracováno v rámci subdodávky zpracované RNDr. Jaroslavem Skořepou, CSc. (Aquatest, a.s., 
Praha, říjen 2009) ve spolupráci s Ing. Renatou Klišovou. 

Ve výše uvedeném posouzení se konstatuje, že za negativní vlivy vyplývající z řešení 
územního plánu Hlučína lze považovat zejména: 

• Zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu  

• Změnu dopravní zátěže území, změnu emisní a hlukové zátěže území 

• Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace 
životního prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod)  

• Změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

• Porušení stability území 

• Změnu vegetace  

• Změnu vzhledu krajiny 

• Ovlivnění systému ÚSES 

 Posouzení územního plánu Hlučína z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona               
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bylo zpracováno v rámci subdodávky zpracované RNDr. Jaroslavem 
Skořepou, CSc. (Aquatest, a.s., Praha, říjen 2009). 

 Tyto negativní změny jsou zčásti eliminovány již podmínkami v definování zadání                             
ÚP Hlučína a následně jsou rozpracovány v územním plánu Hlučína. 

 Všechny tyto vlivy se budou nebo mohou v určité míře projevit při realizaci každého                        
ze záměru.  Částečně jsou tyto  negativní vlivy eliminovány již podmínkami v  zadání ÚP Hlučína                     
a následně podmínkami v územním plánu Hlučína. Přesto  navrhuji podmínky ještě rozšířit. 

 

• Zábor půdy, změna zemědělského půdního fondu  

 Snahou autorů územního plánu bylo minimalizovat dopady záboru půdy, zejména ploch 
určených pro výstavbu. Proto byly pro návrhy ploch potřebných pro územní rozvoj obce využity volné 
proluky uvnitř hranic současně zastavěných území. Další návrhové plochy navazují na stávající 
zástavbu a jsou jejím doplněním. Rovněž plochy pro průmyslovou zónu ve východní části území 
navazují na stávající průmyslové plochy. Těmto plochám jsou uzpůsobeny i plochy pro dopravní 
infrastrukturu. 

 Celkový předpokládaný zábor půdy v návrhovém období činí 182,08 ha (po veřejném 
projednání (dále jen VP) 176,91 ha), z toho je  163,23 ha (po VP 158,34 ha) zemědělských 
pozemků (převzato z podkladů v Odůvodnění územního plánu Hlučína). 

 Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se v návrhu územního plánu 
předpokládá na ploše 0,43 ha pro dopravní infrastrukturu.  

 Budování systému ekologické stability a veřejné, ochranné a krajinné zeleně lze považovat                             
za pozitivní a do jisté míry jako kompenzaci k nové výstavbě.  

 U ostatních jednotlivých ploch je územním plánem stanovena minimální zastavěnost. 
Doporučujeme zbylou plochu v co největší míře využít pro zeleň.   
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Plochy zbylé orné půdy a trvalých travních porostů jsou učeny především pro zemědělskou 
prvovýrobu a ze staveb zahrnují pouze účelové komunikace a stavby pro zemědělskou prvovýrobu                   
s  vazbou na činnost provozovanou v daném území, staveb účelových zařízení pro zemědělskou 
výrobu, staveb zařízení pro ochranu ZPF pro stabilizaci a intenzifikaci rostlinné výroby, apod. Jejich 
součástí jsou také lokální biokoridory ÚSES. 
 

• Změna dopravní zátěže území, zvýšení emisní a hlukové zátěže území 

 V budoucnu lze očekávat další nárůst intenzity místní i tranzitní automobilové dopravy. Vliv 
automobilové dopravy je již v současné době negativní a projevuje se mimo nárůstu intenzity dopravní 
zátěže i zvýšeným hlukem, vibracemi a emisemi a v neposlední řadě i problémy s parkováním. 
Současný průtah komunikace I/56 městskou částí Hlučína bude nahrazen přeložkou komunikace 
mimo obytnou zástavbu.Současné intenzity dopravy na hlavních komunikacích jsou uvedeny 
v kapitole č. 3.  

 U stávajících místních komunikací je možno opatření zaměřit na průběžné zkvalitňování 
parametrů místních komunikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole                             
a povrchy vozovek.  

 U nových i upravovaných úseků místních komunikací budou respektovány minimální šířky 
přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. V odůvodněných případech ve stísněných poměrech bude 
respektována alespoň šířka prostoru místní komunikace stanoveného dle ČSN 73 6110.  

 U  přeložek komunikací a nových křižovatek doporučujeme pro stavby umístěné v okolí 
komunikací dodržovat: 

• u silnic ochranná pásma podle zákona č. 13/1997 Sb.  

• v místech, kde by byla překračována přípustná hluková hladina realizovat nápravná opatření 
na budovách (úprava fasád, protihluková okna, výstavba protihlukových bariér, výsadba keřů 
nebo stromů); 

• v místech, kde by byla překračována přípustná hluková hladina realizovat nápravná opatření 
na komunikaci (šířková homogenizace komunikace, volba vhodného povrchu, omezení 
maximální povolené rychlosti, zabezpečení plynulého provozu); 

• udržovat komunikaci v dobrém technickém stavu; 

• realizovat úpravy komunikací podle návrhu v ÚP Hlučína. 

Navýšení intenzity silniční dopravy bude mít za následek zvýšenou hlukovou a emisní  zátěž 
a vibrace podél těchto komunikací. Úroveň nárůstu hlukové zátěže bude závislá i na vývoji nových 
technologií v automobilovém průmyslu (nová paliva, nové typy motorů, rozvoj elektromobilů, tiché 
pneumatiky apod.). Jistou nadějí může být i evropské opatření, které bude muset ČR aplikovat                        
a to zpracování strategické hlukové mapy a následně akčních plánů na snižování hluku (Doucha 
2008). 

 Na plochách navržených pro zastavění podél dopravních komunikací bude možné umisťovat 
pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného 
hygienického zatížení z dopravy nebo budovy, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto 
preventivních opatření.  

 U nových výrobních provozů, pokud budou výrazným zdrojem hluku nebo emisí,                                
lze předpokládat, že budou podléhat procesu EIA, případně  integrovanému povolení IPPC. Účelem 
procesu EIA je zjistit, zda jsou negativní vlivy zamýšleného záměru společensky přijatelné. 
Integrovaná prevence a omezování znečištění je pokročilým způsobem regulace vybraných 
průmyslových činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem 
opatření je předcházet znečištění a pokud to není možné, tak omezovat vznik emisí. 

Vliv hluku z ostatních zařízení na obyvatelstvo je možno regulovat při povolování stavby 
stanovením limitních hlukových parametrů těchto zařízení a stanovením ochranných pásem                          
(u některých staveb je ochranné pásmo dáno zákonem – např. vedení VN, transformátory). 

 Emisní situace je ovlivněna mimo dopravu zejména systémem vytápění bytů a provozoven. 
V současné době jsou zastoupeny prakticky všechny běžné způsoby vytápění. Do budoucna                        
se předpokládá posílení otopu zemním plynem. U nové výstavby a při rekonstrukci stávajících 
topenišť je navrženo využívat zemní plyn. 
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• Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace 
životního prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod) 

Produkce odpadů bude zákonitě stoupat s rozvojem průmyslové výroby a s růstem počtu 
obyvatel. Současně lze však očekávat zvyšování podílu tříděného odpadu a následné recyklace. 
Tento předpoklad je v souladu s  Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.  

Obdobná je situace i v produkci odpadních vod. K jejich likvidaci je pro většinu zástavby 
navrženo rozšíření kanalizace a svedení odpadních vod na ČOV. 

 

• Změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

Výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako orná půda, bude mít                    
za následek změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem nebo 
stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod a současně urychlí 
povrchový odtok. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zasakováním vhodných dešťových vod 
(voda ze střech) na lokalitě. Pro zasakování jsou však vhodné pouze propustné horniny. Pokud se                   
na lokalitě nevyskytují, doporučujeme zvážit svedení dešťové vody do kanalizace nebo povrchovým 
zářezem do vodoteče. Na lokalitách náchylných k sesuvům zasakování nedoporučujeme. U větších 
zastavěných ploch (např. průmyslové areály) bez možnosti zasakování doporučujeme vybudovat 
záchytnou nádrž vhodné kapacity. Voda z komunikací,  a parkovišť může být kontaminována                           
a je vhodnější jí odvádět do kanalizace a na ČOV, případně do lapolu a teprve následně  po oddělení 
nečistot  do povrchových vodotečí. 

Na plochách s drenážními systémy hrozí jejich porušení při stavebních pracích a následné 
zamokření lokality nebo  zaplavování sklepů a podmáčení staveb, případně může porušení podpořit 
vznik sesuvu. Změnám lze předcházet důsledným respektováním a zachováním funkčnosti 
dosavadních drenážních systémů nebo jejich rekonstrukcí. 

 

• Porušení stability území 

Kombinace podmáčením terénu a výkopových prací při stavební činnosti mohou být 
důvodem ke vzniku sesuvu. Rizikové jsou zejména svažité terény. Ke vzniku sesuvu může přispět i 
porušení drenážního systému nebo zasakování dešťové vody. V rizikových plochách je nezbytné 
zabezpečit zejména drenáž podzemní vody a její odvádění do bezpečných míst. 
 

• Změna vegetace 

Realizací územního plánu se zmenší plochy využívané pro zemědělskou činnost. Naopak                   
u zastavěných ploch bude část plochy využita pro výsadbu stromů, keřů a pro trávníky. Bude posílena 
funkce územního systému ekologické stability, kde při jeho tvorbě nebo obměně bude zdůrazněna 
výsadba porostů místní původní provenience. Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být dubové 
bučiny ve třetím vegetačním stupni. Většinou s příměsí dalších listnatých dřevin – hlavně habru, 
mléče, lípy a dalších javorů, třešní, jabloní, atd. Podél vodních toků a v nivách jasanové olšiny                           
a javorových jasenin. 

Rovněž pro porosty podél toku Opavy byl připraven v rámci plánu povodí projekt cílových 
břehových porostů. Ekologický význam údolní nivy je zvýrazněn průběhem nadregionálního 
biokoridoru. 

 
• Změna vzhledu krajiny 

V posuzovaném území  lze vymezit dvě základní oblasti: krajinu plošin a pahorkatin                         
ve středu a na severu území a krajinu vrchovin hercynica na jihu. Podél západního okraje území je 
zastoupena krajina široké nivy Opavy.   

Ve správním území Hlučína převládá návrh zastavitelných ploch pro různou bytovou 
výstavbu – celkem 66,61 ha (po veřejném projednání (dále jen VP) 60,01 ha), z toho 62,05 ha (po VP 
56,77 ha) ZPF, dopravní infrastrukturu 26,70 ha (po VP 26,45 ha) (22,86 ha (po VP 22,76 ha) ZPF), 
drobnou výrobu, lehký průmysl a skladování 25,94 ha (po VP 26,45 ha) (25,58 ha (po VP 26,04 ha) 
ZPF) a hromadnou rekreaci 20,87 ha (po VP 20,52 ha) (20,29 ha (po VP 19,94 ha) ZPF). Bytová 
výstavba je koncentrována do proluk a v návaznosti na stávající sídelní centra. 
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Bytová výstavba je koncentrována do proluk a v návaznosti na stávající sídelní centra. 

Plochy pro výrobu jsou vymezeny v Hlučíně a navazují na stávají průmyslové plochy na 
východním okraji města a zvětšují tak celkovou plochu zastavěného území. Realizací předkládané 
koncepce centrální část správního území získá kompaktnější charakter.  

Výstavba bude realizována postupně a plynule  bude upravovat vzhled krajiny. Jednotlivé 
stavby musí být zapojeny do textury místní zástavby, musí dodržet výškovou hladinu a měřítko 
stávající zástavby a okolní krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu (zemědělské krajiny), 
historických krajinných struktur  a k narušení harmonického měřítka krajiny. Současně je nezbytné 
chránit místní kulturní a historické dominanty a sakrální stavby. U větších zastavitelných ploch jsou 
vyžadovány územní studie:  

US 1 – Hlučína - Darkovičky 

US 2 – Hlučína – Na krásné vyhlídce I 

US 3 – Hlučína – Na krásné vyhlídce II 

US 4 – Hlučína – Moravská 

US 5 – Hlučína – U pískovny  

US 6 – Hlučína – Vinohradská I  

US 7 – Hlučína – Vinohradská II 

US 8 – Hlučína – Bobrovníky 

Při zhušťování zástavby zejména u vesnické výstavby je nutné zachovat průchodnost 
z centrální části obce do volné krajiny (i s ohledem na případné rozšíření turistického a rekreačního 
využití krajiny) a umožnit obsluhu zemědělských ploch. 

 
• Ovlivnění systému ÚSES  

Otázka střetu zájmů mezi ochranou přírody a ostatními aktivitami je významná zejména 
u dopravních systémů, elektrických vedení, výstavby a způsobu hospodaření na pozemcích.  

 U dopravních systémů je významná zejména při křížení komunikací se systémem ÚSES 
a chráněnými územími. Prakticky každé křížení lze považovat za negativní. U křížení s komunikacemi 
je třeba preferovat kolmé křížení s prvky ÚSES, u křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je 
žádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální přípustné výšky. Problematické bude křížení 
lokálního biokoridoru L9 s přeložkou komunikace I/56.  

 Pozitivním ovlivněním je vymezení nových ploch ÚSES a návrat k původním druhům 
vegetace. Nové plochy doporučujeme zařadit mezi veřejně  prospěšná opatření (s možností odejmutí 
nebo omezení práva k pozemkům podle ustanovení § 170 a s možností předkupního práva 
k pozemkům). 

 

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí: 

Označení plochy Popis omezení a opatření 

 

Z1.4 -  Z1.14 

BI – bydlení individuální v rodinných domech 

 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

- zasakování dešťových vod na pozemku  

- u plochy  Z1.6, Z1.7, Z1.9 se vyžaduje 
zpracování územní studie 

- ochranné pásmo el.vedení VN: Z1.5,Z1.8, Z1.9, 
Z1.10 

Z1.1-Z1.3,  

P1.1 

BH – bydlení hromadné - v bytových domech 

 

 

-   stavbu doplnit vhodnou zelení 



ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA III – VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 III.A.a) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2015  9      

Označení plochy Popis omezení a opatření 

Z1.44 - Z1.74,  

Z2.3 - Z2.12 

Z3.5 - Z3.18 

SV – bydlení smíšené obytné vesnické 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

- zasakování dešťových vod na pozemku  

- u plochy Z1.58, Z2.4, Z3.17 se vyžaduje 
zpracování územní studií 

- u plochy Z.3.18 se vyžaduje dohoda o parcelaci 

- ochranné pásmo el.vedení VN: Z1.68, Z1.69, 
Z2.73, Z1.74,  Z2.4, Z2.7, Z2.10, Z2.11, Z3.5, 
Z3.17 

- ochranné pásmo plynovodu: Z1.66, Z1.67, Z1.70, 
Z2.6 

- ochranné pásmo vodního zdroje nebo vrtu 
ČHMÚ: Z1.44, Z1.45, Z1.50, Z1.54, Z1.55, Z1.57 

-   ochranné pásmo lesa:  Z1.70, Z2.4, Z2.5, Z2.6,     
Z2.7, Z2.8, Z2.10, Z2.11  

Z1.36 - Z1.43 

SM – smíšené obytné městské 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

 

Z1.15 -  Z1.17 

RH – rekreace hromadná 

- stavbu doplnit vhodnou zelení (stromy, keře) 

- záplavové území : Z1.17 

- ochranné pásmo el.vedení VN: Z1.15 

- ochranné pásmo lesa: Z1.17 

Z1.18, Z2.2, Z2.13,  

Z3.1 

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

- ochranné pásmo el.vedení VN: Z1.18 

- ochranné pásmo lesa: Z2.2, Z2.13 

 

Z1.19 

OH – občanské vybavení – veřejná pohřebiště a 
související služby 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

-    ochranné pásmo lesa:  Z1.19 

 

 

Z1.25 -  Z1.26,  

Z2.1 

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

-     ochranné pásmo lesa: Z2.1 

Z1.20 - Z1.24,  

Z3.2 - Z3.3 

OK – občanské vybavení – komerční zařízení 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

- ochranné pásmo el.vedení VN: Z1.24 

-      ložiska nerostných surovin : Z3.2, Z3.3                  
-      ochranné pásmo lesa: Z3.3  

Z1.76 -  Z1.78,  

Z3.19 

VL –  výroby a skladování - lehký průmysl 

-    ochranné pásmo el.vedení VN: Z3.19 

Z1.79, Z1.80,  Z3.20 

VD – výroba drobná a řemeslná 

- ochranné pásmo el.vedení VN: Z1.80, Z3.20 

Z1.27,  Z1.28, Z1.29 - Z1.30, P1.3,  

 

DS – dopravní infrastruktura - silniční 

- ochranné pásmo plynovodu: Z1.28 

- ochranné pásmo el.vedení VN: Z1.27 

- křížení s biokoridorem : Z1.28 

- ložiska nerostných surovin : Z1.28 

- ochranné pásmo lesa:  Z1.27 

Z1.31 - Z1.35, Z1.89 - Z1.91, Z2.14,  

Z3.4, Z3.23 

PV – veřejná prostranství s převahou zpevněných 
ploch 

- stavbu doplnit vhodnou zelení 

- zasakování dešťových vod na pozemku 
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Označení plochy Popis omezení a opatření 

Z1.82 - Z1.86, Z2.15, 

Z3.22 

PZ – veřejná prostranství s převahou nezpevněných 
ploch 

- stavbu doplnit vhodnou zelení (stromy, keře) 

 

Z3.21 

VZ – výroba – zemědělská a lesnická 

 - bez podmínek 

 

Závěr: 

Územní plán  Hlučína 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 a dopravních 
úprav ,  je nutno počítat s dalším projednáním ve smyslu posouzení vlivů tohoto záměru 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

• U konkrétních území  s již definovanou ochranou přírody (významné krajinné prvky, prvky 
ÚSES) 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:  

− zacházení s nebezpečnými látkami 
− zabezpečení ochrany půd a horninového prostředí 
− zabezpečení ochrany vod, výstavba odpovídající ČOV 
− zachování odtokových poměrů (zasakování dešťových vod, záchytná nádrž) 
− řešení dopravy s ohledem na intenzitu dopravy v místě projektu 
− produkce emisí 
− produkce odpadů a jejich likvidace 
− řešení problémů starých zátěží 
− hluková zátěž 
− estetika stavby a její soulad s okolím 
− ovlivnění krajinného rázu 
− využití prostoru k výsadbě zeleně 
− počet nově vytvořených pracovních míst 
− stanovisko obyvatel 

• 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 
charakteristiky krajiny.  

• U rozsáhlejších zastavitelných ploch pro bytovou výstavbu provést architektonickou 
studii a do projektu zařadit i občanskou vybavenost. 

• U staveb, kde je to možné, preferovat zasakování dešťových vod na parcele před 
odváděním do kanalizace. 
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III.A.b) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000  

 

Cílem hodnocení územních plánů je zjistit, zda má návrh územního plánu významný 
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.                           
U dotčených lokalit soustavy Natura 2000 je nutné zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro 
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle platné legislativy (metodická 
doporučení EK). 

Posouzení územního plánu Hlučína z hlediska vlivů na prvky soustavy NATURA 2000               
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebylo, 
na základě posouzení Zadání ÚP Hlučína Krajským úřadem, který je příslušným dotčeným orgánem 
podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny posuzovat návrh 
zadání územního plánu ve smyslu § 45i zákona. Krajský úřad ve svém stanovisku konstatoval,                       
že záměry obsažené v zadání územního plánu Hlučína nemohou mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit (stanovených nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), nebo ptačích oblastí. 

 



ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA III – VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 III.A.c) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH  

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o., 2015  12      

III.A.c) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

c.1) VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 
VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ÚZEMÍ 

ÚP Hlučína využívá silných stránek a příležitostí vyskytujících se na území Hlučína                    
a týkajících se opatření řešitelných prostřednictvím územního plánu  v jednotlivých oblastech podle 
rozboru udržitelného rozvoje provedeného v rámci Územních analytických podkladů ÚAP) 
zpracovaných pro správní obvod (SO) obce s rozšířenou působností (ORP) Hlučín s takto 
formulovanými úkoly k řešení v rámci územního plánování pro jednotlivé oblasti: 

1.  HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 

• ÚP využívá faktu, že rozvoj města není omezen výskytem poddolovaných nebo sesuvných území. 
• ÚP navrhuje vhodný způsob využití území nevhodných pro zástavbu – zejména pro rekreaci 

(Hlučínské jezero, Vinná hora apod.). 

2.  VODNÍ REŽIM 

• ÚP využívá možnosti rozvoje rekreace a areálu vodní nádrže Hlučín. 
• ÚP respektuje manipulační prostor pro údržbu vodních toků, nenavrhuje výstavbu do záplavových 

území a nezhoršuje odtokové poměry, zachovává a navrhuje zlepšení retenční schopnosti krajiny                       
a stav vodních ekosystémů, návrhem způsobu likvidace odpadních vod přispívá                                  
ke snižování znečištění vod, nenavrhuje zatrubňování vodních toků a umožňuje výstavbu 
retenčních nádrží. 

3.  HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• ÚP zachovává stávající systém separovaného sběru odpadu a umožňuje jeho další rozvoj. 

• navrhuje opatření umožňující využívání nejlepších dostupných technologií v průmyslu,                         
při vytápění domácností, důsledné uplatňování zásad správné zemědělské praxe 
v zemědělství a využívání obnovitelných zdrojů energie.realizaci ochranné zeleně nebo dalších 
staveb a opatření minimalizujících negativní vlivy z dopravy a vyšší míru separace a využití 
bioodpadu – realizace kompostáren, případně bioplynových stanic. 

4.  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

• ÚP navrhuje územní předpoklady postupné realizace chybějících a nefunkčních částí ÚSES, 
obnovy remízů, výsadby alejí a soliterních stromů. 

5.  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
• Návrh ÚP navrhuje zábory ZPF zejména nižších tříd ochrany, zábor PUPFL je navržen 

pouze v nepatrném rozsahu pro dopravní infrastrukturu. 

6.  VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
• ÚP využívá spojení s okolními sídelními útvary prostřednictvím regionálních železničních 

tratí a navrhuje zlepšení dopravních vazeb na Ostravu. 

• ÚP navrhuje územní předpoklady pro realizaci obchvatu silnice I/56, pro posílení hromadné dopravy 
osob začleněním do integrovaného dopravního systému s preferencí osobní železniční 
dopravy, pro postupné oddělení motorové a cyklistické dopravy v ORP Hlučín a pro realizaci 
cyklistických tras a naučných stezek se zvýší atraktivita oblasti z hlediska cestovního ruchu.   

• ÚP využívá dostatečné kapacity městské ČOV Hlučín a ČOV Bobrovníky a navrhuje odvedení 
odpadních vod z Darkoviček na městskou ČOV Hlučín, ruší neprovozovanou ČOV CINIS 
Borovníky a čerpací stanici s výtlakem do povodí ČOV Důlky, navrhuje čerpací stanici 
v severní části Bobrovníků v lokalitě Malánky s výtlakem na ČOV Důlky. 

7. VEŘEJNÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA 

• ÚP využívá dostatečné kapacity městské ČOV Hlučín a ČOV Bobrovníky a navrhuje odvedení 
odpadních vod z Darkoviček na městskou ČOV Hlučín, ruší neprovozovanou ČOV CINIS 
Borovníky a čerpací stanici s výtlakem do povodí ČOV Důlky, navrhuje čerpací stanici 
v severní části Bobrovníků v lokalitě Malánky s výtlakem na ČOV Důlky. 
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8. ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA A SPOJE 

• ÚP využívá silnou vazbu na nadřazenou elektrizační soustavu VVN 110 kV, snadnou dostupnost 
distribuční sítě 22 kV, dostatečnou hustotu VTL plynovodů s vysokým stupněm plynofikace a soustavu 
CZT ve vlastním městě Hlučín. 

• ÚP vytváří předpoklady pro modernizaci energetických sítí, využití obnovitelných zdrojů energie, 
včetně sluneční energie a snižování emisí z lokálních zdrojů tepla.  

9.  SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

• ÚP využívá poměrně příznivé věkové struktury obyvatel v SO ORP Hlučín, dlouhodobé 
stability osídlení So ORP Hlučín, příznivého vývoj počtu obyvatel a  silné sociální integrace 
obyvatel. 

• ÚP vytváří nabídkou dostatečných ploch pro bydlení i výrobu podmínky pro migraci obyvatel 
do regionu, zejména města Hlučína a jeho okolí v důsledku rozvoje bydlení a zlepšení 
podmínek zaměstnanosti v celém širším regionu, hlavního předpokladu příznivého vývoje 
počtu obyvatel v území. 

10.  OSÍDLENÍ A BYDLENÍ 
• ÚP využívá dlouhodobě příznivého vývoje úrovně bydlení, značné atraktivity bydlení                     

v SO ORP Hlučín, promítající se do intenzivní nové bytové výstavby v obcích navazujících 
na město Hlučín a Ostravu, tradice individuální svépomocné bytové výstavby v regionu                    
a dobré vybavenosti technickou infrastrukturou (mimo kanalizace) a většinou i základní 
vybaveností. 

11.  OBČANSKÁ VYBAVENOST 

• značná soudržnost obyvatel zejména v zástavbě rodinnými domy, kulturní tradice, rozsáhlé 
spolkové, zájmová, sportovní činnosti, velmi dobré vybavenosti mateřskou a základní školou, 
poštou, knihovnou, kulturními zařízeními, hřišti a tělocvičnami. 

• ÚP navrhuje využití rekreačního potenciálu Hlučínského jezera, umožňuje rozšířit nabídku 
zařízení krytých sportovišť a doplňkových sportovišť, tak aby byla uspokojena poptávka po 
krátkodobé i dlouhodobé rekreaci i v mimosezónním období či za nepříznivého počasí. 

12.  REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 
• ÚP využívá existence sportovních zařízení pro každodenní rekreaci a sportovní vyžití 

obyvatel, mírně zvlněné krajiny vhodné pro turistiku a cykloturistiku, vodní nádrže Hlučínské 
jezero k letní rekreaci každodenní i dlouhodobé s možností provozování různých vodních 
sportů, zajímavé nemovité kulturní památky, historie, krásných vyhlídek a snadné 
dostupnosti Hlučína z průmyslové oblasti Ostravska. 

• ÚP navrhuje další rozvoj Hlučínského jezera pro rekreaci a cestovní ruch a umožňuje 
výstavbu nových objektů stravování a ubytování u všech turistických cílů a při hlavních 
cykloturistických trasách, rozvoj doplňkových služeb pro turisty, budování naučných stezek      
a lepší využití kulturního a historického potenciálu oblasti. 

13.  HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
• ÚP využívá dopravně dostupné nabídky pracovních míst v Ostravě s vyšší úrovni mezd                       

a různorodou strukturou. 

• ÚP vytváří územní předpoklady pro přípravu pozemků pro podnikání.  

 

c.2) ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ                     
A HROZEB VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ÚZEMÍ 

ÚP Hlučína odstraňuje nebo omezuje (eliminuje) slabé stránky a hrozby vyskytující se                        
na území Hlučína a týkající se opatření řešitelných prostřednictvím územního plánu v jednotlivých 
oblastech podle rozboru udržitelného rozvoje provedeného v rámci Územních analytických podkladů 
ÚAP) zpracovaných pro správní obvod (SO) obce s rozšířenou působností (ORP) Hlučín s takto 
formulovanými úkoly k řešení v rámci územního plánování pro jednotlivé oblasti: 

1.  HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 

• ÚP nebrání využití nerostných surovin a nenavrhuje výstavbu na geologicky nevhodných územích. 
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2.  VODNÍ REŽIM 

• ÚP respektuje stanovené záplavové území Q100 řeky Opavy, nezhoršuje sníženou přirozenou 
retenční schopnost krajiny a návrhem likvidace a čištění odpadních vod přispívá ke zlepšení 
nevyhovující kvality vody v tocích vlivem zaústěných kanalizačních sběračů. 

• ÚP nenavrhuje další těžbu  a vznik a rozšiřování krajinných segmentů devastovaných těžbou 
štěrkopísků s dopadem na odtokové poměry. 

3.  HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

• ÚP navrhuje obchvaty silnic mimo hustě zastavěné části města s cílem zamezit zvyšování intenzity 
dopravy v zastavěném území vedoucí ke zvyšování emisí a imisních koncentrací látek 
znečišťujících ovzduší a hlukové zátěže. 

4.  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
• ÚP nenavrhuje propojování sídel ani expanzi staveb do volné krajiny, které představuje 

významné ohrožení z hlediska ochrany krajinného rázu a vedoucí k fragmentaci krajiny. 

5.  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

• Poměrně značný návrh nových ploch pro výstavbu byl veden snahou minimalizovat zábory 
zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou 
bonitou, využívá především stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského 
půdního fondu, k výstavbě využívá proluky ve stávající zástavbě. 

6.  VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

• Součástí návrhu ÚP je návrh obchvatu silnice I/56 mimo zastavěné území Hlučína. 

• ÚP navrhuje vhodné využití území kolem obchvatu silnice I/56 a předpoklady realizace 
nových parkovacích a odstavných ploch.  

7.  VEŘEJNÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA 

• ÚP navrhuje optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti a důsledné doplnění 
kanalizační sítě s likvidací odpadních vod na ČOV.  

8. ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA A SPOJE 

• ÚP vytváří územní předpoklady pro zlepšování špatného technického stavu distribučního 
vedení VN a NN snižování podílu rodinné zástavby spalujících fosilní paliva na znečištění 
ovzduší.  

9. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
• ÚP navrhuje nové plochy pro rozvoj bydlení čímž vytváří předpoklady pro zastavení 

zhoršujícího se vývoje demografických ukazatelů, zejména věkové struktury obyvatel a 
nepříznivého populačního vývoje ve městě Hlučíně. (zejména na velkých sídlištích). 

• ÚP umožňuje zastavení rychlého stárnutí populace, zejména na sídlištích a dlouhodobě 
vysoká úroveň nezaměstnanosti. 

10.  OSÍDLENÍ A BYDLENÍ 
• Návrhu nových zastavitelných ploch obsažený v ÚP je podmíněn rozšiřováním další veřejné 

infrastruktury (nové komunikace, veřejné osvětlení, ČOV, přečerpávací stanice apod.)                   
a služby, které musejí být hrazeny především z veřejných zdrojů. 

• Pro stávající plochy umístěné v území s vysokým rizikem záplav v Hlučíně a v záplavových 
zónách jednotlivých toků je vymezeno území pro protipovodňovou ochranu. 

11.  OBČANSKÁ VYBAVENOST 
• ÚP navrhuje rozšíření kapacit sociálních zařízení. 

• ÚP vytváří předpoklady pro zamezení rušení škol a dalších zařízení občanské vybavenosti.  

12.  REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

• ÚP umožňuje vybudování zázemí v okolí Hlučínského jezera navrhuje vedení cyklistických 
stezek mezi jednotlivými atraktivními cíli a odstraňuje kolize mezi jednotlivými druhy doprav a síť 
hipostezek a umožňuje doplnění nedostatečné kapacity doprovodných služeb a zařízení, 
ubytování , stravování, doplňkových rekreačních a sportovních aktivit.  
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13.  HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY  

• ÚP zlepšuje možnosti dopravní obsluhy Hlučína zejména prostřednictvím komunikace I/56. 

 

 

c.3) VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 

 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek – jednotlivých pilířů je významným 
podkladem pro objektivizaci koncepce rozvoje řešeného území. Například špatný stav životního 
prostředí by měl být omezením pro rozvoj aktivit dále poškozujících životní prostředí, špatný stav 
hospodářských podmínek území by měl vést k hledání možností zlepšení těchto podmínek (posílení 
ploch pro podnikání, zlepšení infrastrukturní vybavenosti). Přitom je potřeba vnímat specifika 
jednotlivých pilířů a jejich složek, nakolik jsou ovlivnitelná navrženým řešením územního plánu.        

Pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území jsou 
základním výchozím dokumentem ÚAP Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., r. 2011                              
a 2009). K hodnocení zde byla použita základní 7 stupňová škála, hodnotící převahu silných nebo 
slabých stránek pilířů udržitelného rozvoje (životního prostředí, hospodářských podmínek, soudržnosti 
obyvatel území). Výhodou je srovnání provedené na úrovni celého kraje a po dvě období, rok 2009                 
a první aktualizace v r. 2011. Dále je provedeno i srovnání s ÚAP SO ORP Hlučín (aktualizace r. 2010 
a r. 2012) Tento podklad prvotně obsahuje také vícestupňovou škálu, vhodnou pro vzájemnou 
srovnatelnost jednotlivých hodnocení.  

Výsledné hodnocení v rámci vlastního územního plánu je shodné s hodnocením ÚAP SO 
ORP Hlučín, na druhé straně však odlišné s ÚAP MSK. Liší se výrazně horším hodnocením 
hospodářských podmínek území (kde hlavním negativním faktorem na místní i regionální úrovni 
zůstává nezaměstnanost) a podmínek soudržnosti obyvatel (situace je však územně diferencovaná, 
pokles počtu obyvatel a nepříznivou věkovou strukturu vykazuje vlastní část Hlučín, s výrazným 
podílem panelových sídlišť). Na druhé straně mírně lepší je vnímání podmínek životního prostředí, 
opírající se i o pozitivní vnímání kvality obytného prostředí a územně diferencovanější pohled                            
na znečištění ovzduší.  

 

Tab. Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území 

Pilíř-podmínky hodnocení (hodnoty: 1-nejlepší, 4-průměrné, 7-nejhorší) 

ÚAP MSK  

r. 2011 

 v závorce r. 2009 

 

ÚAP SO ORP 

Hlučín – 2012 

v závorce  r. 2010  

výsledné hodnocení územního 
plánu 

Životní prostředí 6 – špatné (7) 5 – podprůměrné (4) 5 – podprůměrné 

Soudržnost obyvatel 
území 

2 – dobré (2) 5 –podprůměrné (4) 5 – podprůměrné 

Hospodářské podmínky 
území 

1 – velmi dobré (1) 4 – průměrné (3) 4 – průměrné  

 

 Řešené území vykazuje z hlediska udržitelnosti rozvoje území mírné ohrožení 
podmínek životního prostředí, ale i ohrožení soudržnosti obyvatel území. Příčinou jsou zejména 
dlouhodobě nevyhovující kvalita ovzduší, zatížení území průmyslovou činností, negativní dopady  
dopravy. Situaci je potřeba vnímat diferencovaně – výrazně horší v části Hlučín a Bobrovníky, čemuž 
odpovídá i celkové koncepční řešení územního plánu. 

 S ohledem na funkci Hlučína ve struktuře osídlení (především bydlení, obslužné funkce                         
a částečně i výroba, rekreace) a přírodní podmínky, je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného 
území zlepšení podmínek životního prostředí (zejména v širším regionu), podobně i posílení 
hospodářských podmínek. Ve vlastním řešeném území pak další posílení obytné funkce,                                 
při minimalizaci dopadů v oblasti životního prostředí. 
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Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na vlastní podmínky území i širší region                    
je předpokladem přiměřeného rozvoje Hlučína, který by však neměl překročit limity sídel (jak 
z hlediska tradice zástavby, zachování dobré sociální soudržnosti obyvatel, tak i podmínek 
vybavenosti obce).  
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III.A.d) PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ                        
V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH 

Navržené řešení nemá vlivy na skutečnosti nepodchycené v územně analytických 
podkladech a zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech. 
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III.A.e) VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ, JEŽ BYLY SCHVÁLENY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

ÚP Hlučína respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území stanovené v Politice územního rozvoje České republiky (ZÚR ČR) a upřesněné       
v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje, které se týkají území města 
Hlučína: 

1. Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního   
a republikového významu.  
Územním plánem je navržena nová stavba přeložky silnice I/56 v úseku Opava – Ludgeřovice 
napojující území na dálnici D47 (D1); 

4. Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje 
mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.  
V ÚP je respektován koridor PZ10 pro realizaci propojovacího plynovodu VVTL DN 500 
Děhylov – Hať – státní hranice ČR/Polsko;  

5. Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:  

⇒ kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení 
ve východní části kraje:  

∗  v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Českým Těšínem                           
a Havířovem  

Územní plán dostatečným návrhem ploch pro bydlení, rekreaci i ekonomické aktivity posiluje 
pozici Hlučína jako jednoho z center koncentrovaného osídlení kraje; 

6. Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní 
využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před 
výstavbou ve volné krajině.  
Územní plán navrhuje nové plochy pro bydlení i ekonomické aktivity formou dostavby                         
a přestavby ploch v rámci zastavěného území nebo na plochách na tato území navazujících; 

7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce 
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. 
Územní plán navrhuje nové plochy pro bydlení v lokalitách pro tuto funkci vhodných z hlediska 
vazby na rekreační zázemí a možnosti napojení na veřejnou dopravní i technickou 
infrastrukturu; 

9. Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné 
rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech (viz kap. B, C a E). 
Územní plán nenavrhuje nové plochy pro rodinnou rekreaci; 

10. Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy. 
Návrh územního plánu sleduje trasu kolejového propojení Hlučín – Ostrava jako podmínky pro 
rozvoj integrované dopravy včetně možnosti vedení vlakotramvajové trati; 

11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy                               
a cyklodopravy) v návaznosti na: 

∗  ostatní dopravní systémy kraje  

∗  systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska  
včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných 
místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.  
Návrh územního plánu vytváří územní podmínky pro rozvoj cyklotras a cyklostezek 
v návaznosti na sousední obce; 

12. Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti                                 
a požadavky okolního území. 
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Na území Hlučína nebyly vytipovány rekultivované a revitalizované plochy vhodné z hlediska 
polyfunkčního využití. Pro sportovně rekreační využití je navrženo využít bývalého 
zemědělského areálu u Statkového rybníka; 

13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální                     
a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného                             
a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy. 
Návrh územního plánu přebírá a upřesňuje záměry ZÚR MSK v oblasti dopravy, 
upřednostňuje ekologicky šetrné a obnovitelné zdroje energie (rozšiřuje plynofikaci území                    
a zajištění kvalitní dodávky el. energie); 

14. Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří                     
a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů                      
a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant. 
Na území Hlučína se nenachází zvláště chráněná území přírody. Součástí návrhu územního 
plánu je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) a jsou v něm stanoveny zásady ochrany 
pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných krajinných, resp. 
kulturně historických dominant; 

15. Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách 
území kraje. 
Územní plán respektuje stanovená záplavová území (zejména jejich aktivní zóny)                                   
a nenavrhuje do nich novou výstavbu a umožňuje v rámci regulativů realizaci 
protipovodňových opatření; 

16. Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 
Zadání územního plánu neobsahovalo konkrétní požadavky vyplývající ze zájmů obrany státu 
a civilní ochrany obyvatelstva a majetku; 
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III.A.f) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 

Územní plán Hlučína stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, 
urbanistickou koncepci včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury.  

Územním plánem je vymezeno zastavěné území a zastavitelné plochy. Dále jsou stanoveny 
plochy pro veřejně prospěšné stavby. 

Řešení územního plánu Hlučína předkládá zábor 182,08 ha ploch, z toho 163,23 ha 
zemědělských pozemků.  

Dále se  předpokládá trvalý zábor 0,45 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Specifický charakter mají i plochy navržené pro potřeby ÚSES. Zatím nefunkční plochy jsou 
určeny k výsadbě stromů a keřů (zalesnění). 

Nová obytná výstavba v katastrálním území Hlučína a v jeho integrovaných částech se 
předpokládá realizovat v prolukách stávající zástavby nebo v návaznosti na stávající zástavbu. 
Plochy, které výrazně ovlivňují celistvost zemědělských ploch s třídou ochrany II jsou navrženy 
k vyřazení ze zastavitelných ploch. U vybraných nově navržených větších ploch se vyžaduje 
zpracování územní studie před zástavbou.  

Územní plán dále řeší dopravní situaci, veřejně prospěšné stavby, zásobování nové 
výstavby vodou, plynem a elektrickou energií a systém kanalizace.  

Z hlediska životního prostředí v budoucnu bude klíčová kvalita ovzduší a dopravní problémy.  

Předložený územní plán Hlučína je z hlediska ochrany životního prostředí a přírody 
akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v tomto posouzení (kapitola III.A.a). 

Hodnocený návrh územního plánu města Hlučína nemá významný negativní vliv na 
celistvost a předměty ochrany soustavy NATURA 2000. 

Z tohoto důvodu ÚP Hlučína neobsahuje kompenzační opatření podle § 4 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona. 

  

 

 

 

 

 


