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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  – bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO  – oxid uhelnatý 
ČHMÚ  – Český hydrometeorologický ústav 
č.h.p. – číslo hydrologického pořadí 
ČIŽP  – Česká inspekce životního prostředí 
ČOV  – čistírna odpadních vod 
ČSN  – česká státní norma 
DN  – průměr potrubí  
EVL – evropsky významná lokalita 
HPJ  – hlavní půdní jednotka 
CHKO  – chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  – chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES – koeficient ekologické stability 
KÚ – krajský úřad 
k. ú.  – katastrální území 
LBC   – lokální biocentrum 
LBK  – lokální biokoridor 
MěÚ – městský úřad 
MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území 
MZe ČR  – Ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NL  – nerozpuštěné látky 
NN  – nízké napětí 
NOx  – oxidy dusíku 
NPP  – národní přírodní památka 
OA  – osobní automobily 
KHS  – krajská hygienická stanice 
OkÚ  – okresní úřad 
OP  – ochranné pásmo 
parc. č.  – parcelní číslo 
PO – ptačí oblast 
PPO – protipovodňová opatření 
RŽP  – referát životního prostředí 
ř. km.  – říční kilometr 
SO2  – oxid siřičitý 
TUV  – teplá užitková voda 
TZL  – tuhé znečišťující látky 
ÚPD  – územně plánovací dokumentace 
ÚSES  – územní systém ekologické stability 
VN  – vysoké napětí     
VPS  – veřejně prospěšné stavby 
VVN  – velmi vysoké napětí 
ZCHÚ – zvláště chráněné území 
ZPF  – zemědělský půdní fond 
ZÚR – zásady územního rozvoje 
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Úvod 

Posuzovaná územně plánovací dokumentace - „Územní plán Dolní Lomná“ (textová + 
grafická část) byla zpracována společností Urbanistické středisko Ostrava v únoru 2017, 
následně byl návrh ÚP doplněn o několik nových ploch a v květnu 2017 byl dodán 
k aktualizaci hodnocení. Pořizovatelem Územního plánu obce Dolní Lomná je obec Dolní 
Lomná prostřednictvím kvalifikované osoby (Ing. Martina Miklendová). 

Předkládané Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je 
zpracováno na základě § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Rámcový obsah Vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území stanoví příloha zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí je zpracované osobou 
oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., je nedílnou součástí ÚP Dolní Lomná.  

Nutnost posouzení ve smyslu výše citovaného zákona a jeho rozsah vychází ze stanoviska 
KÚ Moravskoslezského kraje (č.j. MSK 93591/2013 ze dne 25.7.2013). Při zpracování 
posouzení byla respektována také stanoviska dalších dotčených orgánů veřejné správy a 
dalších subjektů ke zveřejněnému Návrhu zadání ÚP Dolní Lomná. 

Základními materiály pro zpracování Vyhodnocení jsou textová a grafická část 
dokumentu „ÚP Dolní Lomná“. Využity byly také další koncepční podklady a informace, 
poskytnuté zpracovatelům Vyhodnocení předkladatelem koncepce, dále konzultace s orgány 
veřejné správy (zejména Správa CHKO Beskydy) a literární a mapové podklady. Nezbytným 
podkladem pro zpracování Vyhodnocení byl také terénní průzkum návrhových ploch a jejich 
okolí v k.ú. Dolní Lomná v průběhu března 2017 a průzkum nově doplněných ploch Z98-
Z112 v květnu 2017. Pro posouzení některých ploch byla využita i data z dřívějších 
biologických průzkumů zpracovatele z období únor - září 2011 v rámci dřívějšího 
naturového a biologického hodnocení záměru: „Rozvoj lyžařského areálu Severka“ (viz 
Banaš 2011a, 2011b) a dat mapování biotopů AOPK ČR a nálezové databáze NDOP, která 
byla poskytnuta Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK 2017a,b). Veškeré použité 
materiály jsou uvedeny v závěru Vyhodnocení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. 
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1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů 
územně plánovací dokumentace, vztah k 
jiným koncepcím. 

1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně 
plánovací dokumentace 

 
ÚP Dolní Lomná je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Obec Dolní Lomná má platný územní plán - Územní plán (ÚPN) obce Dolní Lomná 
schválený dne 4. 9. 1998 včetně jeho schválených změn č. 1 – 7. 

Cílem pořízení ÚP Dolní Lomná je přizpůsobení územně plánovací dokumentace 
současným potřebám a záměrům obce s přihlédnutím k požadavkům fyzických a 
právnických osob na základě jejich individuálních žádostí na změnu ÚP, v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně 
návrhu chybějící dopravní a technické infrastruktury pro navrženou výstavbu. 

Kromě konkrétních požadavků na změnu funkčního využití území je předmětem řešení 
ÚP Dolní Lomná aktualizace zastavěného území a zastavitelných ploch a přizpůsobení ÚP 
Dolní Lomná vydaným Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Předmětem návrhu územního plánu obce Dolní Lomná je vymezení 112 zastavitelných 
ploch, jednoho koridoru pro zásobování elektrickou energií, dvou územních rezerv a 
několika nezastavitelných ploch. Součástí návrhu ÚP jsou i dva koridory pro výstavbu 
lanových drah ve Ski areálu Severka a Ski areálu Dolní Lomná (Armáda). 

Většina navržených zastavitelných ploch je situována v návaznosti na zastavěné území, 
má lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní obce. 

V prostoru obce Dolní Lomná jsou v návrhu územního plánu (Urbanistické středisko 
Ostrava s.r.o. 2017) vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
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a) zastavitelné plochy 
Označení 

plochy 
Funkční využití plochy  

Z 1  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 2  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 3  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 4  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 5  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 6  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 7  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 8  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 9  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 10  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 11  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 12  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 13  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 14  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické 
Z 15  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 16  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 17  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 18  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 19  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 20  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 21  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 22  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 23  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 24  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 25  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 26  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 27  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  
Z 28  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 29  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 30  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 31  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 32  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 33  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 34  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 35  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 36  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 37  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 38  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 39  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 40  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 41  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 42  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 43  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 44  SV – smíšené obytné – vesnické  
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Z 45  SV – smíšené obytné – vesnické  
Z 46  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 47  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 48  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 49  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 50  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 51  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 52  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 53  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 54  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 55  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 56  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 57  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 58  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 59  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 60  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 61  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 62  RH – rekreace – hromadná  

Z 63  OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

Z 64  OK – občanské vybavení – komerční zařízení  

Z 65  TI – technická infrastruktura  

Z 66  TI – technická infrastruktura  

Z 67  TI – technická infrastruktura  

Z 68  TI – technická infrastruktura  

Z 69  VD – výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  

Z 70  VD – výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  

Z 71  VD – výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  

Z 72  VZ – výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba  

Z 73  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 74  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 75  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 76  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 77  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 78  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 79  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 80  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 81  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 82  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 83  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 84  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 85  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 86  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 87  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 88  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 89  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 90  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 91  PZ – veřejná prostranství – s převahou nezpevněných ploch 

Z 92  PZ – veřejná prostranství – s převahou nezpevněných ploch 

Z 93  PZ – veřejná prostranství – s převahou nezpevněných ploch 

Z 94  WT – vodní plochy a toky  
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Z 95  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 96  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 97  PV – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Z 98  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 99  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 100  BV – bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické  

Z 101  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 102  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 103  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 104  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 105  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 106  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 107  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 108  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 109  SV – smíšené obytné – vesnické  

Z 110  VD – výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  

Z 111  DS – dopravní infrastruktura – silniční  

Z 112  SV – smíšené obytné – vesnické  

 
Součástí návrhu je i vymezení jednoho koridoru pro zásobování elektrickou energií – 

VTE 1 - Nošovice – Mosty u Jablunkova – Varín (SR), souběžné vedení se stávající trasou 
VVN 400 kV č. 404. Koridor je vymezen pro realizaci stavby mezinárodního a 
republikového významu vyplývající z PÚR ČR a ZÚR Moravskoslezského kraje (označené 
E8). Vymezeny jsou i nezastavitelné plochy ZP – zeleň přírodního charakteru, NSk – 
smíšené nezastavěného území pro pořádání kulturně společenských akcí a NSs – smíšené 
nezastavěného území – lyžařské svahy. 

V návrhu ÚP jsou obsaženy i dvě územní rezervy. Rezerva R1 je navržena pro výstavbu 
vodní nádrže Horní Lomná na Lomné a rezerva R 2 pro výstavbu přeložky silnice III/1151 
mimo zátopové území výhledové nádrže Horní Lomná. Tyto územní rezervy nejsou 
v souladu s metodickým pokynem MŽP a MMR podrobněji hodnoceny. 

 

1.2 Vztah územního plánu k jiným koncepcím 

1.2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 
Obec Dolní Lomná je v rámci Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 

zařazeno do specifické oblasti SOB2 Beskydy, která je vymezena územím obcí z ORP 
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek - Místek (jižní okraj), Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov 
(západní okraj), Rožnov pod Radhoštěm, Třinec (jihozápadní okraj), Vsetín (východní část). 
Oblast se dotýká na území ORP Frýdek - Místek rozvojové oblasti OB2 Ostrava a na území 
ORP Jablunkov a Třinec rozvojové osy OS13 Ostrava – Třinec – hranice ČR. Území obce 
Dolní Lomná je součástí koridoru technické infrastruktury E16 pro dvojité vedení 400 kV 
Nošovice – Varín (Slovensko). Řešené území neleží v trase koridorů vysokorychlostních 
tratí, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL, koridorů pro 
dálkovody a ploch dopravy republikového významu. 

 
Důvody vymezení specifické oblasti SOB2 Beskydy: 
 Potřeba nápravy strukturálního postižení oblasti, kde došlo ke stagnaci pro oblast 

důležitých ekonomických odvětví. 
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 Potřeba rozvíjet a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký 
rekreační potenciál krajiny přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Beskyd, které 
jsou chráněnou krajinnou oblastí. Jde o území s vysokou estetickou hodnotou krajiny a 
osídlení a kulturními a národopisnými tradicemi se silnou vazbou obyvatel na místo 
(Radhošť). 

 Potřeba rozvoje drobného a středního podnikání, především v oblasti cestovního ruchu. 
Potřeba využít k rozvoji potenciál jednoho z hlavních dopravních tahů na Slovensko, 
procházejícího oblastí. 

 Potřeba ochrany významného zdroje energetických nerostných surovin s nadnárodním 
významem (ložiska kvalitního černého uhlí Frenštát, nacházejícího se v přírodně vysoce 
hodnotném území), jako rezervy pro případné využití budoucími generacemi. 

 
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: 
 ochranu ložiska kvalitního černého uhlí Frenštát jako rezervy pro případné využití 

budoucími generacemi v souladu s potřebami udržitelného rozvoje území – netýká se 
řešeného území 

 rozvoj rekreace – v územním plánu je rozvoji rekreace věnována velká pozornost, 
řada navržených ploch je určena pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu – 
především jsou to plochy pro rozšíření Ski areálu Severka, parkovací plochy pro 
návštěvníky, dále pak plochy pro nová ubytovací zařízení a pro vybudování 
cyklostezek. 

 restrukturalizaci ekonomiky – netýká se řešeného území; v řešeném území má 
výroba funkci pouze okrajovou, hlavním zdrojem pracovních příležitostí jsou již 
dlouhodobě aktivity související s rekreací a cestovním ruchem  

 zlepšení dopravní dostupnosti zejména příhraničních oblastí – dostatečné dopravní 
napojení zajišťuje silnice I/11 procházející východně od Dolní Lomné. 

 rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu – v zájmovém území 
jsou trvalé travní porosty využívány zejména pro drobný domácí chov zvířat, 
nachází se zde i několik farem, část tohoto hospodaření lze označit jako ekologické 
zemědělství. V územním plánu je navrženo plocha pro rozvoj zemědělské a 
lesnické výroby (Z 72). S významnějším rozvojem živočišné výroby ani s rozvojem 
dřevozpracujícího průmyslu se neuvažuje, obec má převážně rekreační charakter. 

 
Úkoly pro územní plánování pro specifickou oblast SOB2 Beskydy: 
 vytvářet územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací 

ekonomiky – ekonomické aktivity v obci jsou zaměřeny zejména na rekreaci a 
cestovní ruch a pro tyto aktivity jsou v územním plánu také vymezeny rozvojové 
plochy  

 vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se 
Slovenskem – dostatečné dopravní napojení zajišťuje blízká silnice I/11 
procházející východně od Dolní Lomné. 

 vytvářet územní podmínky pro rozvoj přeshraničních pěších a cyklistických tras – 
přeshraniční propojení na slovenskou stranu hranice pro pěší a cyklisty je 
zajištěno po zejména po červené turistické značce od chaty Severka a Kamenné 
chaty. 

 vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace – v územním plánu jsou vymezeny 
plochy pro rozvoj Ski areálu Severka, pro výstavbu nových parkovišť pro 
návštěvníky, pro výstavbu nových ubytovacích zařízení a pro vybudování 
cyklostezek. 
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 chránit v ÚPD území pro modernizaci a rekonstrukci silnice I/11 v úseku MÚK R48 – 
státní hranice na kapacitní silnice v souladu s rozvojovými aktivitami oblasti – netýká 
se řešeného území. 

 vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 
charakteru, zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství – 
trvalé travní porosty tvoří v řešeném území 89,8 % z celkové rozlohy 
zemědělských pozemků, orná půda zaujímá pouze 26,17 ha (cca 6 %) – vhodné 
plochy pro zatravňování se tedy v řešeném území nevyskytují. 

 
ÚP Dolní Lomná je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve 

znění Aktualizace č. 1. Návrh ÚP není v rozporu s obecnými požadavky pro územní 
plánování, požadavky vyplývajícími z polohy ve výše uvedené specifické oblasti a 
v trase koridoru E16. 

1.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou 
Moravskoslezským krajem  

 
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je potvrzeno zařazení území 
obce Dolní Lomná do specifické oblasti SOB2 Beskydy. Současně je navrhováno zpřesnění 
požadavků na využití území, kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území a 
úkolů pro územní plánování. 

ZÚR Moravskoslezského kraje upřesňuje priority územního plánování a další plochy a 
koridory stanovené Politikou územního rozvoje ČR pro zajištění udržitelného rozvoje území 
na území Moravskoslezského kraje a stanovují některé priority, úkoly a limity týkající se ÚP 
Dolní Lomná. Konkrétně se jedná o následující body: 
 
 Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje 

mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska. – návrh 
ÚP respektuje koridor vedení VVN 400 kV v úseku  Nošovice - Mosty u 
Jablunkova - Varín SR). Jedná se o souběžné vedení se stávající trasou 400 kV. 

 Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních 
vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve východní 
části kraje v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek - Místek a 
Třinec po Jablunkov. - Realizací záměrů obsažených v návrhu ÚP Dolní Lomná 
dojde k posílení těchto kooperačních vazeb, vzhledem k tomu, že v rámci území 
obce Dolní Lomná lze realizovat určitý podíl bydlení v rodinných domech pro 
současné obyvatele měst Třince a Jablunkova, která budou i nadále poskytovat 
pro obyvatele Dolní Lomné významný podíl pracovních příležitostí. Naopak území 
obce Dolní Lomná může být využíváno obyvateli blízkých měst pro rekreaci. 

 Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní 
využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů 
před výstavbou ve volné krajině. – návrh ÚP Dolní Lomná navrhuje pro výstavbu 
přednostně proluky v zastavěném území, případně nové zastavitelné plochy 
navrhuje v návaznosti na zastavěné území. 

 Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné 
funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. – Součástí návrhu ÚP 
Dolní Lomná je návrh doplnění potřebné veřejné infrastruktury.  

 Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd; 
vytváření podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného 



Územní plán Dolní Lomná - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Eva Jirásková, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 
tel. 605-567905, pevná  583-034674,  http://www.ekogroup.cz  

 

14

území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.  – 
Součástí návrhu ÚP Dolní Lomná je návrh ploch pro sportovně rekreačních 
zařízení,  zároveň záměry obsažené v ÚP nepředstavují překážky pro rozvoj 
atraktivity obce  v oblasti cestovního ruchu. 

 Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné 
rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech. - Součástí návrhu ÚP Dolní Lomná 
nejsou vymezeny žádné plochy pro výstavbu objektů rodinné rekreace. 

 Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.  – Součástí 
návrhu ÚP Dolní Lomná je stanovení podmínek pro rozvoj hromadné dopravy. 

 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. 

- Součástí návrhu ÚP Dolní Lomná je návrh hlavních pěších a cyklistických tras a 
stezek a stanovení podmínek pro rozvoj pěší turistiky, cyklistiky a hipoturistiky. 

 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 ÚP Dolní Lomná stanovuje 
podmínky pro postupné zlepšování stavu složek životního prostředí a postupné 
snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy. 

 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.  – návrh ÚP 
Dolní Lomná respektuje ochranné podmínky stanovené v rámci zonace 
odstupňované ochrany pro území CHKO Beskydy a respektuje významné krajinné 
prvky ze zákona. 

 Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních 
hodnotách území kraje. – Návrh územního plánu respektuje stanovená záplavová 
území (zejména jejich aktivní zóny) a nenavrhuje do nich novou výstavbu, 
případně ji podmiňuje realizací opatření proti záplavám. Zároveň návrh ÚP 
umožňuje v rámci regulativů realizaci protipovodňových opatření a vymezuje 
územní rezervu pro realizaci vodní nádrže Horní Lomná na Lomné (vymezenou 
v PÚR ČR a ZÚR Moravskoslezského kraje). 

 Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. – netýká se 
zájmového území – v zadání ÚP nebyly stanoveny speciální požadavky. 

 
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území: 
 Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny 

včetně významných krajinných horizontů – kulturně historické hodnoty a zejména 
přírodní hodnoty řešeného území jsou respektovány, v územním plánu nejsou 
obsaženy žádné záměry s negativním vlivem na ochranu přírody a s možností 
ohrožení krajinných horizontů. 

 Podpora obytné a rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska. Jejich 
rozvoj řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou – v návrhu územního 
plánu je kladen hlavní důraz na rozvoj obytné a rekreační funkce. 

 Pro rozvoj sídel přednostně využít plochy v rámci zastavěného území, nová zastavitelná 
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území vymezovat výhradně v návaznosti na stávající zastavěná území při zohlednění 
pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a kulturních 
hodnot krajiny – vzhledem k charakteru stávající zástavby v obci, rozptýlené po 
podhorské až horské části Beskyd, kdy větší koncentrace zástavby je pouze 
v centrální části obce a vymezené zastavěné území je roztříštěno na mnoho 
samostatných ploch, není uvnitř zastavěného území mnoho rezerv pro novou 
výstavbu; zastavitelné plochy jsou často vymezeny ve větších prolukách mezi 
stávající zástavbou, případně v přímé návaznosti na ni a přednostně mimo 
pohledově exponované lokality; podmínky ochrany přírodních a kulturních 
hodnot krajiny jsou ve většině případů respektovány. 

 Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy rekreačních středisek včetně dopravní 
dostupnosti příhraničního území se Slovenskem – dopravní napojení obce na 
nadřazenou silniční síť, reprezentovanou silnicí I/11 v Jablunkově je vyhovující. 

 Za hlavní rozvojové areály pro sjezdové lyžování považovat zejména Ski areál 
Pustevny, SKI Vítkovice-Bílá, SKI MSA Grúň, Ski areál Morávka-Sviňorky, Ski areál 
Řeka, areály Javorový vrch, Horní Lomná-Přelač, Severka-Velký Polom – v územním 
plánu jsou navrženy plochy pro rozvoj Ski areálu Severka – plochy pro dopravní 
napojení, pro vybudování obslužného a technického zázemí, plochy pro nová 
parkoviště a drobné rozšíření/napojení lyžařských tratí.  

 Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat 
jejich dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany 
přírodních a kulturních hodnot krajiny – v územním plánu jsou navrženy drobné 
rozvojové plochy pro sportovní a rekreační zařízení a plochy pro rozvoj Ski areálu 
Severka; většina záměrů, včetně rozvoje Ski areálu byly prověřeny z hlediska 
ochrany přírody již v rámci odsouhlasení předchozích změn územního plánu. 

 Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné 
rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů 
původní zástavby na rekreační chalupy – v územním plánu nejsou navrženy žádné 
plochy pro výstavbu objektů rodinné rekreace. 

 Rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti (s výjimkou Frenštátu p. R.) orientovat zejména 
na výstavbu zařízení s celoroční využitelností a mimo zastavěné území obcí s kapacitou 
do cca 50 lůžek – otázka sezónní využitelnosti ubytovacích zařízení nemůže být 
předmětem řešení územního plánu; kapacita navržených ubytovacích zařízení není 
v územním plánu stanovena. 

 Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a 
cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní 
centra – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy určené pro rozvoj 
sportu, rekreace a cestovního ruchu. 

 Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a 
cyklodopravu – v řešeném území existuje hromadná autobusová doprava, územní 
plán ji zachovává, pro integraci s jinými druhy doprav nejsou v řešeném území 
podmínky. 

 Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras, zejména nadregionálního a 
mezinárodního významu – stávající turistické a cykloturistické trasy jsou 
zachovány, navrhuje se vybudování dalších úseků cyklostezek. Regulativy 
v návrhu ÚP umožňují i vybudování souvisejícího zázemí (např. posezení pro 
uživatele stezek) a vybudování hipostezek. 

 Zachování možnosti využití ložisek zemního plynu a ropy při respektování podmínek 
ochrany přírody a krajiny – ložisko zemního plynu zasahuje na západní okraj 
řešeného území, mimo plochy navržených změn využití území. 

 Plochy pro nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti vyhledávat podle těchto 
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hlavních kritérií: 
- vazba na sídla s významným rozvojovým potenciálem (Frenštát p. R.); 
- existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury; 
- preference lokalit dříve zastavěných nebo nevyužívaných území (brownfields) a v 

prolukách stávající zástavby; 
- preference lokalit mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích jen 

výjimečně, ve zvláště odůvodněných případech). 
Uvedená kritéria jsou respektována. 

 Nové plochy pro bydlení a rekreaci vymezovat současně s plochami a koridory 
odpovídající veřejné infrastruktury výhradně ve vazbě na zastavěná území sídel – pro 
veškeré navržené zastavitelné plochy je zároveň navržena dopravní a technická 
infrastruktura; vymezené zastavitelné plochy vesměs navazují na zastavěné území 
a doplňují proluky mezi rozptýlenou zástavbou. 

 Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a 
technické infrastruktury na území CHKO Beskydy vymezovat s ohledem na požadavky 
dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny – plochy navržené pro rozvoj Ski areálu 
Severka jsou z velké části přebírány z předchozího územního plánu, tedy se 
souhlasem orgánů ochrany přírody. 

 
Úkoly pro územní plánování  
 Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 

významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění 
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím Zlínského kraje a Slovenska – 
řešeným územím prochází některé prvky ÚSES regionální a nadregionální úrovně 
a koridory dopravní a technické infrastruktury. Všechny tyto jevy byly 
zapracovány do návrhu ÚP. 

 Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel 
nezbytné plochy – Nově navržené plochy pro výstavbu jsou situovány mimo 
stanovená záplavová území. Dostavby v rámci stávajících zastavěných ploch 
situovaných ve stanovených záplavových územích budou řešeny individuálně. Jako 
prvek protipovodňových opatření v krajině bude po své realizaci (mimo jiných 
funkcí jako je akumulace pitné vody) působit rovněž vodní nádrž Horní Lomná na 
Lomné, pro niž je v návrhu ÚP Dolní Lomná v souladu se ZÚR 
Moravskoslezského kraje vymezena územní rezerva (R1). 

 Prověřit územní a environmentální důsledky případné realizace záměrů v lokalitách 
geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod 
(LAPV) – Pro výstavbu vodní nádrže Lomná na Lomné je v návrhu ÚP vymezena 
územní rezerva R1. Tato územní rezerva není v souladu s metodickým pokynem MŽP 
a MMR podrobněji hodnocena. 
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Tab. 1: Záměry obsažené v návrhu ZÚR MSK převzaté do ÚP Dolní Lomná. 
označení v návrhu 
ZÚR MSK 

název v návrhu ZÚR MSK označení v ÚP Dolní Lomná 

D165 
žel trať č. 320, Bohumín – Mosty u 
Jablunkova – hranice ČR/SR 

--- 
záměr byl již realizován, v ÚP je 
koridor zakreslen dle projektové 
dokumentace a skutečnému 
provedení stavby 

E8 
Nošovice – Mosty  Jablunkova – 
Varín (SR) 

E 8 ZÚR 

AV507 Vodní nádrž Horní Lomná na Lomné R1 
K 147 H nadregionální biokoridor NBK 147 H 
K 147 MB nadregionální biokoridor NBK 147 MB 
174 regionální biocentrum Mionší RBC 174 Mionší 

202 
regionální biocentrum Pod 
Viščorankou 

RBC 202 Pod Viščorankou 

261 regionální biocentrum Velký Polom RBC 261 Velký Polom 

 
Posuzovaná koncepce - ÚP Dolní Lomná tedy není v rozporu se ZÚR MSK, výše 

uvedené záměry jsou do návrhu ÚP zapracovány. 

1.2.3 Soulad s dalšími koncepčními rozvojovými materiály  
 
Návrh ÚP Dolní Lomná je nutno posoudit zejména ve vztahu k následujícím dalším 
koncepčním materiálům přijatým na krajské úrovni: 

 
A. Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, Agentura pro 

regionální rozvoj a.s., aktualizace 2012  
B. Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, 

s.r.o., prosinec 2003); 
C. Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Koneko, s.r.o., 

Ostrava, květen 2004 včetně relevantních aktualizací) – část týkající se ORP 
Jablunkov 

D. Územní energetické koncepci Moravskoslezského kraje (dokončena v říjnu 2003); 
 
Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech mají k hodnocení návrhu ÚP 
Dolní Lomná vztah zejména: 
 
A: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 
Předmětem koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený k podpoře 
regionálního rozvoje na úrovni kraje, jež specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové 
aktivity Moravskoslezského kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. 
Program rozvoje Moravskoslezského kraje je rozčleněn do pěti prioritních oblastí, které se 
dále člení na strategické cíle a opatření. Prioritní oblasti byly navrženy na základě sociálně-
ekonomické analýzy kraje, která je součástí koncepce. Jedná se o tyto prioritní oblasti: 

1. Konkurenceschopné podnikání (vytváření podmínek pro podnikání a investice, 
zajištění kvalitního marketingu regionu). 

2. Úspěšní lidé (zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil, cílená příprava 
lidských zdrojů pro strategická odvětví, využití lidského potenciálu a rozšíření 
nabídky pracovních sil pro tradiční klíčová odvětví, rozvoj podnikavosti). 
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3. Dynamická společnost (vytváření podmínek pro aktivní a kvalitní využití volného 
času, rozvoj kulturního života v kraji, uchování a využití kulturního dědictví, 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel, udržení a rozvoj sítě sociálních služeb). 

4. Efektivní infrastruktura (dobudování dopravní infrastruktury, zlepšení stavu sítě 
komunikací I. třídy i nižší úrovně a místních komunikací, zlepšování dopravní 
obslužnosti, zvýšení podpory dopravy šetrné k ŽP, kombinované dopravy a dopravní 
obslužnosti spojené s rozvojem hromadné dopravy, modernizace a rozšíření kapacity 
infrastruktury inženýrských a energetických sítí, ochrana složek ŽP a rozvíjení 
systému krizového řízení v oblasti ŽP, zlepšení systému nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologických zátěží). 

5. Vzkvétající území (regenerace větších sídel jako center ekonomického rozvoje, 
zvyšování kvality krajiny a života na venkově v souladu s principy udržitelného 
rozvoje). 

 
Relevantními cíli, jejichž odraz lze nalézt v předložené územně plánovací dokumentaci, jsou 
zejména: 
 

 Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů, optimalizace sítě sociálních 
služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel. 

 Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové 
infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů. 

 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje včetně napojení na 
Transevropské sítě. 

 Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro 
kvalitní životní prostředí. 

 Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu včetně 
postindustriální a udržitelné zemědělství.  

 Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě.  
 Vrátit lidem k užívání brownfields včetně nevyužívaných objektů. 
 Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a 

zodpovědného urbanismu a zajistit rovnoměrný rozvoj kraje ve všech jeho částech. 
  

Hodnocený územní plán je s krajskou koncepcí v relevantních bodech v souladu. 
 
B: Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje  

Hlavním požadavkem koncepce je zajistit a zlepšit dopravní obslužnost území s ohledem 
na hlavní dopravní tahy v území.  

 
Návrh ÚP Dolní Lomná není v rozporu s požadavky dokumentů krajské úrovně na 

vedení významných dopravních tras. 
 
 

C: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVKÚK) 
s přihlédnutím k plánu, který se konkrétně dotýká ORP Jablunkov 

Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a 
likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.  
Dle PRVKUK je uvažováno s využitím stávajících místních zdrojů vody pro zásobování 
obce a s výstavbou tří částí splaškové kanalizace pro odvod odpadních vod. Veřejná 
kanalizace je v současnosti vybudována pouze v centrální části obce. V aktuálně platné 
koncepci PRVKÚK je navrženo odkanalizování údolí Lomné, údolí Křínovského potoka a 
údolí Jestřábího potoka. Z důvodu změny návrhu odkanalizování zástavby požádala obec o 
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aktualizaci PRVKÚK. V navržené aktualizaci PRVKÚK je navrženo odkanalizování pouze 
údolí řeky Lomné a to její centrální části a části Městská Lomná (Závodí). Ve všech 
ostatních částech obce s rozptýleným způsobem zástavby (Glovčín, Novina, Ondráše, 
Matysy, Kantořonki, Radošonka, Války, Budzoše, Jestřábí, Křínov, Šaněčky, Firůvka, 
Laktula, p. Rozbroj, Zátoka, Hóta, Smyreči, Matušky, p. Szkandera - Jestřábí) se v této 
změně PRVKÚK navrhuje zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. 
 
Navržená výstavba dalších částí vodovodu a veřejné splaškové kanalizace v obci Dolní 
Lomná je v souladu s PRVKÚK MSK (po jeho navržené změně). 
 
D: Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje  

Územní energetická koncepce stanovuje přednostní způsob zásobování a zdroje energie 
v jednotlivých částech Moravskoslezského kraje a vymezuje hlavní nástroje realizace cílů 
koncepce. 

Z nástrojů, které lze uplatnit nebo zohlednit v rámci územního plánování, jsou dále 
uvedeny např.: 

- podpora využití solárních systémů – v ÚP není tato otázka řešena, 
- využití transformačních území pro nové výrobní a podnikatelské aktivity – v návrhu 

je řešeno využívání jedné plochy brownfields pro agroturistiku,  
- využití odpadního tepla – v řešeném území nerelevantní.  

 
S výše uvedenou koncepcí není návrh ÚP Dolní Lomná v rozporu, řadu nástrojů 
krajské koncepce však není možno v řešeném území uplatnit nebo pro dané území 
nejsou relevantní. 

2 Zhodnocení vztahu územně plánovací 
dokumentace k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

Hlavní cíle ochrany životního prostředí přijaté na vnitrostátní úrovni jsou obsaženy ve 
Státní politice životního prostředí České republiky 2012 - 2020 (SPŽP 2012). Lze 
konstatovat, že návrh ÚP Dolní Lomná není s těmito cíli v rozporu. 

Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních 
požadavcích dále promítá do platných obecně závazných předpisů a krajských dokumentů a 
odráží se v cílech, které jsou v těchto dokumentech uvedeny.  

Je třeba vzít v úvahu, že územní plán je nástrojem pro vymezování ploch a linií daného 
zaměření, nikoliv nástrojem pro aplikaci opatření organizačního charakteru. Z tohoto 
pohledu jsou také vnímány možné aplikace dále uváděných dokumentů. 

Vztah ÚP Dolní Lomná k jednotlivým cílům uvedeným ve strategických dokumentech je 
vyjádřen pomocí symboliky A/N*, která v tomto případě vyjadřuje, zda ÚP Dolní Lomná 
přispívá k jejich dosažení. 
 

*A Realizací ÚP je možné ovlivnit dosažení cíle (cíl je z hlediska ÚP Dolní Lomná 
relevantní) 

*N Realizace ÚP nemá na dosažení cíle žádný vliv (cíl není z hlediska ÚP Dolní Lomná 
relevantní) 
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Koncepce/Cíl Vztah ÚP 

Dolní Lomná 
k danému cíli 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012/2020 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 
 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu; 
 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na 

životní prostředí; 
 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí 

A 
 

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 
 Snižování emisí skleníkových plynů, 
 Snížení úrovně znečištění ovzduší; 
 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie) 

N 

Ochrana přírody a krajiny 
 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny; 
 Zachování přírodních a krajinných hodnot; 
 Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

A 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010 

Společnost, člověk a zdraví 
 Zlepšování podmínek pro zdravý život 
 Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace 

A 

Krajina, ekosystémy a biodiverzita 
 Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity 
 Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví 
 Adaptace na změny klimatu 

A 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech N 
Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a 
území po bývalé těžbě nerostných surovin 

A 

Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálního 
využití 

N 

Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve 
vazbě na místní podmínky 

N 

Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo 
a krajinu 

A 

Udržitelné využívání vodních zdrojů A 
Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život A 
Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot A 
Posílení preventivních opatření proti vzniku živelných pohrom A 

Plán hlavních povodí České republiky 

Ochrana vod jako složky životního prostředí - chránit povrchové a 
podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních zdrojů, 
udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti původních 
druhů 

A 

Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod A 
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Koncepce/Cíl Vztah ÚP 
Dolní Lomná 
k danému cíli 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 
- udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny s mozaikou 

vzájemně propojených biologicky funkčních prvků a částí, 
schopných odolávat vnějším negativním vlivům;  

A 

- udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny; A 
- zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především 

omezením zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a 
omezením další fragmentace s přednostním využitím ploch 
v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně; 

A 

- zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a 
vymezený ÚSES 

A 

- obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit 
schopnosti krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným 
klimatickým změnám, 

A 

- zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku,  A 
- zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a 

mokřadních ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního 
prostředí a omezit jeho další fragmentaci 

A 

- zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a 
neobnovitelného přírodního zdroje 

A 

 
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR 

 
- Dosažení imisních limitů na celém území ČR do roku 2020 a 

současně udržování a zlepšování kvality ovzduší tam, kde jsou 
současné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami 
imisních limitů 

N 

- Dodržení k roku 2020 národních emisních stropů stanovených 
scénářem NPSEWaM N 

- Postupné vytváření podmínek pro splnění národních závazků 
snížení emisí k roku 2025 a 2030 N 

- Dobudování kapacit systému posuzování kvality ovzduší 
(technická a znalostní základna, lidské zdroje) N 

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR 

- Pro efektivní ochranu před povodněmi vycházet z kombinace 
opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a 
retardaci vody v území a technických opatření k ovlivnění 
povodňových průtoků 

A 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti  

- Podpora obnovy a vytváření ekologicky významných krajinných 
segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní 
porosty zvláště pak nivní louky atd.) 

A 

- Zachování nebo zvýšení současné výměry lesů jako 
minimálního základu pro uplatňování potřeb ochrany lesní 
biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa 

A 
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Koncepce/Cíl Vztah ÚP 
Dolní Lomná 
k danému cíli 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti  

- Zlepšení retenční funkce krajiny diverzifikací využívání krajiny 
a krajinných prvků a odstraněním melioračních úprav v 
zemědělsky neperspektivních částech krajiny 

A 

- Prosazování účinných protipovodňových opatření s využitím 
přirozených hydroekologických funkcí 

A 

- Podpora významu zvláště chráněných území a ÚSES zajištění 
prostupnosti krajiny 

A 

- Dokončení systému účinného čištění odpadních vod na území 
České republiky 

A 

- Snížit rizika znečištění podzemních a povrchových vod ze 
starých ekologických zátěží a ekologických havárií 

N 

- Zachování pestrých hydromorfologické útvarů, umožnit jejich 
vznik, existenci a ošetřit jejich ochranu 

N 

 
- Posílení nástroje podporujícího opětovné využití starých 

průmyslových zón (brownfields) 

 
A 

- Realizace chybějících skladebných částí ÚSES A 
- Omezování fragmentace krajiny způsobené migračními 

bariérami 
A 

  

3 Údaje o současném stavu životního 
prostředí v řešeném území a jeho 
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla 
územně plánovací dokumentace uplatněna 

3.1 Základní charakteristika zájmového území 

3.1.1 Základní charakteristika řešeného území  
Obec Dolní Lomná leží cca 15 km jižně od Třince v okrese Frýdek-Místek v 

Moravskoslezském kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Jablunkov. Obec Dolní 
Lomná sousedí s obcemi Horní Lomná, Morávka, Košařiska, Milíkov, Bocanovice, 
Jablunkov a Mosty u Jablunkova. Část hranice katastrálního území je vedena po státní 
hranici se Slovenskou republikou.  Řešené území (celé správní území obce Dolní Lomná) má 
rozlohu 27,03 km2. K datu 1.1.2016 bylo v Dolní Lomné evidováno 875 obyvatel. Zástavba 
v centrální části obce leží v nadmořské výšce 460 m n.m. Zástavba je však značně roztříštěna 
a sahá až do výšky cca 800 m n.n. 

Sídlo se nachází západně od významné komunikace I/11, po níž je vedena doprava ke 
slovenským hranicím. 
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Obr. 1: Situační mapa polohy zájmového území obce Dolní Lomná (podkladová data: 
www.mapy.cz). 

 

3.1.2 Geologické a geomorfologické poměry 
Zájmové území obce Dolní Lomná leží v geomorfologické provincii Západní Karpaty, 

subprovincii Vnější Západní Karpaty a v oblasti Západní Beskydy, celku Moravskoslezské 
Beskydy a v podcelku Lysohorská pahorkatina a okrsku Zadní hory (geoportal.cenia.cz). 

Geologický podklad území tvoří flyše (pískovce, jílovce, slepence) a kvartérní říční 
sedimenty (Geologická mapa ČR 1 : 500 000). 

Dle evidence České geologické služby – Geofondu se v řešeném území nachází velké 
množství registrovaných potenciálních, uklidněných a dočasně uklidněných sesuvů. V území 
převládají plochy s nízkou náchylností k sesuvům, v místech s vyšší sklonitostí jsou 
doplněny plochami se střední a vysokou náchylností k sesuvům. V řešeném území se 
nenachází žádné geologické lokality. 
 
Obr. 2: Situační znázornění náchylností svahů k sesuvům v zájmovém území (zdroj: 
Mapový server ČGS). 

 
 



Územní plán Dolní Lomná - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Eva Jirásková, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 
tel. 605-567905, pevná  583-034674,  http://www.ekogroup.cz  

 

24

Obr. 3: Situační znázornění svahových nestabilit v zájmovém území (zdroj: Mapový server 
ČGS). 

 

3.1.3 Eroze 
Zájmové území je ohroženo zejména vodní erozí – podél vodních toků a na orné půdě. 

Územní plán nenavrhuje žádné záměry, které by vedly ke zhoršení eroze v území, ale ani 
záměry ke zlepšení tohoto jevu. 

 
Obr. 4: Mapy erozní ohroženosti půd v zájmovém území (zdroj: Mapový portál VÚMOP). 
 

  

 

3.1.4  Klimatické a hydrologické poměry 
Vzhledem k velkému výškovému rozpětí se zájmové území nachází v pěti klimatických 

oblastech – CH4, CH6, CH7, MT2 a MT7. Základní klimatické parametry jednotlivých 
klimatických oblastí jsou zapsány v tabulce níže. 

Celé řešené území spadá do oblasti povodí řeky Odry a úmoří Baltského moře. 
Nejvýznamnějším vodním tokem v území je řeka Lomná, jež prochází střední částí území ve 
směru Z – V. Levostrannými přítoky řeky Lomné jsou Polanský potok, potok Glovčín, 
Kamenitý a Rusňok, pravostranným přítokem je Žabník, Mostařanka, Křínovský potok, 

vodní eroze větrná eroze 

sesuvy – zdroj Geofond 

       
  ostatní   

  
 
registr svahových nestabilit ČGS 
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potok Jestřábí a potok Menší (Mionší) a další bezejmenné pravostranných a levostranných 
přítoků. Řeka Lomná má vyhlášeno rozsáhlé záplavové území. V řešeném území se nachází 
několik drobných nádrží, které slouží ke krajinotvorným účelům. 

Téměř celé území obce Dolní Lomná (kromě části Městská Lomná -Závodí) náleží do 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. 
 
Obr. 5: Klimatické oblasti dle Quitta (1971) v zájmovém území (zdroj: Mapový portál 
AOPK ČR). 

 
 
Tab. 2: Základní parametry klimatických oblastí v zájmovém území (Quitt 1971). 
klimatická oblast/ 
parametr 

MT2 MT7 CH4 CH6 CH7 

průměrná teplota (leden) -3 až -4 °C -2 až -3 °C -6 až -7 °C -4 až -5 °C -3 až -4 °C 

průměrná teplota (červenec) 16 až 17 °C 16 až 17 °C 12 až 14 °C 14 až 15 °C 15 až 16 °C 

srážkový úhrn (vegetační období) 450-500 mm 400-450 mm 600-700 mm 600-700 mm 500-600 mm 

srážkový úhrn (zimní období) 250-300 mm 250-300 mm 400-500 mm 400-500 mm 350-400 mm 

počet mrazových dnů 110-130 110-130 160-180 140-160 140-160 

počet dní se sněhovou pokrývkou 80-100 60-80 140-160 120-140 100-120 

3.1.5 Pedologické poměry 
Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky (TKSP) v zájmovém 

území převažují dystrické kambizemě, v nejvyšších polohách jsou doplněny kambickými 
podzoly (geoportal.cenia.cz). Centrální část obce se nachází na modálních pseudoglejích. 

CH4 

CH6 

CH7 
MT2 

MT7 
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3.1.6 Biogeografické poměry 
Biogeografické poměry: 

Podle Culka a kol. (1996) se zájmové území obce Dolní Lomná nachází v provincii 
středoevropských listnatých lesů a podprovincii karpatské v bioregionu – 3.10 Beskydském a 
okrajově v bioregionu 3.5 Podbeskydském. 

3.1.7 Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace 
Z fytogeografického hlediska náleží zájmové území do oblasti oreofytika, obvodu 

karpatského oreofytika a fytogeografického okresu č. 99a Radhošťské Beskydy 
(geoportal.cenia.cz). 

Potenciální přirozenou vegetací v zájmovém území jsou převážně karpatské bučiny 
s kyčelnicí žlaznatou  (Dentario glandulosae-Fagetum) a smrkové bučiny (Calamagrostio 
villosae-Fagetum) (Neuhäuslová et al. 1998). 

3.1.8 Radonový index geologického podloží  
Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve 

stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě, dodávané do objektů z podzemních 
zdrojů. Radon z podloží proto nejvíce ovlivňuje výslednou koncentraci radonu v objektech. 

Hlavním cílem mapování radonového rizika z geologického podloží je vymezení území, v 
nichž lze předpokládat vyšší frekvenci výskytu objektů s ekvivalentní objemovou aktivitou 
radonu převyšující směrnou hodnotu 200 Bq.m-3. Posouzení efektivity vyhledávání lze 
provést srovnáním předpokládané kategorie radonového rizika z podloží a odpovídajícího 
počtu objektů nad 200 Bq.m-3. 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno 
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce.  

Mapa sledované oblasti je prezentována na Obrázku 6. Radonový index v řešeném území 
je nízký. Ve sledovaném území bylo provedeno jedno bodové měření radonového indexu 
s výsledkem 1,2 kBq.m-3. 
 
Obr. 6: Mapa radonového indexu + legenda (www.geology.cz). 
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3.1.9 Nerostné suroviny   
Do západní části řešeného území zasahuje CHLÚ prognózního zdroje zemního plynu č. 

724680000 Morávka. Žádná z ploch do tohoto ložiskového území nezasahuje. 

3.1.10 Poddolovaná území  
V zájmovém území se nenachází žádná poddolovaná území. 

3.1.11 Archeologická naleziště, historické památky  
Celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy. Při zemních 

zásazích do terénu na takovém území dochází s vysokou pravděpodobností k narušení 
archeologických nálezů a z hlediska památkové péče je tedy nezbytné provedení 
záchranného archeologického výzkumu. Před zahájením zemních prací je proto investor 
povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k provádění záchranného archeologického 
výzkumu (Archeologický ústav AV ČR Brno, popřípadě jiné) a této organizaci umožnit 
provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území. 

Na území obce se nenachází památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek. V řešeném území se nachází pouze památky místního významu a 
architektonicky významné objekty, které však nejsou evidovány (jedná se o např. pomníky, 
památníky, kříže, sochy, aj.). 

 
 

3.2 Ochrana přírody a krajiny 

3.2.1 Velkoplošná zvláště chráněná území 
Téměř celé správní území Dolní Lomné se nachází na území CHKO Beskydy, výjimkou 

je pouze východní okraj katastru v údolí Lomné. 
 

Obr. 7: Zonace CHKO Beskydy ve vztahu k zájmovému území (zdroj: Geoportál AOPK 
ČR). 
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3.2.2 Maloplošná zvláště chráněná území 
V řešeném území se nachází čtyři maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). 

Konkrétně se jedná o národní přírodní rezervaci (NPR) Mionší, přírodní rezervaci (PR) 
Úplaz a PR Velký Polom. 

 
NPR Mionší (kód dle ÚSOP: 244, rozloha 169,7 ha) je jednou z nejstarších a nejznámějších 
rezervací v Beskydech. Chráněna je od r. 1933, NPR o současné výměře 169,70 ha od roku 
1954. Najdeme ji na hřebeni a přilehlých svazích Úplazu (949,6 m n. m.) a Velké Polany 
(893 m n. m.), cca 2 km západně od centra obce Dolní Lomná. Jde o největší komplex 
přírodě blízkých jedlobukových porostů karpatského typu s javorem klenem (Acer 
pseudoplatanus) v České republice. Lesy jsou zpestřeny několika horskými loukami 
(polanami), pramenisky a drobnými vodotečemi. 
 
PR Úplaz (kód dle ÚSOP: 5313, rozloha 173,27 ha) představuje přírodě blízké karpatské 
smíšené lesy na svazích a rozsochách Úplazu, Velké Polany a Velkého Polomu v 
severovýchodní části Lysohorské hornatiny v Moravskoslezských Beskydech. Tvoří ji tři 
vzájemně oddělené části - Úplaz I., II. a III., které leží v rozpětí nadmořských výšek 580 až 
940 m. 
 
PR Velký Polom (kód dle ÚSOP:2060, rozloha 7367 ha) zaujímá severní svahy nejvyšší 
kóty hraničního hřebene Moravskoslezských Beskyd Velkého Polomu (1067 m). Na hraně 
svahu se nachází skalní mrazové sruby. Přírodní rezervace se rozkládá v nadmořské výšce 
860 - 1067 m. Vyhlášena byla v r. 1999 pro ochranu přirozených smrkobukových porostů s 
příměsí jedle bělokoré a javoru klenu na severním úbočí Velkého Polomu na rozmanitých 
půdních stanovištích s četnými prameništi ve vysokých polohách Moravskoslezských 
Beskyd. 
 
Obr. 8: Maloplošná zvláště chráněná území v katastru Dolní Lomné (zdroj: Geoportál 
AOPK ČR). 
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3.2.3 Území soustavy Natura 2000 
Téměř celé území se nachází na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Beskydy. Hranice EVL je shodná s hranicí CHKO, zahrnuje tak téměř celé zájmové území 
s výjimkou východního okraje katastru v údolí Lomné. Západní část území je součástí ptačí 
oblasti Beskydy. 

Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen na základě 
stanoviska orgánu ochrany přírody – Správy CHKO Beskydy dle §45i ZOPK (č.j. 
01483/BE/2016-2 ze dne 2.5.2016). Ve stanovisku je uvedeno, že návrh ÚP neobsahuje 
dostatek konkrétních údajů, ze kterých by bylo možno přesně a jednoznačně určit, zda může 
mít významný vliv na EVL a PO. Vzhledem mj. k významnému zastoupení biotopu – 
stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis), které jsou jedním z předmětů ochrany EVL Beskydy nelze 
významné ovlivnění vyloučit. Dané stanoviště se nachází na ploše cca 67 ha a zasahuje 
značnou část zemědělských pozemků k.ú. Dolní Lomná. Je mj. nutno posoudit i možný 
kumulativní vliv na předměty ochrany EVL. 

Další orgán ochrany přírody – KÚ Moravskoslezského kraje svým stanoviskem dle §45i 
ZOPK (č.j. MSK 103215/2013 ze dne 23.7.2013) významné negativní ovlivnění lokalit 
soustavy Natura 2000 v té části správního území, kde je příslušným orgánem, vyloučil. 
 
Obr. 9: Poloha řešeného území ve vztahu k evropsky významným lokalitám soustavy Natura 
2000 (zdroj: Geoportál AOPK ČR). 

 
 
Celkem 98 nově navržených ploch v rámci předloženého návrhu ÚP (z celkových 112) se 

nachází na území EVL Beskydy. Výjimkou v tomto ohledu jsou plochy  Z55-Z60, Z68, Z87-
Z90, Z92, Z93 a Z95. Celkem 19 z celkem 112 nově navržených ploch leží na území PO 
Beskydy. Konkrétně se jedná o plochy Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z51, Z52, Z54, Z61, Z64, Z70, 
Z71, Z78, Z79, Z82, Z83, Z84, Z96 a Z109. 

K záměru rozšíření lyžařského areálu bylo již zpracováno hodnocení dle §45i zák. 
114/1992 Sb., v platném znění (viz Banaš 2011a, 2012). Provedeným vyhodnocením bylo 
konstatováno, že realizace záměru na rozšíření Ski areálu Severka bude znamenat 
potenciální riziko mírně negativního vlivu pro sedm předmětů ochrany EVL Beskydy: 9130 
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva 
nížin a horského až alpínského stupně, 6230* Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech), střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus), vlka obecného (Canis lupus)-nulový 

PO Beskydy 

EVL Beskydy 
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až mírně negativní vliv, rysa ostrovida (Lynx lynx)-nulový až mírně negativní vliv, medvěda 
hnědého (Ursus arctos)-nulový až mírně negativní vliv. Dále bylo konstatováno riziko 
potenciálně mírně negativního ovlivnění u dvou předmětů ptačí oblasti Beskydy: kulíška 
nejmenšího (Glaucidium passerinum)-nulový až mírně negativní vliv a tetřeva hlušce 
(Tetrao urogallus)-nulový až mírně negativní vliv. Negativní vlivy spočívají zejména 
v dotčení biotopů předmětů ochrany při budoucích stavebních pracích (odstranění stávajících 
porostů, výkopy, pohyby mechanizace apod.), včetně jejich částečné zástavby (záboru) a 
dále v riziku rušení živočichů. Provedeným vyhodnocením byl dále konstatován nulový vliv 
hodnocené koncepce na ostatní předměty ochrany EVL a PO Beskydy. V návaznosti na tato 
zjištění byla v citovaném naturovém hodnocení navržena konkrétní opatření k minimalizaci 
případných negativních vlivů realizace koncepce na EVL a PO Beskydy, resp. jejich 
předměty ochrany (viz kap. 5 a kap. 4.2 citovaného hodnocení) spočívající v úpravách 
technického řešení jednotlivých částí záměru a stanovení limitů a podmínek realizace a 
provozu záměru. 

Ve zpracovaném posouzení vlivu návrhu ÚP Dolní Lomná na EVL a PO Beskydy dle 
§45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, byl při dodržení 
konkrétních doporučení pro jednotlivé plochy, vyloučen významný negativní vliv (viz Banaš 
2017). 

3.2.4  Památné stromy 

V zájmovém území se nenachází žádné památné stromy. 

3.2.5 Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter 

vzájemně propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické 
stability ve třech úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES. 

V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES všech tří úrovní. V rámci zpracování 
územního plánu byly u některých prvků zpřesněny hranice a byla doplněna potřebná lokální 
biocentra. V řešeném území se vyskytují následující prvky ÚSES: 

 
Nadregionální ÚSES: 

Jižně od intravilánu obce prochází od západu k východu nadregionální biokoridor 
(NRBK) 147. Jeho mezofilní bučinná osa je vedena v úpatních partiích v závěrečných 
partiích údolí Mostařanky a Křínovského a Jestřábího potoka od regionálního biocentra 174 
Mionší do regionálního biocentra 202 Pod Viščorankou. Horská osa NRBK 147 je vedena 
podél jižní hranice katastru z regionálního biocentra 261 Velký Polom do regionálního 
biocentra 238 U Dejůvky. Součástí NRBK K147 je migrační koridor pro velké savce (OZ 1) 
prostorem Jablunkovské brázdy. 
 
Regionální ÚSES: 

V zájmovém území se nachází dvě regionální biocentra: 
174 Mionší (charakter mezofilní bučinný a horský) 
261 Velký Polom (charakter horský) 
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Obr. 10: Poloha řešeného území ve vztahu k regionálním a nadregionálním prvkům ÚSES 
(zdroj: ZÚR Moravskoslezského kraje). 

 
 
Místní ÚSES: V území je vymezeno 9 lokálních biocenter a 14 lokálních biokoridorů. 
 

– L1 až L12 – od západu z Morávky podél severní hranice obce po hřbetní partie hor a 
jižně exponovanými svahy do Bocanovic, s napojením na území Košařisek biokoridorem 
L23; 

– L13 – L15 – propojení předešlé větve ÚSES s regionálním biocentrem N7 Mionší, 
napříč údolím toku Lomné; 

– L16 až L21 – posílení trasy mezofilní bučinné větve nadregionálního biokoridoru K147 
vedené severními svahy údolí Lomné; 

– L22 – propojení mezi větvemi nadregionálního biokoridoru K147; 
 

Některé nově navržené plochy či koridory jsou navrženy v přímé kolizi či bezprostřední 
blízkosti prvků ÚSES. Blíže jsou konkrétní střety komentovány v kap. 6. 

3.2.6 Významné krajinné prvky 
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, 
resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. 

V řešeném území se nenachází registrované VKP. 
 

Některé navržené plochy v návrhu ÚP Dolní Lomná potenciálně mohou negativně 
ovlivnit významné krajinné prvky. Blíže jsou konkrétní střety komentovány v popisu 
jednotlivých kolizních ploch v kap. 6. 
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3.2.7 Přírodní parky 
V zájmovém území nejsou vymezeny přírodní parky. 

3.2.8 Migrační prostupnost území 
Migračně významná území (MVÚ) zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savců i 

prostory potřebné k migraci a chrání propustnost krajiny jako celku. Celková rozloha MVÚ 
je 42 % území ČR. Požadavkem je, aby hledisko zachování jejich propustnosti bylo jedním z 
důležitých kritérií v rámci procesů územního plánování. 

Dálkové migrační koridory (DMK) jsou vedeny uvnitř MVÚ a představují prostory pro 
zajištění alespoň minimální průchodnosti krajiny. Jsou reprezentovány osou a bufferem o 
šířce 250 m na každou stranu (intravilány obcí jsou z DMK) vyčleněny. Jsou vymezeny v 
místech, která jsou v současnosti stále ještě průchozí, přičemž se často jedná o poslední 
možnosti, kudy mohou velcí savci projít. Pokud je DMK přerušen bariérou, označuje se tato 
lokalita jako místo kritické. Přitom je podmínkou, že kritická místa je možné technicky 
reálnými prostředky zprůchodnit. Místa, která jsou dnes průchozí, ale s velkým omezením, 
jsou na mapě vyznačena jako místa problémová. Požadavkem pro ochranu DMK je, že 
v nich nesmí být povolovány žádné stavby, které by snížily migrační prostupnost koridoru. 
Celková délka vymezených DMK v ČR je 10 060 km. 

Zájmovým územím prochází několik větví dálkových migračních koridorů (DMK) 
vymezených Agenturou ochrany přírody a krajiny. Východně od katastru obce Dolní Lomná 
je v Jablunkovské brázdě vyznačeno místo s problémovým omezením prostupnosti 
dálkového migračního koridoru. Téměř celé zájmové území je součástí migračně 
významného území – viz následující obrázek. 

 
Obr. 11: Poloha řešeného území ve vztahu k dálkovým migračním koridorům a migračně 
významným územím (podkladová data: ČÚZK, AOPK). 

 
 

3.3 Krajinný ráz 

 
Řešené území se nachází na severovýchodním okraji Moravskoslezských Beskyd. 

V území je patrná značná výšková členitost – nejvyšší bode katastru (1054 m n.m.) se 
nachází na úpatí Velkého Polomu, naopak nejnižší bod katastru (415 m n.m.) se nachází 
v severovýchodní části katastru u ústí říčky Lomné. Území je rozčleněno řadou výrazných 
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údolí řeky Lomné a jejích přítoků. Většina katastru (cca 79 %) je pokryta lesem a na cca 14 
% území se nachází trvalé travní prosty.  

Území bylo osidlováno postupně od 17. století – prvními obyvateli byli pastevci a později 
od 18. století i lesní dělníci. Většina zástavby v obci byla vybudována až během 20. a 21. 
století. V obci je zachována řada původních staveb s dochovanými prvky lidové architektury. 

 
Nemovité kulturní památky v řešeném území: 

V řešeném území se nenachází  nemovité kulturní památky, nachází se zde památky 
místního významu a architektonicky významné objekty, které však nejsou evidovány  - viz 
kap. 3.1.11. 

 
Typologie krajiny: 

Na celém území CHKO Beskydy bylo v roce 2007 provedeno preventivní hodnocení 
krajinného rázu, jeho následná aktualizace proběhla v roce 2011. V rámci jeho zpracování 
bylo podrobně zmapováno a charakterizována území této velice rozsáhlé chráněné krajinné 
oblasti. Dle tohoto hodnocení byl katastr Dolní Lomné zařazen do oblasti krajinného rázu 1 - 
Těšínské Slezsko, která je vymezena zejména s ohledem na hranice panství Těšínské 
komory. Následující popis vychází z tohoto hodnocení – Arvita P spol. s r.o. 2011. 

Oblast Těšínské Slezsko se dále dělí do několika míst krajinného rázu, obec Dolní Lomná 
je zařazena do míst krajinného rázu 1.2 Těšínské Beskydy a 1.3 Zadní Hory. Těšínské 
Beskydy zahrnují vrchoviny a hornatiny slezské části Moravských Beskyd, zejména v oblasti 
Ropické rozsochy. Jedná se o území s typickou valašskou a pasekářskou kolonizací v 16. a 
17. století. Zadní hory zahrnují bývalý hraniční hvozd mezi Slezskem a Uhry. V minulosti 
bylo území téměř neosídleno nebo osídleno převážně za zvláštních socio-ekonomických 
situací (útěk před cizími vojsky, útěk z původních panství). Hospodářství bylo v minulosti 
zaměřené především na lesní a dřevařské práce. V současnosti dominuje lesní hospodářství a 
rekreační využívání území (turistika, zimní sporty). 

Obec Dolní Lomná, tak jako každá horská osada, vznikla sdružováním již existujících 
rozptýlených horských pasek a horských hospodářství.  

 
Obr. 12: Oblasti krajinného rázu CHKO Beskydy (Arvita P spol. s r.o. 2011). 

 
 

Pro oblast Těšínského Slezska jsou typické normové typy sídel (dvorcová ves) 
s úsekovou plužinou. 
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Pro ochranu krajinného rázu bylo v rámci preventivního hodnocení krajinného rázu pro 
katastr obce Dolní Lomná navrženo několik regulativů: 

 na svazích a pasekách je dostavba možná pouze na historických stavebních místech 
 nepřipouštět další výstavbu chat 
 nezahušťovat zástavbu na pasekách 
 regulovat barevnost střech a fasád 
 regulovat hladinu zástavby na max. dvě nadzemní podlaží 
 nevymezovat nové velké plochy bydlení – pouze jednotlivé plochy s vazbou na 

stávající zástavbu 
 vyloučit městské typy oplocení staveb (zejména zídky pod plotem) 

 
Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje náleží území obce do krajinné 

oblasti C - Moravské Beskydy. 
 

Obr. 13: Oblasti krajinného rázu vymezené v ZÚR Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan 
s.r.o. 2010). 

 
 
Pro rozhodování o změnách v území (mimo zásad platných pro typy krajin) byly 

stanoveny tyto zásady: 
 preferovat ochranu přírodních, kulturních a estetických hodnot území před 

extenzivním rozšiřováním zastavitelných území; 
 pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci 

zastavěného území sídel; nová zastavitelná území vymezovat výhradně v návaznosti 
na zastavěná území při zohlednění pohledové exponovanosti a citlivosti lokalit a 
dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny; v nezastavěném 
území umisťovat pouze nezbytné stavby (pro zabezpečení lesního hospodaření a 
zemědělství); 

 chránit historické a urbanistické znaky sídel včetně jejich vnějšího obrazu; 
 chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných krajinných 

horizontů: 
 nevytvářet nové pohledové bariéry; 
 novou zástavbu umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území; 
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 v případě nových liniových staveb energetické infrastruktury riziko narušení 
minimalizovat v závislosti na konkrétních terénních podmínkách vhodným 
vymezením koridoru trasy a lokalizací stožárových míst. 

 ochrana místních kulturně historických dominant, zejména sakrálních a ostatních 
historických staveb. 

 
Nově zpracovaný návrh územního plánu obce Dolní Lomná výše uvedené regulativy 

v některých případech nedodržuje. Jako nejvíce problematická se z pohledu krajinného rázu 
jeví zejména rozsáhlá výstavba plánovaná v exponovaných polohách na svazích a v bočních 
údolích. Konkrétní hodnocení je uvedeno u jednotlivých návrhových ploch v kap. 6.2. 
S ohledem na charakter stávající zástavby je u v návrhu opatření v kap. 8 tohoto posouzení 
doporučeno v maximální možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného 
rázu, a to zejména v exponovaných polohách na svazích a v bočních údolích. 

3.4 Předpokládaný vývoj složek ŽP bez realizace 
územně plánovací dokumentace  

V případě, že by nebyl schválen návrh ÚP Dolní Lomná, zůstal by v platnosti stávající 
územní plán obce Dolní Lomná (1998) včetně jeho následně zpracovaných změn. 

Stávající územní plán však již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a požadavkům 
rozvoje obce a není v souladu s platnou legislativou a s nadřazenými ÚPD. 

Předmětem návrhu územního plánu obce Dolní Lomná je vymezení 112 zastavitelných 
ploch, jednoho koridoru pro zásobování elektrickou energií, dvou územních rezerv a 
několika nezastavitelných ploch. 

Většina navržených zastavitelných ploch je situována v návaznosti na zastavěné území, 
má lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní obce. 

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro optimální 
budoucí rozvoj řešeného území při respektování veškerých jeho hodnot, zejména přírodních, 
kulturních a historických. Nově schválený návrh územního plánu obce Dolní Lomná by měl 
být zárukou, že rozvoj funkce bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a další 
aktivity budou v souladu se zájmy udržitelného rozvoje území. 

Současně by však v případě neexistence nového ÚP nedošlo ani k záboru ZPF a 
přírodních stanovišť navrhovanými plochami ani ke změnám krajinného rázu. 
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4 Charakteristiky životního prostředí v 
oblastech, které by mohly být provedením 
koncepce významně zasaženy 

Jednotlivé složky životního prostředí, u kterých nelze vyloučit předpoklad možnosti 
významného ovlivnění uplatněním územního plánu, obsahuje následující tabulka. Pro 
každou složku životního prostředí jsou definovány základní charakteristiky, specifikující 
potenciál ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí v případě uplatnění 
posuzovaného územního plánu. 

 
Tab. 3: Charakteristiky životního prostředí potenciálně ovlivnitelné realizací návrhu ÚP 
Dolní Lomná. 

Složka životního prostředí 
Charakteristika životního prostředí 
potenciálně ovlivnitelná realizací ÚP 

Půda a horninové prostředí 

 Zábory ZPF 
 Zábory PUPFL vč. ochranného 

pásma lesa 
 Eroze a stabilita svahů 
 Využívání hornin a nerostných 

zdrojů 

Voda 
 Míra znečištění povrchových a 

podzemních vod 
 Změny odtokových poměrů 

Ovzduší a klima  Míra znečištění ovzduší 

Příroda a krajina 

 Stav přírodních a přírodě 
blízkých biotopů 

 Stav fauny a flóry 
 Stav chráněných území a 

předmětů jejich ochrany 
 Stav lokalit Natura 2000 a 

předmětů jejich ochrany 
 Stav VKP 
 Krajinný ráz 
 Prostupnost krajiny (ÚSES) 

Veřejné zdraví obyvatelstva 
 Kvalita ovzduší 
 Hluková situace a vibrace 

Hmotný majetek a kulturní památky  Stav kulturních památek 
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4.1 Půda a horninové prostředí 

4.1.1 Zábory ZPF 
Kvalita zemědělských pozemků 

V centrální části obce podél řeky Lomné se nachází půdy zejména I. a III. třídy ochrany, 
místy se v řešeném území nacházejí i půdy IV. a V. třídy ochrany. 

 
Obr. 14: Zobrazení jednotlivých tříd ochrany ZPF v zájmovém území (Zdroj: Mapový portál 
VÚMOP). 

 
 
Zemědělské pozemky jsou podle kvality zařazeny do bonitních půdně ekologických 

jednotek – BPEJ. První číslo kódu BPEJ označuje klimatický region. Převážná část řešeného 
území náleží do klimatického regionu – 9 – CH – chladný, vlhký. Dvojčíslí (2. a 3. číslo 
kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku. Dvojčíslí (4 a 5 číslo kódu BPEJ) – určuje 
sklonitost, skeletovitost, hloubku půdy a expozici – polohu vůči světovým stranám. Půdy 
v řešeném území náleží k následujícím hlavním půdním jednotkám:   

 
22 -  Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i 

fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním 
režimem poněkud příznivějším. 

36 -  Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i 
kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně 
těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v 
chladném klimatickém regionu. 
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40 -  Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, 
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až 
lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

50 -  Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných 
horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až 
středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. 

56 -  Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě 
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až 
středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

 
Skladba pozemků dle jejich druhu v řešeném území vyplývá z následující tabulky. 
 

Tab. 4: Skladba pozemků v řešeném území 
Druhy pozemků  Celková výměra pozemků (ha) 2 698,94  

Orná půda (ha) 26,17  
Chmelnice (ha) -  
Vinice (ha) -  
Zahrady (ha) 17,48  
Ovocné sady (ha) -  
Trvalé trávní porosty (ha) 383,85  
Zemědělská půda (ha) 427,50  
Lesní půda (ha) 2 118,17  
Vodní plochy (ha) 20,54 
Zastavěné plochy (ha) 15,38  
Ostatní plochy (ha) 117,35  

Zdroj: webový portál ČSÚ, data k 31.12.2016   
 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze očekávat zábory ZPF uplatněním 
uvažovaného ÚP. Vyhodnocení vlivu ÚP Dolní Lomná na tento aspekt životního prostředí je 
obsaženo v kapitole 6. 

4.1.2 Eroze a stabilita svahů 
Řešené území je charakteristická pro svůj výrazný reliéf, jež tvoří poměrně prudké svahy 

rozčleněné údolím řeky Lomné a četnými údolími jejích přítoků. Řešené území je z tohoto 
důvodu náchylné k vodní erozi. Větrná eroze v řešeném území představuje pouze minimální 
riziko. 

Realizací hodnoceného návrhu územního plánu dojde v řešeném území na konkrétních 
plochách ke změně jejich dosavadního využívání (zábory ZPF a PUPFL). 

Dle evidence České geologické služby – Geofondu a registru svahových nestabilit se v 
řešeném území nachází četné sesuvy, žádný z nich však není aktivní. V území převládají 
plochy s nízkou náchylností k sesuvům, v místech s vyšší sklonitostí jsou doplněny plochami 
s vysokou a střední náchylností k sesuvům – viz Obr. 2. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze a priori vyloučit ovlivnění erozní situace 
a stability svahů uplatněním uvažovaného ÚP. Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Dolní Lomná 
na tento aspekt je obsaženo v kapitole 6. 
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4.1.3 Pozemky určené k plnění funkce lesa 
Lesy jsou v řešeném území zastoupeny na cca 79 % území. Jedná se převážně o 

hospodářské lesy, které jsou zařazeny do lesní oblasti 40 Moravskoslezské Beskydy. 
Maloplošně jsou zastoupeny i lesy ochranné (např. v NPR Mionší). 

Návrh ÚP Dolní Lomná generuje zábor PUPFL, vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na tento 
aspekt je obsaženo v kapitole 6. 

4.1.4 Využívání hornin a nerostných zdrojů 
Do západní části řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území prognózního zdroje 

zemního plynu č. 724680000 Morávka. Žádná z ploch do tohoto ložiskového území 
nezasahuje. 

Vzhledem k tomu se v souvislosti s realizací hodnoceného ÚP Dolní Lomná 
nepředpokládá ovlivnění horninového prostředí a jeho využívání. 

4.2 Voda 
V zájmovém území je vymezena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Beskydy, což s sebou přináší zvýšené nároky na ochranu zdrojů povrchových i podzemních 
vod. 

4.2.1 Jakost povrchových a podzemních vod 
Obec Dolní Lomná nemá v současnosti vybudovaný soustavný systém veřejné 

kanalizace. 
V současné době je kanalizace vybudována pro centrální část obce od objektu č.p. 17 

(pekárna) po č.p. 149 (základní a mateřská škola) a je zakončena v mechanicko-biologické 
čistírně odpadních vod (ČOV) situované pod objektem pekárny u řeky Lomná s kapacitou 
300 ekvivalentních obyvatel (EO). Na tuto stoku DN 300 je napojeno cca 10 rodinných 
domů, obecní úřad, hotel Pod Akáty, bytový dům, dům s pečovatelskou službou a další 
objekty, což odpovídá počtu cca 170 EO.    

Odpadní vody z objektů situovaných v ostatních částí obce jsou po individuálním 
předčištění vypouštěny do recipientu. Část rodinných domů má vybudovány bezodtokové 
jímky s následným vyvážením. Rekreační areál dolu ČSA má vybudovánu mechanicko-
biologickou ČOV. Vlastní mechanicko-biologickou ČOV má rekreační areál Armáda, malé 
lokální ČOV typu Biofluid mají rovněž rekreační střediska Polana, penzion Lomná, penzion 
Beskydka a objekt Generálního ředitelství cel Praha. Dešťové vody jsou odváděny příkopy 
a propustky. 

V návrhu ÚP je obsaženo řešení předložené v rámci aktuálně projednávané změny 
PRVKÚK. Navržená změna PRVKÚK předpokládá odkanalizování pouze údolí řeky Lomné 
a to její centrální části a části Městská Lomná (Závodí).  

V centrální části navrhuje dostavbu stávající kanalizační sítě o stoku 3, která zajistí 
odkanalizování dalších objektů v centrální části obce, a to od objektu ZŠ+MŠ až po 
novostavby rodinných domů situovaných na západním okraji zastavěného území. ÚP 
navrhuje napojení dalších objektů realizovaných na navazujících zastavitelných územích Z7, 
Z8, Z9, Z10 Z11 a Z12. V případě přetížení bude možno stávající ČOV rozšířit. 

V části obce Městská Lomná (Závodí) je navržena výstavba kanalizačního řadu od 
objektu viaduktu v trase vedené podél silnice III/01151 a pokračující v trase bývalého 
náhonu k vodní pile a po levém břehu řeky Lomné až po ČOV pro 150 EO, situovanou u 
hranice s Jablunkovem v celkové délce cca 1,76 km. ÚP navrhuje na tento kanalizační řad 
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napojení dalších objektů realizovaných na navazujících zastavitelných územích Z55, Z56, 
Z57, Z58, Z59, Z60, Z87 a Z88. V případě přetížení bude možno navrženou ČOV rozšířit. 

Ve všech ostatních částech obce s rozptýleným způsobem zástavby (Glovčín, Novina, 
Ondráše, Matysy, Kantořonki, Radošonka, Války, Budzoše, Jestřábí, Křínov, Šaněčky, 
Firůvka, Laktula, p. Rozbroj, Zátoka, Hóta, Smyreči, Matušky, p. Szkandera - Jestřábí) se v 
této změně PRVKÚK navrhuje zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV.  

ÚP navrhuje tuto koncepci doplnit o kanalizaci, která zajistí odkanalizování rozsáhlých 
zastavitelných ploch Z14, Z15, Z16, Z24, Z25, Z26 a Z27 navržených na východním okraji 
centrální části obce (včetně přilehlé stávající zástavby) kanalizačním řadem převzatým z 
původního návrhu ÚPN obce zakončeným na ČOV situované na východním okraji 
zastavěného území části Zátoka.  

Likvidaci splaškových odpadních vod ze stávající i navržené zástavby v ostatních částech 
obce navrhuje ÚP řešit přímo u zdroje pomocí žump s vyvážením odpadu a domovních ČOV 
s vyústěním do vhodného recipientu. 

Celkově pro zlepšení kvality podzemních a povrchových vod ÚP navrhuje pro 
odkanalizování stávající nenapojené a nově navržené zástavby stávající stokovou síť rozšířit 
o další stoky splaškové kanalizace v celkové délce cca 4,1 km (gravitační). 

V lokalitách, kde není vybudována kanalizace, je nutno likvidovat odpadní vody 
zákonnými způsoby individuálně jejich akumulací v žumpách s vývozem na ČOV nebo 
čištěním v domovních ČOV zaústěných do vhodného recipientu 

Návrh kanalizační sítě je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKJMK) 
pouze částečně. Z tohoto důvodu bylo požádáno o jeho změnu 

Dešťové vody budou přednostně řešeny vsakováním na vlastním pozemku, případně 
akumulovány a využívány k zálivce. Srážkové vody z větších parkovišť (cca nad 10 stání) a 
jiných zpevněných ploch, kde může dojít ke kontaminaci dešťových vod ropnými látkami, 
budou odváděny s využitím přírodní i umělé retence mělkými stokami či otevřenými 
mělkými příkopy do vodních toků. Před zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení 
možného znečištění na stokách osazeny lapače ropných látek (lapoly). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze v souvislosti s realizací návrhu územního 
plánu vyloučit významný vliv na povrchové či podzemní vody v řešeném území. 

4.2.2 Změny odtokových poměrů 
Výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako zemědělská či lesní 

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. Minimalizace změny 
odtokových poměrů je zaručena navrženým přednostním zasakováním potenciálně 
neznečištěných dešťových vod (voda ze střech). Voda z komunikací a parkovišť může být 
kontaminována a je proto vhodně navrženo její odvádění do kanalizace přes potřebné lapače 
ropných látek. Vhodné je též umístit lapače štěrku a usazovací nádrže. 

4.3 Ovzduší a klima 
Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jednotlivých sídel z 

hlediska ochrany životního prostředí. Značný vliv na kvalitu ovzduší v obcích mají velké 
zdroje znečištění v širším regionu, zejména Třince. Téměř 90 % správního území stavebního 
úřadu Jablunkov leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska krátkodobých 
imisních koncentrací prachu a benzo(a)pyrenu.  
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Kvalita ovzduší v obci Dolní Lomná je ale poměrně dobrá díky expozici a převažujícímu 
proudění ovzduší Jablunkovskou brázdou podél toku Olše. 

 
Obr. 15: Hodnoty imisního zatížení v dotčeném území (zdroj: ČHMÚ). 

 
 

  
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

PM10 – roční průměr µg/m3 PM10 36. kvartil µg/m3 

Benzo(a)pyren – roční průměr ng g/m3 

Benzen – roční průměr µg/m3 NO2 – roční průměr µg/m3 
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Na základě hodnot imisního zatížení obce Dolní Lomná pro roky 2011-2015, které jsou 
udávány ČHMÚ lze konstatovat, že v části řešeného území jsou překračovány krátkodobé 
imisní limity pro PM10 a benzo(a)pyren, především v centrálním údolí. Na tento jev může 
mít realizace koncepce sekundární vliv z důvodu nákladní i osobní dopravy související 
s obslužností nově navrhovaných ploch. 

V řešeném území má lokální negativní vliv na čistotu ovzduší zejména doprava a 
vytápění pevnými palivy. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí 
pevných částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Situaci příznivě ovlivňuje 
plynofikace obce.  ÚP počítá s dalším rozšířením plynofikace do nově navrhovaných lokalit. 

Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a 
často finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací apod.). 
Emisemi z dopravy je zatížena zejména zástavba v návaznosti na komunikace procházející 
intravilánem obce. 

Potenciálně negativní vliv realizace návrhu ÚP Dolní Lomná na kvalitu ovzduší a 
kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okolí nelze vyloučit zejména vzhledem k 
předpokládanému rozvoji ploch bydlení, občanského vybavení a výroby a skladování. 
Případné vlivy realizace návrhu ÚP na stav ovzduší v zájmovém území jsou komentovány 
v kapitole 6. 

4.4 Příroda a krajina 

4.4.1 Stávající přírodní a přírodě blízké biotopy 
Na velké části řešeného území se nachází biologicky cenná stanoviště (luční a lesní 

porosty, přírodní úseky vodních toků, atd.). Některé nově vymezené plochy se nachází na 
přírodních typech biotopů, které jsou zároveň předměty ochrany EVL Beskydy. Potenciální 
konflikty rozvojových ploch s ekologicky hodnotnými lokalitami jsou vyhodnoceny 
v kapitole 6. 

4.4.2 Fauna a flóra 
V řešeném území je udáván výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, viz 

nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2017). Výskyt některých zvláště chráněných 
druhů na návrhových plochách byl zaznamenán i při aktuálním terénním průzkumu v květnu 
2017. Vliv jednotlivých ploch na konkrétní zvláště chráněné druhy je komentován v kapitole 
6. 

4.4.3 Chráněná území a jejich předměty ochrany 
Vysoká koncentrace významných biologických hodnot v území je evidentní z míry jeho 

legislativní ochrany.  
Ve správním území obce Dolní Lomná se nachází tři maloplošná zvláště chráněná území 

(MZCHÚ) – PR Úplaz, PR Velký Polom a NPR Mionší.  
Vliv realizace územního plánu na chráněná území a předměty jejich ochrany je 

vyhodnocen v kapitole 6. 
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4.4.4 Lokality soustavy Natura 2000 
Naprostá většina katastrálního území obce se nachází na území chráněné krajinné oblasti 

(CHKO) Beskydy. Dále se téměř celé území obce Dolní Lomná nachází na území evropsky 
významné lokality (EVL) Beskydy (CZ0724089) a značná část území i v ptačí oblasti (PO) 
Beskydy (CZ0811022). 

Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen na základě 
stanoviska orgánu ochrany přírody – Správy CHKO Beskydy dle §45i ZOPK (č.j. 
01483/BE/2016-2 ze dne 2.5.2016). Další orgán ochrany přírody – KÚ Moravskoslezského 
kraje svým stanoviskem dle §45i ZOPK (č.j. MSK 103215/2013 ze dne 23.7.2013) 
významné negativní ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v té části správního území, kde 
je příslušným orgánem, vyloučil. 

Hodnocení vlivu ÚP na příznivý stav druhů a přírodních stanovišť, které jsou předmětem 
ochrany PO a EVL Beskydy, a zásady jejich ochrany při uplatňování ÚP je předmětem 
samostatného posouzení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
(Banaš 2017). Závěry tohoto naturového hodnocení jsou přeneseny do kap. 6 tohoto 
dokumentu. 

4.4.5 Významné krajinné prvky (VKP), památné stromy 
 Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, 
resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. V zájmovém území 
se nenachází registrované VKP. Některé navržené plochy změn využití území zasahují do 
VKP. Vliv realizace návrhu územního plánu na VKP je dále blíže komentován v kap. 6. 

4.4.6 Krajinný ráz 
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění, jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti, který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka krajiny a vztahů v krajině. 
V zájmovém území nejsou vymezeny přírodní parky. 

Vliv realizace návrhu územního plánu na krajinný ráz je dále blíže komentován v kap. 6. 

4.4.7 Prostupnost krajiny 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu (def. MŽP). Cílem vymezení územního systému ekologické stability v řešeném 
území je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 
má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých 
společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj 
stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu 
stavu. Popis skladebných částí územního systému ekologické stability je uveden v kapitole 
3.2.5. 
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Zájmovým územím prochází několik dálkových migračních koridorů (DMK) 
vymezených Agenturou ochrany přírody a krajiny, většina zájmového území je součástí 
migračně významného území. 

Vliv realizace návrhu územního plánu na prostupnost krajiny, včetně prvků ÚSES je dále 
blíže komentován v kap. 6. 

4.5 Veřejné zdraví obyvatelstva 

4.5.1 Kvalita ovzduší 
Problematika kvality ovzduší je podrobněji rozepsána v kapitole 4.3. V území se 

v současné době s výjimkou dopravy nenacházejí žádné významné zdroje znečišťování 
ovzduší. Stávající stav příznivě ovlivňuje plynofikace centrální části obce. U části nově 
navržených rozvojových ploch je s plynofikací také počítáno. 

Vyhodnocení vlivu realizace návrhu ÚP Dolní Lomná na kvalitu ovzduší ve vztahu 
k veřejnému zdraví obyvatelstva je obsahem kapitoly 6. 

4.5.2 Hluk a vibrace 
Hluková situace v zájmovém území je dnes závislá především na intenzitě dopravy. 

Legislativní rámec pro ochranu obyvatel před hlukem je vymezen zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům resp. správcům 
pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (zdroje 
hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk 
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 
venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.  

V zájmovém území nejsou navrhovány nové významné zdroje hluku, využití konkrétních 
ploch výroby a skladování není v současnosti k dispozici a bude vyhodnocena na úrovni 
jednotlivých budoucích záměrů. Realizací hodnoceného návrhu územního plánu však může 
dojít k  mírnému navýšení dopravní zátěže v obci, z tohoto důvodu je obsahem kapitoly 6 
také vyhodnocení realizace návrhu územního plánu ve vztahu k tomuto aspektu. 

 

4.6 Hmotný majetek a kulturní památky 
 
V řešeném území nejsou evidovány nemovité kulturní památky, nacházejí se zde pouze 

památky místního významu – viz kapitola 3.1.11.  Potenciální vliv realizace návrhu 
územního plánu na hmotný majetek a památky je blíže komentován u jednotlivých ploch 
v kap. 6. 
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5 Současné problémy a jevy životního 
prostředí, které by mohly být uplatněním 
politiky územního rozvoje nebo územně 
plánovací dokumentace významně 
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště 
chráněná území a lokality Natura 2000 

Popis problémů a složek životního prostředí, které by realizací návrhu územního plánu 
Dolní Lomná mohly být významně ovlivněny je podrobněji rozepsán v předchozí kapitole 4. 

V zájmovém území převládají přírodní a přírodě blízké biotopy (lesní a luční porosty). 
Většina zájmového území je součástí CHKO a EVL Beskydy. Část zástavby zasahuje i do 
území ptačí oblasti Beskydy. Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 
nebyl vyloučen na základě stanoviska orgánu ochrany přírody – Správy CHKO Beskydy dle 
§45i ZOPK (č.j. 01483/BE/2016-2 ze dne 2.5.2016). Další orgán ochrany přírody – KÚ 
Moravskoslezského kraje svým stanoviskem dle §45i ZOPK (č.j. MSK 103215/2013 ze dne 
23.7.2013) významné negativní ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v té části správního 
území, kde je příslušným orgánem, vyloučil. 

Hodnocení vlivu ÚP na příznivý stav druhů a přírodních stanovišť, které jsou předmětem 
ochrany PO a EVL Beskydy, a zásady jejich ochrany při uplatňování ÚP je předmětem 
samostatného posouzení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
(Banaš 2017). Závěry tohoto naturového hodnocení jsou přeneseny do kap. 6 tohoto 
dokumentu.  

Vliv realizace územního plánu na ZPF, PUPFL, VKP, skladebné prvky ÚSES a další jevy 
životního prostředí je popsán v kapitole 6. 

Řešené území má vysoký koeficient ekologické stability díky poměru mezi zastavěnými a 
kulturně obdělávanými plochami a plochami přírodními nebo přírodě blízkými. 

V zájmovém území je vymezeno záplavové území řeky Lomné. Nově navržené plochy 
pro výstavbu jsou situovány mimo stanovená záplavová území. Dostavby v rámci stávajících 
zastavěných ploch situovaných ve stanovených záplavových územích budou řešeny 
individuálně. Jako prvek protipovodňových opatření v krajině bude po své realizaci (mimo 
jiných funkcí jako je akumulace pitné vody) působit rovněž vodní nádrž Horní Lomná na 
Lomné, pro niž je v návrhu ÚP Dolní Lomná v souladu se ZÚR Moravskoslezského kraje 
vymezena územní rezerva (R1). Zvýšení rizika záplav zástavbou na nově vymezených 
plochách je částečně eliminováno navrženým přednostním zasakováním dešťových vod na 
místě spadu. 

V části řešeného území jsou překračovány krátkodobé imisní limity pro PM10 a 
benzo(a)pyren, především v centrální části obce. Na tento jev může mít realizace záměru 
sekundární vliv z důvodu nákladní i osobní dopravy související s obslužností nově 
navrhovaných ploch.  

Dalšími významným problémem jsou zejména potenciální střety některých rozvojových 
ploch s ochranou přírody a krajiny. 
 

Tyto střety a problémy jsou dále blíže specifikovány v kapitole 6 tohoto hodnocení. 
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6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných 
vlivů navrhovaných variant územního plánu 
na životní prostředí 

6.1 Souhrnné zhodnocení vlivu územního plánu na 
životní prostředí z hlediska kumulativních a 
synergických vlivů, včetně zhodnocení dlouhodobých, 
střednědobých, krátkodobých, trvalých, přechodných, 
kladných a záporných, včetně vztahů mezi 
uvedenými oblastmi hodnocení 

Územní plán je předkládán v jedné variantě. Kumulativní vlivy realizace jednotlivých 
ploch obsažených v návrhu územního plánu mohou nastat zejména se stávajícími plochami 
v území, avšak ani při zvážení kumulace vlivů (především v oblasti dopravní zátěže) se 
neočekávají významné změny proti současnému stavu. 

6.1.1 Vlivy na půdu  
 
Zábor zemědělské půdy pro navržené plochy 

Výpočet záboru ZPF je zpracován podle Společného metodického doporučení Odboru 
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP, 
červenec 2011 a podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy 
MŽP (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  

Předmětem návrhu územního plánu obce Dolní Lomná je vymezení 97 zastavitelných 
ploch, jednoho koridoru pro zásobování elektrickou energií, dvou územních rezerv a 
několika nezastavitelných ploch. 

ÚP velkou část rozvojových ploch přebírá z původního územního plánu obce. Plochy 
záborů ZPF jsou v tabulkové a výkresové části odůvodnění ÚP a výrokové části ÚP Dolní 
Lomná označeny identicky. 
 

Celkový předpokládaný zábor půdy je 37,73 ha, z toho je 29,33 ha zemědělských 
pozemků, 8,4 ha tvoří nezemědělské pozemky a 3,93 ha lesní půda (PUPFL). Zábor 19,39 
ha pozemků je převzat z původního územního plánu obce. 

 
Všechny zastavitelné plochy byly vymezeny tak, aby nedošlo k narušení organizace ZPF 

a ke ztížení obhospodařování ZPF. 
 

Investice do půdy 
Předpokládá se zábor odvodněných pozemků o rozloze 5,23 ha.   
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Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability 
Do grafické přílohy ÚP je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí. Dle 

metodického doporučení nebyl zábor půdy pro ÚSES hodnocen. 
 
Posouzení a zdůvodnění záboru zemědělských pozemků 

Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou navrženy převážně v návaznosti na 
zastavěné území a jsou doplněním stávající zástavby.  

  Je navržen značný zábor zemědělských pozemků pro bydlení BV – 12,80 ha, SV – 
12,26. Jde o plochy doplňující stávající zástavbu obce. Značnou část navržených 
zastavitelných ploch představují plochy, které jsou již obsaženy v platném územním plánu a 
které je tedy nutno v zájmu kontinuity rozvoje řešeného území i nadále respektovat (19,39 
ha). Záborem navržených ploch nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu 
ani zemědělských cest. 

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou z části v nejhorší kvalitě – v V. třídě 
ochrany (3,60 ha), částečně ve IV. třídě ochrany (6,54 ha), částečně ve III. třídě ochrany 
(10,91 ha). Půdy nejlepší kvality se v řešeném území vyskytují v centrální části obce v údolí 
Lomné. Předpokládaný zábor půd I. třídy ochrany je 8,28 ha. 

Podrobné vyčíslení záboru ZPF pro jednotlivé zastavitelné plochy, koridory technické a 
dopravní infrastruktury jsou k dispozici v odůvodnění ÚP. V tabulkách je očekávaný zábor 
rozdělen na již odsouhlasené a nově navržené zábory ZPF pro jednotlivé plochy. Níže je 
uveden tabelární přehled záboru půd dle funkčního členění ploch. 
 
Tab. 5: Přehled záboru půdy dle funkčního členění ploch. 

funkční členění 
zábor půdy 
celkem (ha) 

z toho 

převzatý z 
ÚPN obce 

(ha) 

zemědělských 
pozemků (ha) 

Plochy zastavitelné:    
BV – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické 13,88 7,99 12,80 
RH – rekreace – hromadná 0,27 0,27 0,27 
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 0,07 0,00 0,06 
SV – smíšená obytná – vesnická 12,53 7,03 12,26 
OK – občanské vybavení – komerční zařízení 0,10 0,10 0,10 
DS – dopravní infrastruktura – silniční 3,19 2,90 2,11 
VD – výroba a skladování – drobná výroba a výrobní služby 0,32 0,00 0,10 
VZ – výroba a skladování – zemědělská a lesnická 0,53 0,53 0,53 
PV - veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 5,63 0,48 0,85 
PZ – veřejná prostranství – s převahou nezpevněných ploch 0,41 0,00 0,25 
TI – technická infrastruktura 0,37 0,27 0,00 
WT – vodní plochy 0,14 0,14 0,00 
Zábor zastavitelných ploch celkem: 37,73 19,39 29,33

 
Zábor půdy určené pro plnění funkce lesa (PUPFL) pro navržené plochy 

Územní plán vyvolá zábor 3,93 ha pozemků určených k plnění funkce lesa podle 
zvláštních předpis. Níže je uveden tabelární přehled záboru PUPFL pro jednotlivé 
zastavitelné plochy. 
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Tab. 6: Přehled záboru PUPFL pro jednotlivé zastavitelné plochy. 
Plocha funkční využití zábor  

(ha) 
Kategorie lesních pozemků 

Z53 - SV bydlení – smíšené - vesnické 0,05 10- Lesy hospodářské 
Z68 - TI plochy technické infrastruktury 0,10 10- Lesy hospodářské 
Z75 - DS plochy dopravní infrastruktury silniční 0,96 10- Lesy hospodářské 

Z 111 - DS plochy dopravní infrastruktury silniční 0,12 10- Lesy hospodářské 
Z80 - PV veřejná prostranství s převahou zpev. ploch 2,09 10- Lesy hospodářské 
Z82 - PV veřejná prostranství s převahou zpev. ploch 0,30 10- Lesy hospodářské 
Z83 - PV veřejná prostranství s převahou zpev. ploch 0,05 10- Lesy hospodářské 
Z85 - PV veřejná prostranství s převahou zpev. ploch 0,04 10- Lesy hospodářské 
Z87 - PV veřejná prostranství s převahou zpev. ploch 0,08 10- Lesy hospodářské 

 Z94 - WT vodní plocha 0,14 10- Lesy hospodářské 
celkem zábor PUPFL: 3,93  

 
V případě nové výstavby je nutno dodržovat ochrannou vzdálenost do 50 m od okraje 

lesa – dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se 
souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na minimálně 50 m vzdálenost od 
okraje lesa splňuje většina navržených rozvojových ploch obsažených v návrhu ÚP. 
Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje nesplňují plochy: Z1 – SV, Z2 – SV, Z3 – SV, Z4 – 
SV, Z5 – SV, Z6 – SV, Z8 – BV, Z9 – BV, Z14 – BV, Z16 – BV, Z17 -  BV, Z18 – SV, Z23 
– SV, Z24 – BV, Z26 – BV, Z27 – BV, Z29 – SV, Z30 – SV, Z31 – SV, Z32 – SV, Z33 – 
SV, Z34 – SV, Z38 – SV, Z39 – SV, Z40 – SV, Z49 – SV, Z51 – SV, Z52 – SV, Z53 – SV, 
Z54 – SV, Z55 – BV, Z56 – BV, Z60 – BV, Z65 – TI, Z66 – TI, Z67 – TI, Z68 – TI, Z69 – 
VD, Z71 – VD, Z73 – DS, Z74 – DS, Z75 – DS, Z76 – DS, Z77 – DS, Z78 – DS, Z79 – DS, 
Z80 – PV Z82 – PV, Z83 – PV, Z84 – PV,Z85 – PV, Z86 – PV, Z87 – PV, Z90 – PV, Z91 – 
PZ, Z92 – PZ, Z93 – PZ, Z94 – WT, Z95 – BV, Z99 – BV, Z100 – BV, Z101 – SV, Z103 – 
SV, Z104 – SV, Z105 – SV, Z106 – SV, Z110 – VD, Z111 – DS, 112 – SV. 

 
Celkově bude mít návrh územního plánu mírně až významně negativní vliv na půdu, 

dochází k záborům ZPF zejména v I. třídě ochrany a pozemků určených pro plnění funkcí 
lesa. Které s ohledem na charakter půd v centrální části obce nelze realizovat na půdách nižší 
kvality. Vlivy na půdu jsou považovány za nevratné, trvalé, středně významné. Kromě 
vlastního úbytku zemědělské a lesní půdy je sekundárním vlivem záboru ZPF a PUPFL 
většinou také alespoň částečné zpevnění ploch a s tím související zrychlení odtoku 
dešťových vod, riziko bleskových povodní, zábor biotopu rostlin a živočichů a snížení 
sorpční kapacity území. 

6.1.2 Dopravní zátěž území 
Nové rozvojové plochy, byť s převahou ploch pro výstavbu rodinných domů a smíšenou 

obytnou výstavbu, budou mít kumulativní mírně negativní dopad daný postupným 
navyšováním intenzit osobní obslužné dopravy na veřejných komunikacích. Plochy výroby a 
skladování jsou navrženy v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu. 

6.1.3 Hluková a imisní zátěž, veřejné zdraví 
Přesnější míru vlivů na uvedené složky nelze bez znalosti konkrétního naplnění daných 

ploch v této chvíli stanovit. Je pouze možno odhadnout, že vlivem obslužné dopravy a 
spalování paliv v nové zástavbě se zátěž mírně navýší (předpokládá se plynofikace části 
nové zástavby). Vlivy tohoto zvýšení na veřejné zdraví však budou celkově zanedbatelné. 
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6.1.4 Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií 
Všechny lidské aktivity včetně rozvoje obytné a výrobní zástavby a občanské 

vybavenosti přinášejí obvykle zvýšenou produkci odpadů.  
V daném území tento problém není zásadního významu. Svoz odpadů je v souladu 

s platnými předpisy v území zajištěn, produkce odpadů je ustálená a soustředí se převážně na 
komunální odpady (směsný komunální odpad, plasty, papír, biologicky rozložitelné odpady). 
Tento vliv bude po realizaci rozvojových ploch velmi mírně negativní, trvalý, s mírně 
vzestupnou tendencí závislou na počtu obyvatel a návštěvníků. 

Odvod odpadní vody z nově navrhovaných ploch bude řešen shodně jako doposud – nově 
navržené plochy budou přednostně napojeny na stávající či nově vybudovanou kanalizační 
síť, v případě nemožnosti napojení budou odpadní vody likvidovány individuálně. Vliv na 
produkci odpadních vod bude trvalý, velmi mírně negativní, závislý na počtu obyvatel a 
návštěvníků, bude mít kumulativní charakter s již existujícími plochami. 

6.1.5 Změny odtokových poměrů 
Výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako zemědělská a lesní 

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. Minimalizace změny 
odtokových poměrů je zaručena navrženým přednostním zasakováním vhodných dešťových 
vod (voda ze střech). Voda z komunikací a parkovišť může být kontaminována a je proto 
vhodně navrženo její odvádění do kanalizace přes potřebné lapače ropných látek. Vhodné je 
též umístit lapače štěrku a usazovací nádrže. 

Vliv realizace návrhu ÚP jako celku na odtokové poměry v území se očekává z hlediska 
zvýšení výměry zastavěné plochy mírně negativní a nevratný. 

6.1.6 Vlivy na čerpání vod 
Předpokládaná nová zástavba přinese zvýšení odběru podzemních vod pro zásobování 

veřejného vodovodního řadu. Na území Dolní Lomná se nachází rozsáhlá vodovodní síť 
zásobována pitnou vodou pouze z místních zdrojů. Celkem je pro obec využíváno pět zdrojů, 
podle kterých jsou jednotlivé vodovody pojmenovány. Tyto vodovody mají vybudovány 
vlastní vodojemy určující tlakové poměry vody v síti. U všech vodojemů je prováděna 
úprava vody chlorováním. Areály vodojemů jsou oplocené, ochranná pásma nejsou 
vyhlášena.  

Z důvodu možné snížené kvality pitné vody z individuálních zdrojů pitné vody je 
územním plánem navrženo rozšířit vodovodní síť pro co nejvíce zastavitelných ploch s 
napojením na stávající vodovodní síť, která je zásobena pitnou vodou z místních vodních 
zdrojů. Územním plánem je navrženo stávající vodovodní síť rozšířit o další vodovodní řady 
DN 50 až DN 80 v délce cca 2,73 km pro zásobování navržených zastavitelných ploch, které 
mohou sloužit i pro napojení stávající zástavby. Kumulativní vlivy na podzemní vody budou 
trvalé, mírně negativní, dané zvýšeným čerpáním vod pro zásobování navrhovaných ploch. 

6.1.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví 
architektonického a archeologického 

Návrh ÚP Dolní Lomná zohledňuje stávající architektonickou tvářnost a strukturu sídla a 
respektuje místní pamětihodnosti a kulturní tradice. Regulativy ÚP stanovují pro plochy 
obecné plošné a výškové regulativy v dostatečné míře. Celé území Dolní Lomné je územím s 
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archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči kategorie UAN III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán 
výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné 
území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost 
výskytu archeologických nálezů. Z tohoto důvodu bude nutné při realizaci některých záměrů 
striktně zachovat všechny zákonné požadavky vyplývající z tohoto střetu (ohlášení zemních 
prací příslušnému archeologickému pracovišti, umožnění provedení záchranného průzkumu 
atd.). 

Na území obce nejsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR evidovány žádné 
nemovité kulturní památky památkového fondu ČR – viz kap. 3.1.11. 

Vliv návrhu ÚP Dolní Lomná na výše uvedené složky je neutrální. Případné střety 
některých ploch s památkami místního významu je komentován přímo v komentáři 
k jednotlivým plochám v kap. 6.2. 

6.1.8 Vlivy na ovzduší 
Značný vliv na kvalitu ovzduší v obci mají velké zdroje znečištění v širším regionu, 

zejména Třince. Téměř 90 % správního území stavebního úřadu Jablunkov leží v oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska krátkodobých imisních koncentrací prachu a 
benzo(a)pyrenu. Přímo v řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší zejména 
doprava a vytápění soukromých nemovitostí. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace centrální 
části obce. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně 
omezené a často finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky 
komunikací apod.). Emisemi z dopravy je zatížena zejména zástavba v návaznosti na 
komunikace procházející intravilánem. 

Potenciální negativní vliv realizace návrhu územního plánu Dolní Lomná na kvalitu 
ovzduší a kumulaci znečištění z dopravy s ostatními zdroji v okolí nelze vyloučit zejména 
vzhledem k předpokládanému rozvoji ploch bydlení, občanské vybavenosti a výroby a 
skladování. Tento vliv bude kompenzován plánovanou plynofikací části nově navržených 
ploch nahrazující alespoň zčásti vytápění pevnými palivy. Případné vlivy na stav ovzduší 
v zájmovém území jsou komentovány v kapitole 6.2 u jednotlivých návrhových ploch.  

Potenciální kumulativní vliv realizace návrhu ÚP Dolní Lomná na kvalitu ovzduší bude 
celkově mírně negativní. 

6.1.9 Vliv na krajinný ráz, na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, 
zvláště chráněná území, ÚSES a ekosystémy 

 
Vlivy na biologickou rozmanitost 

Vlivy realizace návrhu ÚP na biologickou rozmanitost u většiny navržených ploch ve 
významné míře nenastanou. Návrhové plochy většinou nezasahují do stanovišť se zvýšeným 
zastoupením ochranářsky cenných druhů bioty. Výjimkou v tomto ohledu jsou plochy 
zasahující do prostoru hodnotných přírodních stanovišť a potenciálně vhodných či 
prokázaných biotopů zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném 
znění. Jako potenciálně nejvíce konfliktní v tomto ohledu byly stanoveny plochy Z70, Z74, 
Z110 a Z111. 

Blíže jsou konkrétní střety komentovány v popisu jednotlivých kolizních ploch v kapitole 
6.2. 
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Vlivy na ZCHÚ a ÚSES 
Návrh ÚP upravuje vymezení systému ÚSES v souladu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací a návrhem ZÚR Moravskoslezského kraje. Parametry jednotlivých prvků 
splňují nároky na jejich minimální šířku a plochu. 

U většiny ploch nelze očekávat významné narušení funkčnosti obecně či zvláště 
chráněných částí přírody. U ploch, které se nachází v bezprostřední blízkosti prvků ÚSES, či 
do nich přímo zasahují, jsou v textové části ÚP navrženy regulativy zajišťující zachování 
prostupnosti prvků ÚSES. V návrhu ÚP je navrženo i několik zastavitelných ploch v rámci 
II. zóny CHKO. 

 
Vlivy na VKP, památné stromy 

Některé navržené plochy v návrhu ÚP potenciálně mohou negativně ovlivnit významné 
krajinné prvky, což je blíže komentováno u jednotlivých ploch v kap. 6.2. Celkově 
významný negativní vliv realizace návrhu ÚP Dolní Lomná na VKP se však nepředpokládá. 

Blíže jsou konkrétní střety komentovány v popisu jednotlivých kolizních ploch v kapitole 
6.2. Kumulativní vlivy v této oblasti nenastanou. 
 
Vlivy na krajinný ráz 

Základní koncepce uspořádání krajiny se ÚP Dolní Lomná nemění. S ohledem na 
charakter rozvolněné zástavby jsou i některé nově navržené plochy rozmístěna na řídce 
osídlených svazích a v bočních údolích. 

Pro ochranu krajinného rázu je v urbanizovaném území v návrhu ÚP stanoveno několik 
opatření. Tato opatření zahrnují mimo jiné i ochranu břehových porostů a návrhů výsadeb 
stromořadí podél významnějších cest a výsadbu izolační zeleně na obvodu zemědělských a 
výrobních areálů. 
 

Riziko možného ovlivnění krajinného rázu lze spatřovat u rozsáhlých ploch situovaných 
v exponovaných polohách. Vliv těchto ploch na krajinný ráz je dále rozveden v komentáři 
k jednotlivým plochám v kap. 6. 

V textové části ÚP jsou pro ochranu krajinného rázu stanoveny výškové a plošné limity 
pro stavby v nově navrhovaných zastavitelných plochách, včetně uvedení jejich hlavního, 
přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití. Nad rámec textové části ÚP 
doporučujeme ve volné krajině a okrajových částech obce neumisťovat velkoplošné 
billboardy a stavby obdobného charakteru, které by mohly negativně ovlivnit místní krajinný 
ráz. S ohledem na charakter území doporučujeme v maximální možné míře přizpůsobit 
zástavbu ochraně místního krajinného rázu, a to zejména v exponovaných polohách na 
svazích a v bočních údolích. 
 
Ekologická stabilita území 

Realizace návrhu ÚP přináší změnu krajinných složek – dochází k záboru ZPF, PUPFL a 
ke vzniku nových zastavěných ploch a komunikací. Zároveň jsou však navrženy plochy 
přírodní a veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch. 

Celkově bude vliv ÚP na ekologickou stabilitu území spíše méně významný, neboť 
navržené zastavitelné plochy jsou navrženy převážně v bezprostřední návaznosti na stávající 
zástavbu a jedná se většinou o plochy s navrženým poměrně nízkým koeficientem zastavění. 

6.1.10  Závěr 
Vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných ploch, zejména obytné zástavby 

v území se neočekávají významné negativní vlivy předkládaného návrhu ÚP na 
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problematické oblasti. Regulativy uvedené v textové části návrhu ÚP Dolní Lomná jsou 
považovány za dostatečné. 

Přesnější zhodnocení především v oblasti hlukové a imisní zátěže bude vyžadováno vždy 
ve fázi územního rozhodování, kdy u ploch občanského vybavení a podnikání bude známo 
konkrétní technické řešení. Vlivy hluku a znečištění ovzduší je nutno považovat za vlivy 
synergické, tedy jejich míra je při souběhu hlukových a imisních vlivů vždy větší, než 
připadá na jejich prostý součet. 

Potenciálně významné plochy jsou dále hodnoceny jednotlivě a jsou pro ně v případě 
potřeby stanoveny podmínky, za kterých je možné jejich realizaci akceptovat. 

 

6.2 Detailní zhodnocení vlivu územního plánu na životní 
prostředí 

Návrh územního plánu je invariantní a vychází z požadavků zadání územního plánu. 
S ohledem na tuto skutečnost je invariantní i hodnocení jeho vlivů.  

Zpracovatelé SEA hodnotí zjištěné nebo předpokládané kladné a záporné vlivy 
posuzovaného návrhu ÚP Dolní Lomná na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou 
rozmanitost, faunu, floru, chráněná území, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, 
hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy 
na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi. 

Hodnocení návrhu ÚP Dolní Lomná je realizováno na základě poznatků z terénního 
průzkumu zájmového území (březen 2017 u většiny ploch, květen 2017 u následně 
navržených ploch Z98-Z112), náhledu do dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP, 
verze květen 2017), dat mapování biotopů (2013) poskytnutých Agenturou ochrany přírody a 
krajiny a zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území (viz seznam 
literatury). Pro posouzení některých ploch byla využita i data z dřívějších biologických 
průzkumů zpracovatele z období únor - září 2011 v rámci dřívějšího naturového a 
biologického hodnocení záměru: „Rozvoj lyžařského areálu Severka“ (viz Banaš 2011a, 
2011b). 

Hodnoceny jsou vlivy primární, sekundární, synergické, kumulativní, krátkodobé, 
střednědobé a dlouhodobé, trvalé a přechodné. 

Předmětem hodnocení jsou jednotlivé návrhové plochy předkládané návrhem ÚP Dolní 
Lomná, přičemž míra jejich vlivu na referenční cíl je vyjádřena pětistupňovou škálou 
specifikovanou v následující tabulce. V případě, že byla pro konkrétní plochy navržena 
doporučení zmírňující výsledný vliv na jednotlivé složky životního prostředí, je v tabulce na 
prvním místě uveden vliv při realizaci plochy v plném rozsahu a za znaménkem / následuje 
konstatovaný vliv při dodržení navržených zmírňujících opatření. 
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Tab. 7: Stupnice hodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí. 
Hodnota vlivu Specifikace 

+2 Výrazně pozitivní vliv 
+1 Mírně pozitivní vliv 
0 Nevýznamný či neutrální vliv 
-1 Mírně negativní vliv 
-2 Výrazně negativní vliv 

 
Hodnocení vlivů na půdu a horninové prostředí vychází z posouzení nutnosti záboru ZPF 

a PUPFL, posouzení respektování ochranného pásma lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. 
v platném znění, potenciální možnosti ovlivnění erozní situace a stability svahů, zohlednění 
míry stávajícího využívání nerostného bohatství a dalších specifických aspektů lokality. 
Zábory ZPF a PUPFL jsou hodnoceny dle následující škály významnosti: 
 
Významný nepříznivý vliv (-2): 

 Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu větším než 5 ha 
 U ZPF převažují půdy nejvyšších tříd ochrany (I, II) 
 U PUPFL nelze vyloučit vliv přeměny pozemků na další ekologické parametry 

území (stabilita svahů, stabilita okolních porostů, odtokové poměry území, atd.) 
 
Mírně negativní vliv (-1): 

 Zábor ZPF či PUPFL o rozsahu 0,5 – 5 ha 
 Přihlédnutí k dalším specifickým aspektům lokality (ochranná pásma, erozní situace, 

atd.) 
 
Nevýznamný či neutrální vliv (0): 

 Bez záboru ZPF či PUPFL či je jeho rozsah do 0,5 ha 
 
Mírně až významně pozitivní vliv (+1,+2): 

 Budoucí záměr má potenciál pro rozšíření stávající rozlohy ZPF či PUPFL 
 Budoucí záměr má potenciální pozitivní až významně pozitivní vliv na další 

specifické aspekty (stabilita půd, pozitivní dopad na půdní procesy, atd.) 
 

Hodnocení vlivů návrhu ÚP na ovzduší a klima vychází z posouzení předpokládaného 
příspěvku navrhované plochy a jejího navrhovaného funkčního využití ke stávající míře 
znečištění ovzduší. 

Rozvojové plochy, které by samy o sobě měly výrazně negativní vliv na ovzduší, nebyly 
v návrhu ÚP identifikovány. U vybraných ploch však byl konstatován sekundární dopad 
jejich realizace na kvalitu ovzduší, obvykle v důsledku předpokladu jejich vlivu na zvýšení 
intenzity dopravy. Vlivy na kvalitu ovzduší jsou navíc považovány za vlivy kumulativní ve 
vztahu ke stávajícím realizovaným plochám a za vlivy synergické ve vztahu k možnému 
hlukovému působení vybraných ploch. 

Předpokládané vlivy návrhu ÚP na vodu zahrnuje posouzení potenciálu realizovaných 
ploch ovlivnit stávající stav povrchových a podzemních vod, odtokových poměrů a retence 
v krajině. 

Přírodní a krajinně-estetická složka životního prostředí byla při hodnocení 
předkládaného návrhu ÚP shledána spíše jako méně kolizní, což vyplývá z charakteristiky 
zájmového území. U těch ploch, u kterých byl identifikován konflikt zájmů rozvoje obce a 
zájmů ochrany přírody bylo hodnocení obvykle doplněno o doporučení úpravy realizace 
těchto ploch tak, aby byl rozsah potenciálního negativního ovlivnění co nejnižší. Hodnocení 
přírodní a krajinně-estetické složky životního prostředí zahrnovalo posouzení návrhových 
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ploch ve vztahu k jejich potenciálu ovlivnit stávající stav přírodních či přírodě blízkých 
stanovišť, stávající stav a početnost populací fauny a flóry, stav zvláště chráněných území a 
předmětů jejich ochrany, stav a funkčnost významných krajinných prvků, památných stromů, 
skladebných prvků ÚSES a vliv na krajinný ráz. 

Vliv realizace návrhu ÚP Dolní Lomná na veřejné zdraví obyvatelstva byl hodnocen na 
základě potenciálu návrhových ploch ovlivnit stávající imisní a akustickou situaci v Dolní 
Lomné. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky zahrnoval zejména posouzení míry vlivu 
uplatnění územního plánu na předměty památkové péče v obci, archeologické lokality a 
drobné památky místního významu. 

 
V Tabulce 5 je souhrnnou formou znázorněno zhodnocení míry potenciálního vlivu 

realizace jednotlivých návrhových ploch návrhem územního plánu na životní prostředí, resp. 
na jeho jednotlivé složky. Veškeré střetové situace jsou posléze blíže identifikovány, 
popsány a zhodnoceny v následující kapitole zaměřené na podrobné vyhodnocení. 

 
Tab. 8: Hodnocení významnosti vlivu realizace ploch návrhu ÚP Dolní Lomná na složky 
životního prostředí. 

Kód 
plochy 

Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí 

 Půda 
a 

horninové 
prostředí 

Ovzduší 
a klima 

Voda Příroda 
a 

krajina 

Veřejné 
zdraví 

 

Hmotný 
majetek 

a 
kulturní 
památky 

Z1 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z2 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z3 0 0 0 0 0 0 
Z4 0 0 0 0 0 0 
Z5 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z6 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z7 -1 až -2 0 -1/0 -1/0 0 0 
Z8 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z9 -1 až -2 0 -1/0 -1/0 0 0 
Z10 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z11 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z12 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z13 0 0 0 0 0 0 
Z14 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z15 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z16 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z17 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z18 0 0 0 0 0 0 
Z19 0 0 0 0 0 0 
Z20 0 0 0 0 0 0 
Z21 -1 0 0 -2/-1 0 0 
Z22 0 0 0 -1 0 0 
Z23 -1 0 0 -1 0 0 
Z24 -1 0 0 -1 0 0 
Z25 -1 0 0 0 0 0 
Z26 -1 0 0 -1 0 0 
Z27 0 0 0 0 0 0 
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Tab. 8: pokračování 
Kód 

plochy 
Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí 

 Půda 
a 

horninové 
prostředí 

Ovzduší 
a klima 

Voda Příroda 
a 

krajina 

Veřejné 
zdraví 

 

Hmotný 
majetek 

a 
kulturní 
památky 

Z28 0 0 0 0 0 0 
Z29 0 0 0 -1 0 0 
Z30 0 0 0 -1 0 0 
Z31 0 0 0 0 0 0 
Z32 0 0 0 0 0 0 
Z33 0 0 0 -1 0 0 
Z34 0 0 0 -1 0 0 
Z35 0 0 0 -1 0 0 
Z36 0 0 0 0 0 0 
Z37 0 0 0 0 0 0 
Z38 0 0 0 0 0 0 
Z39 0 0 0 -1 0 0 
Z40 0 0 0 -1 0 0 
Z41 0 0 0 -1 0 0 
Z42 -1 0 0 -1 0 0 
Z43 0 0 0 -1 0 0 
Z44 0 0 0 0 0 0 
Z45 0 0 0 -1 0 0 
Z46 0 0 0 -1 0 0 
Z47 0 0 0 -1 0 0 
Z48 0 0 0 -1 0 0 
Z49 -1 0 -1 -1 0 0 
Z50 0 0 0 0 0 0 
Z51 0 0 0 -1 0 0 
Z52 0 0 0 -1 0 0 
Z53 0 0 0 -1/0 0 0 
Z54 -1 až -2 0 0 -1/0 0 0 
Z55 0 0 0 -1/0 0 0 
Z56 -1 0 0 0 0 0 
Z57 -1 0 0 0 0 0 
Z58 0 0 0 0 0 0 
Z59 0 0 0 0 0 0 
Z60 0 0 0 0 0 0 
Z61 0 0 0 0 0 0 
Z62 0 0 0 0 0 0 
Z63 0 0 0 -1 až -2/0 0 0 
Z64 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z65 0 0 0 0 0 0 
Z66 0 0 0 0 0 0 
Z67 0 0 0 0 0 0 
Z68 0 0 0 -1 0 0 
Z69 0 0 0 0 0 0 
Z70 -1 až -2 0 0 -2 0 0 
Z71 0 0 0 0 0 0 
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Tab. 8: pokračování 
Kód 

plochy 
Potenciálně ovlivnitelná složka životního prostředí 

 Půda 
a 

horninové 
prostředí 

Ovzduší 
a klima 

Voda Příroda 
a 

krajina 

Veřejné 
zdraví 

 

Hmotný 
majetek 

a 
kulturní 
památky 

Z72 -1 0 0 -1 až -2/0 0 0 
Z73 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z74 -1 0 -1 -2 0 0 
Z75 -1 0 -1/0 -2/-1 0 0 
Z76 0 0 0 0 0 0 
Z77 0 0 0 0 0 0 
Z78 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z79 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z80 -1 0 0 -2/0 až -1 0 0 
Z81 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z82 -1 až -2 0 0 -1 0 0 
Z83 -1 až -2 0 0 -1 0 0 
Z84 -1 až -2 0 0 -1 0 0 
Z85 0 0 0 -1 0 0 
Z86 0 0 0 -1/0 0 0 
Z87 0 0 0 -1 0 0 
Z88 0 0 0 -1 0 0 
Z89 0 0 0 -1 0 0 
Z90 0 0 0 -1 0 0 
Z91 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z92 0 0 0 0 0 0 
Z93 0 0 0 0 0 0 
Z94 -1 0 -1/0 -2/-1 0 0 
Z95 -1 0 0 -1/0 0 0 
Z96 0 0 0 -1/0 0 0 
Z97 0 0 0 -1 až -2/0 0 0 
Z 98 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z 99 0 0 0 0 0 0 
Z100 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z 101 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z 102 -1 až -2 0 0 0 0 0 
Z 103 0 0 0 0 0 0 
Z 104 0 -1/0 0 -1/0 0 0 
Z 105 0 0 0 0 0 0 
Z 106 0 0 0 0 0 0 
Z 107 0 0 0 0 0 0 
Z 108 0 0 0 -1 0 0 
Z 109 0 0 0 0 0 0 
Z 110 0 0 0 -2 0 0 
Z 111 -1 0 -1 -1 až -2 0 0 
Z 112 0 0 0 0 0 0 
VTE-1 0 0 0 -1 0 0 
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Detailní část hodnocení obsahuje stručnou charakteristiku každé z návrhových ploch 
uvedených v návrhu ÚP Dolní lomná. Identifikovány jsou rovněž nejvýznamnější zjištěné 
střetové situace vyplývající z realizace návrhu územního plánu ve vztahu k některé ze složek 
životního prostředí. Hodnoceny jsou předpokládané vlivy jednotlivých ploch v navrženém 
rozsahu i vlivy vyplývající z realizace těchto ploch při zapracování doporučujících opatření. 
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Městská Lomná 
 
Obr. 16: Plochy Z57, Z58, Z59, Z60, Z68, Z88, Z89, Z90 a severní okraj plochy Z87 na 
hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, 
ČÚZK). 
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Z57, Z58, Z59, Z60 (BV) – Plochy bydlení – individuální v rodinných domech – 
vesnické 

Jedná se o nově navržené plochy v prolukách zástavby v místní části Městská Lomná. 
Všechny tyto plochy se nachází mimo území CHKO, EVL a PO Beskydy. 

V místě ploch Z57, Z58 a Z59 se nachází mozaika zahrad rodinných domů, kulturních 
lučních porostů, pastvin, ovocných sadů a drobných políček (mozaika biotopů X1, X3, X5, 
X13). 

V místě plochy Z60 se nachází oplocená zahrada rodinného domu s několika vzrostlými 
dřevinami (ořešák královský, jabloně aj.). 

Plochy Z57, Z58 a Z59 zasahují do bezprostřední blízkosti bezejmenného levostranného 
přítoku Lomné, nelze proto vyloučit negativní ovlivnění VKP vodní tok a niva. V návrhu ÚP 
je u zastavitelných ploch v blízkosti méně významných toků stanovena podmínka zachování 
min. 6 m od břehové hrany bez oplocení a zástavby, což je pro ochranu VKP dostačující. 

Realizace ploch si vyžádá zábor ZPF s půdami IV. třídy ochrany. V případě plochy Z57 
se jedná o poměrně rozsáhlý zábor ZPF (1,01 ha). Z tohoto důvodu u ní byl konstatován 
mírně negativní vliv na půdu. Plocha Z60 zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování 
objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného 
stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
Z68 (TI) – Plochy technické infrastruktury 
Z88, Z89 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Jedná se o nově navržené plochy v místní části Městská Lomná. Všechny tyto plochy se 
nachází mimo území CHKO, EVL a PO Beskydy. V ploše Z68 má být vybudována čistírna 
odpadních vod „Závodí“. Plochy Z88 a Z89 jsou navrženy pro realizaci parkoviště, umístění 
informačního systému, případně i stánku pro prodej tradičních výrobků a suvenýrů. Plocha 
Z90 je navržena pro realizaci cyklostezky podél řeky Lomné. 

V místě ploch Z88 a Z89 se nachází luční porosty se stávajícími autobusovými 
zastávkami a několika vzrostlými dřevinami – zejména jasan ztepilý a borovice (biotopy X5 
a X12). Luční porost na ploše Z88 je dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 
2012 klasifikován jako mezofilní ovsíková louka – biotop T1.1 (RB-V, DG-2, RH-4, SF-
MP). 

Plocha Z90 pro cyklostezku je vedena podél levého břehu řeky Lomné a stejně jako 
plocha Z68 pro výstavbu čistírny odpadních vod zasahuje do břehového porostu Lomné 
(vrby, olše šedá, jasan ztepilý, javor klen, aj.). Břehový porost řeky Lomné je dle oficiální 
vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 klasifikován jako údolní jasanovo-olšový 
luh – biotop L2.2 (v jižní části C/C s četnými skládkami odpadů, v severní části B/A 
s dominancí olše šedé (Alnus incana) ve stromovém patře. Dle aktuálního průzkumu je 
porost částečně ruderalizovaný z navazujících skládek zemin (zejména ostružiník). 
Jihozápadní okraj plochy Z68 zasahuje do okraje lučního porostu, který je dle mapování 
biotopů z roku klasifikován jako mírně ruderalizovaný biotop T1.1 (B/B) s výskytem psárky 
luční (Alopecurus pratensis) a kakostu hnědočerveného (Geranium phaeum) s tendencí 
k biotopu T1.5. Z důvodu záboru výše uvedených přírodních biotopů byl u ploch Z68, Z88, 
Z89 a Z90 konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Z toku řeky Lomné je v nálezové databázi NDOP AOPK ČR udáván výskyt vranky 
pruhoploutvé (Cottus poecilopus) která je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění 
ohroženým druhem (Lojkásek 2010). Negativní ovlivnění tohoto druhu se však 
nepředpokládá. 

Plochy Z68, Z88 a Z90 zasahují do bezprostřední blízkosti toku Lomné, nelze proto 
vyloučit negativní ovlivnění VKP vodní tok a niva. V návrhu ÚP je u zastavitelných ploch 
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v blízkosti Lomné stanovena podmínka zachování min. 8 m od břehové hrany bez oplocení a 
zástavby, což přispěje k ochraně VKP. 

Realizace plochy Z90 si vyžádá drobný zábor ZPF IV. třídy ochrany, ostatní plochy 
negenerují zábory ZPF. Realizace plochy Z68 si vyžádá i zábor 0,1 ha PUPFL. Z  uvedených 
důvodů byl u všech ploch konstatován nevýznamný vliv na půdu. Plocha Z68 zasahuje do 
ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné 
pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na plochách možné, 
doporučujeme zachovat alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a 
potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést 
mimo hnízdní období. Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s 
příslušným orgánem ochrany přírody. 
 
Foto 1: Pohled na plochu Z68 ze stávající komunikace. 

 
 
Foto 2: Pohled na plochy Z88 a Z89 od západu. 
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Z90 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch 
Jedná se o nově navržené plochu pro výstavbu cyklostezky v místní části Městská 

Lomná. Plocha se nachází mimo území CHKO, EVL a PO Beskydy.  
Navržená trasa cyklostezky je vedena podél levého břehu řeky Lomné a zasahuje do 

břehového porostu Lomné (vrby, olše šedá, jasan ztepilý, javor klen, aj.). Břehový porost 
řeky Lomné je dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 klasifikován 
jako údolní jasanovo-olšový luh – biotop L2.2 (v jižní části C/C s četnými skládkami 
odpadů, v severní části B/A s dominancí olše šedé (Alnus incana) ve stromovém patře).  

Z toku řeky Lomné je v nálezové databázi NDOP AOPK ČR udáván výskyt vranky 
pruhoploutvé (Cottus poecilopus) která je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění 
ohroženým druhem (Lojkásek 2010). Negativní ovlivnění tohoto druhu realizací plochy se 
však nepředpokládá. 

Plocha zasahuje do bezprostřední blízkosti řeky Lomné, nelze proto vyloučit negativní 
ovlivnění VKP vodní tok a niva. V návrhu ÚP je u zastavitelných ploch v blízkosti Lomné 
stanovena podmínka zachování min. 8 m od břehové hrany bez oplocení a zástavby, což 
přispěje k ochraně VKP. V případě realizace této plochy je nutné minimalizovat zásahy do 
břehových porostů, avšak v nevyhnutelných případech jsou možné. V některých lokalitách 
bývá u cyklostezek realizováno ochranné (bezpečnostní) kácení dřevin podél jejich trasy. 
V případě očekávání takového požadavku u navrhovaných cyklostezek je nezbytné, aby po 
provedeném kácení zůstal zachován uváděný ochranný pás dřevin podél břehu toku o šířce 
minimálně 6 metrů. V místech, kde bude nutné zasáhnout do břehových porostů, je vhodné, 
pokud to prostorové parametry dovolují, zajistit náhradní výsadby dřevin vhodného 
druhového složení. Druhovou skladbu výsadeb je vhodné konzultovat s pracovníky orgánu 
ochrany přírody. Dále je vhodné upřednostnit přírodní povrch cyklostezky před asfaltováním 
povrchu apod. Při dodržení těchto podmínek lze očekávat zanedbatelný vliv realizace plochy 
na stav dotčených VKP. Z důvodu záboru přírodního biotopu byl u této plochy konstatován 
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Realizace plochy Z90 si vyžádá drobný zábor ZPF IV. třídy ochrany, byl u ní tedy 
konstatován nevýznamný vliv na půdu. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná.  

 
Foto 3: Pohled na břehový porost řeky Lomné a trasu navržené cyklostezky (Z90). 
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Obr. 17: Plochy Z55, Z56, Z86, Z87, Z92, Z93, Z95 a koridor VTE1 (hnědě šrafovaný) na 
hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, 
ČÚZK). 
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Z55, Z56, Z95 (BV) – Plochy bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické 
Jedná se o plochy bydlení v prolukách zástavby v místní části Městská Lomná.  Plocha 

Z55 je navržena nově. Plochy Z56 a Z95 jsou převzaty ze Změny č. 5 ÚP Dolní lomná. 
Všechny tyto plochy se nachází mimo území CHKO, EVL a PO Beskydy. 

V místě plochy Z55 se nachází oplocená zahrada s několika ovocnými dřevinami - biotop 
X1. Na východním okraji plochy se nachází několik vzrostlých dřevin (převažuje smrk 
ztepilý, dále vrby, jasan aj.). 

V místě ploch Z56 a Z95 se nachází kulturní luční porosty (biotop X5) s několika 
náletovými dřevinami podél cesty (biotop X12). V jižní části plochy Z95 se nachází dvě 
vzrostlé lípy srdčité u křížku, který je památkou místního významu. 

Plocha Z55 zasahuje do bezprostřední blízkosti řeky Lomné, nelze proto vyloučit 
negativní ovlivnění VKP vodní tok a niva. V návrhu ÚP je u zastavitelných ploch v blízkosti 
významných toků (Lomné) stanovena podmínka zachování min. 8 m od břehové hrany bez 
oplocení a zástavby, což je pro ochranu VKP dostačující. 

Realizace ploch si vyžádá zábor ZPF s půdami IV. třídy ochrany. V případě ploch Z56 a 
Z95 se jedná o poměrně rozsáhlé zábor ZPF (0,71 a 0,84 ha). Z tohoto důvodu u nich byl 
konstatován mírně negativní vliv na půdu.  

Všechny plochy zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 
50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného 
v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 

Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na ploše Z55 možné, doporučujeme zachovat 
alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a potravní biotop řady 
druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo hnízdní období. 
Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 

U plochy Z95 je nutné plně respektovat památku místního významu v jižní části plochy u 
cesty (křížek a dvě vzrostlé lípy). 
 
Foto 4: Pohled na plochu Z56 ze stávající komunikace. 
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koridor VTE1 - Nošovice – Mosty u Jablunkova – Varín (SR) 
Jedná se o koridor VVN jako souběžné vedení se stávající trasou VVN 400 kV č. 404. 

Trasa koridoru je vymezena v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 a platnými ZÚR 
Moravskoslezského kraje. V souvislosti s realizací tohoto koridoru VVN lze očekávat mírně 
negativní ovlivnění přírody a krajiny z důvodu zásahu do místního krajinného rázu. Koridor 
je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelný. 
 
Foto 5: Pohled na stávající vedení VVN a trasu navrženého zdvojení. 

 
 
Z87 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Jedná se o nově navrženou plochu pro realizaci cyklostezky podél levého břehu řeky 
Lomné. Plocha se nachází mimo území CHKO, EVL a PO Beskydy. Cyklostezka zasahuje 
do břehového porostu Lomné (vrby, olše šedá, jasan ztepilý, javor klen, aj.). Část břehového 
porostu řeky Lomné (přibližně mezi plochami Z55 a Z95) je dle oficiální vrstvy mapování 
biotopů AOPK ČR z roku 2012 klasifikována jako údolní jasanovo-olšový luh – biotop L2.2 
(RB-V, DG-1, RH-4, SF-MP). Dle mapování se jedná o mírně ruderalizované suché 
stanoviště, které je v okrajích invadováno křídlatkou. Z důvodu záboru výše uvedeného 
přírodního biotopu byl u této plochy konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Z toku řeky Lomné je v nálezové databázi NDOP AOPK ČR udáván výskyt vranky 
pruhoploutvé (Cottus poecilopus), která je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění 
ohroženým druhem (Lojkásek 2010) a z bezprostřední blízkosti trasy u jednoho ze stupňů je 
udáván výskyt třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), která je dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. v platném znění silně ohroženým druhem. Negativní ovlivnění těchto druhů se 
vzhledem k absenci zásahu do toku nepředpokládá. 

Plocha zasahuje do bezprostřední blízkosti Lomné, nelze proto vyloučit negativní 
ovlivnění VKP vodní tok a niva. V návrhu ÚP je u zastavitelných ploch v blízkosti Lomné 
stanovena podmínka zachování min. 8 m od břehové hrany bez oplocení a zástavby, což 
přispěje k ochraně VKP. V případě realizace této plochy je nutné minimalizovat zásahy do 
břehových porostů, avšak v nevyhnutelných případech jsou možné. V některých lokalitách 
bývá u cyklostezek realizováno ochranné (bezpečnostní) kácení dřevin podél jejich trasy. 
V případě očekávání takového požadavku u navrhovaných cyklostezek je nezbytné, aby po 
provedeném kácení zůstal zachován uváděný ochranný pás dřevin podél břehu toku o šířce 
minimálně 6 metrů. V místech, kde bude nutné zasáhnout do břehových porostů, je vhodné, 
pokud to prostorové parametry dovolují, zajistit náhradní výsadby dřevin vhodného 
druhového složení. Druhovou skladbu výsadeb je vhodné konzultovat s pracovníky orgánu 
ochrany přírody. Dále je vhodné upřednostnit přírodní povrch cyklostezky před asfaltováním 
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povrchu apod. Při dodržení těchto podmínek lze očekávat zanedbatelný vliv realizace plochy 
na stav dotčených VKP. Z důvodu záboru přírodního biotopu byl u této plochy konstatován 
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Realizace plochy Z87 si vyžádá drobný zábor ZPF IV. třídy ochrany a drobný zábor 
PUPFL (0,08 ha). Z  uvedeného důvodu byl u této plochy konstatován nevýznamný vliv na 
půdu. Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m 
od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím 
řízení dotčeným orgánem. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace této plochy 
akceptovatelná. 
 
Z92, Z93 (PZ) – Plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněných ploch 

Jedná se o nově navržené plochy veřejné zeleně pro denní rekreaci obyvatel a 
návštěvníků obce, včetně realizace laviček a dalšího mobiliáře. Plochy se nachází v proluce 
stávající zástavby mimo území CHKO, EVL a PO Beskydy. Část ploch je porostlá náletovou 
zelení (mozaika biotopů X1 a X12). 

Plochy zasahují do bezprostřední blízkosti bezejmenného levostranného přítoku řeky 
Lomné, nelze proto vyloučit negativní ovlivnění VKP vodní tok a niva. V návrhu ÚP je u 
zastavitelných ploch v blízkosti méně významných toků stanovena podmínka zachování min. 
6 m od břehové hrany bez oplocení a zástavby, což je pro ochranu VKP dostačující. 

Realizace ploch si vyžádá drobné zábory ZPF IV. třídy ochrany. Z  uvedeného důvodu 
byl konstatován nevýznamný vliv na půdu. Plochy zasahují do ochranného pásma lesa. 
Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě 
závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Realizace těchto ploch je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  

Bude-li to při budoucí realizaci ploch možné, doporučujeme zachovat alespoň část dřevin, 
které představují potenciálně vhodný hnízdní a potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud 
bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo hnízdní období. Rozsah a způsob 
provedení kácení je vhodné konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

 
Z86 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Jedná se o nově navržený krátký úsek cyklostezky včetně lávky pro cyklisty přes řeku 
Lomnou. Tento úsek má sloužit k propojení stávající cyklostezky na levém břehu řeky 
Lomné s cyklostezkou směrem do Mostů u Jablunkova (6081). V místě navrženého úseku se 
nachází nízké vrbiny na březích řeky Lomné a antropogenní biotopy v bezprostředním okolí 
stávající cyklostezky (biotop X1). Plocha se nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a 
v EVL Beskydy. 

Realizace tohoto úseku si vyžádá výstavbu lávky přes řeku Lomnou, nelze proto vyloučit 
negativní ovlivnění VKP vodní tok a niva. Z toku řeky Lomné a její nivy je v nálezové 
databázi AOPK ČR (NDOP) udáván výskyt řady zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. v platném znění. Jedná se např. o tyto druhy: vranka pruhoploutvá (Cottus 
poecilopus) - ohrožený druh (Lojkásek 2010), vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh 
(Kubín 2015), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – ohrožený druh (Kubín 2015), kuňky 
žlutobřiché (Bombina variegata) – silně ohrožený druh (Jablonski 2010), užovky obojkové 
(Natrix natrix) – ohrožený druh (Křenek 2011), aj. Z důvodu výskytu řady zvláště 
chráněných druhů doporučujeme při výstavbě vyloučit zásahy do vodního toku. 

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od 
okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení 
dotčeným orgánem. 
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Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná.  
 
Foto 6: Pohled na místo navržené lávky pro cyklisty. 

 
 
místní část Novina 
 
Obr. 18: Plocha Z18 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické 
středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 
 
Z18 (SV) – Plochy smíšené obytné - vesnické 

Jedná se o nově navrženou plochu smíšené obytné zástavby v místní části Novina. 
V místě plochy se nachází stávající oplocená pastvina, při východním okraji plochy vede 
stávající komunikace a nachází se zde dřevěný objekt a skládky dřeva (mozaika biotopů 
T1.3, X5 a X1). Plocha se nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a v EVL Beskydy a 
zasahuje do bezprostřední blízkosti lokálního biocentra (LBC-L12). Ovlivnění prvků ÚSES 
realizací této plochy je možné vyloučit z důvodu charakteristiky plochy a absence přímého 
překryvu ploch. 

Dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR je vegetace na této ploše klasifikována 
jako součást rozsáhlé mozaiky poháňkových pastvin, extenzivních polí a sadů - mozaika 
biotopů T1.3 (90 %), X2 (5 %) a X13 (5 %). Plocha generuje drobný zábor ZPF s půdami V. 
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třídy ochrany a proto u ní byl konstatován nevýznamný vliv na půdu. Plocha zasahuje do 
ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné 
pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 
Realizace této plochy je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Foto 7: Pohled na plochu Z18 od severu. 
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Centrální údolí Lomné 
 
Obr. 19: Plochy Z17, Z19, Z65, Z100-Z103 a Z111 na hlavním výkresu ÚP a leteckém 
snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z65 (TI) – Plochy technické infrastruktury 

Jedná se převzatou plochu z ÚPNO pro výstavbu čistírny odpadních vod „Zátoka“. 
Plocha se nachází ve IV. zóně CHKO Beskydy a na území EVL Beskydy. 

V místě plochy se nachází porost vzrostlých náletových dřevin (X12). Realizace plochy si 
vyžádá vykácení cca 0,19 ha lesního porostu. Realizace plochy negeneruje zábor ZPF ani 
PUPFL, zasahuje však do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m 
od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím 
řízení dotčeným orgánem. 

Realizace této plochy je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
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Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na ploše Z65 možné, doporučujeme zachovat 
alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a potravní biotop řady 
druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo hnízdní období. 
Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 
 
Foto 8: Pohled na plochu Z65 ze stávající komunikace. 

 
 
Z17 (BV) – Plochy bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické 
Z19 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 

Jedná se o plochy převzaté z platného územního plánu, konkrétně plocha Z17 je převzata 
ze Změny č. 5 ÚP a plocha Z19 z ÚPNO.  Obě plochy se nachází na území EVL a CHKO 
Beskydy  - plocha Z17 ve IV. zóně CHKO a plocha Z19 ve III. zóně CHKO. V místě ploch 
se nachází kulturní sečené louky, v okrajích s porosty náletových dřevin (mozaika biotopů 
X1 a X12). 

Realizace plochy Z17 si vyžádá zábor ZPF (0,22 ha) s půdami I. třídy ochrany. Z tohoto 
důvodu u ní byl konstatován mírně až významně negativní vliv na půdu. Realizace plochy 
Z19 si vyžádá zábor ZPF s půdami III. třídy ochrany. Z tohoto důvodu u ní byl konstatován 
nevýznamný vliv na půdu. Plocha Z17 zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování 
objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného 
stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Realizace těchto ploch je z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Z100 (BV) – Plochy bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické 
Z101, Z102, Z103 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 

Jedná se o nově navržené plochy, které se nachází na území EVL a ve IV. zóně CHKO 
Beskydy. Plocha Z100 je již v současnosti částečně využívána jako zahrádka, skládka dřeva 
a nachází se na ní deponie různých materiálů. V jihovýchodní části plochy se nachází 
skupina vzrostlých dřevin – lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus), 
javor mléč (Acer platanoides), vtroušeně vrba jíva (Salix caprea) jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia), aj. Při okraji porostu dřevin se nachází výsadby zahradních kultivarů dřevin 
(mozaika biotopů X1 a X12).  

Na ploše Z101 se nachází částečně oplocená pastvina a sečená kulturní louka v proluce 
stávající zástavby u komunikace (biotop X5). 
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V místě plochy Z102 se nachází sečená louka (biotop X5). Při jižním okraji plochy roste 
několik dřevin – lípa srdčitá (Tilia cordata), líska obecná (Corylus avellana), javor klen 
(Acer pseudoplatanus), vrba jíva (Salix caprea). Hodnotná je zejména lípa srdčitá 
v jihovýchodním okraji plochy, kterou doporučujeme při budoucí realizaci plochy zachovat. 

Plocha Z103 nemá přímou návaznost na stávající zástavbu a není na ni zajištěn řádný 
přístup. Západní okraj plochy zasahuje do bezprostřední blízkosti vodního toku Mostařanka, 
který je významným krajinným prvkem. Realizace plochy Z103 by si vyžádala zásah do 
břehového porostu tvořeného lípou srdčitou (Tilia cordata), javorem klenem (Acer 
pseudoplatanus), lískou obecnou (Corylus avellana) smrkem ztepilým (Picea abies), aj.  

Realizace ploch Z100, Z101 a Z102 si vyžádá zábory ZPF s půdami I. třídy ochrany. 
Z tohoto důvodu u nich byl konstatován mírně až významně negativní vliv na půdu. 
Realizace plochy Z103 si vyžádá zábor ZPF s půdami III. třídy ochrany. Z tohoto důvodu u 
ní byl konstatován nevýznamný vliv na půdu. Plochy Z100-Z103 a Z111 zasahují do 
ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné 
pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 
Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na ploše Z100 možné, doporučujeme zachovat 
alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a potravní biotop řady 
druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo hnízdní období. 
Rozsah a způsob provedení kácení konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Doporučujeme zvážit nutnost realizace plochy Z103 (nemá zajištěn řádný přístup a 
zasahuje do břehového porostu vodního toku). Pokud se realizace ukáže být nezbytná, je 
nutné vyloučit zásah do vodního toku a jeho břehového porostu a zachovat pás o minimální 
šířce 6 m od břehové čáry zcela bez zástavby. Realizace ostatních ploch je z pohledu všech 
složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 
 
Foto 9: Pohled na východní část plochy Z100 od západu. 
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Foto 10: Pohled na západní část plochy Z100 od jihovýchodu. 

 
 
Foto 11: Pohled na plochu Z101 ze stávající komunikace. 

 
 
Foto 12: Pohled na plochu Z102 se vzrostlou lípou u cesty. 
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Foto 13: Pohled na plochu Z103 od východu. 

 
 
Z111 – DS – plochy dopravní infrastruktury silniční 

Jedná se o nově navrženou plochu parkoviště pro potřeby zážitkového centra URSUS a 
návštěvníky obce. V rámci plochy budou také realizována stání pro odpadové kontejnery s 
možností otáčení vozidel pro odvoz odpadu. Plocha se nachází na území IV. zóny CHKO a 
na území EVL Beskydy a zasahuje do nivy řeky Lomné, která je významným krajinným 
prvkem (VKP). 

V místě této plochy se nachází vzrostlý břehový porost s jasanem ztepilým (Fraxinus 
excelsior), lípou srdčitou (Tilia cordata), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), vrbou 
křehkou (Salix cf. fragilis) a hlohem (Crataegus sp.). V podrostu se uplatňují dřeviny patra 
stromového a svízel přítula (Galium aparine), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha 
laločnatá (Dactylis glomerata) a bez černý (Sambucus nigra). Při okraji plochy směrem 
k cestě je porost invadován křídlatkou (Reynoutria sp.). Přibližně ve střední části plochy se 
nachází plocha s kontejnery na odpad a deponie rostlinného odpadu. Dle oficiální vrstvy 
mapování biotopů AOPK ČR je břehový porost klasifikován jako biotop L2.2 – Údolní 
jasanovo-olšové luhy. Při aktuálním průzkumu byla tato klasifikace potvrzena. Realizace 
plochy v plném rozsahu by měla mírně až významně negativní vliv na přírodu a krajinu 
z důvodu záboru plochy cca 0,1 ha přírodního biotopu L2.2 v nivě řeky Lomné, který je 
zároveň předmětem ochrany EVL Beskydy. 

Realizace plochy si dále vyžádá zábor 0,12 ha PUPFL. Z tohoto důvodu u ní byl 
konstatován mírně negativní vliv na půdu jako složku životního prostředí. 

Takto rozsáhlá zpevněná plocha v nivě řeky by měla i mírně negativní vliv na vodní 
režim území a retenci vody v krajině a generuje i riziko znečištění vod ze zaparkovaných 
automobilů. Toto riziko lze eliminovat odkanalizováním plochy s osazenými lapači ropných 
látek. 

Doporučujeme zvážit zmenšení rozsahu plochy tak, aby zasahovala pouze do 
bezprostřední blízkosti kontejnerů a silnice. Případně přesunout tento návrh do jiné 
vhodnější lokality. 
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Foto 14: Pohled na břehový porost Lomné v místě plochy Z111. 

 
 
Foto 15: Stávající plocha s kontejnery na odpad a skládkami rostlinného odpadu ve střední 
části plochy Z111. 
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Obr. 20: Plochy Z3, Z20, Z21, Z22, Z23, Z28, Z85, Z104, Z105 a Z106 na hlavním výkresu 
ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 
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Z3, Z20, Z21, Z22, Z23, Z28, Z104, Z105, Z106 (SV) – Plochy smíšené obytné – 
vesnické 
Z85 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Plochy Z3, Z22, Z85, Z104, Z105 a Z106 jsou navrženy nově. Plocha Z20 je převzata 
z ÚPNO, většina plochy Z21 (0,69 ha z 0,77 ha) a celá plocha Z23 je převzata ze Změny č. 5 
ÚP a plocha Z28 ze Změny č. 8 ÚP. Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy 
(III. zóna) a v EVL Beskydy. 

V místě ploch se nachází převážně kulturní luční porosty často využívané jako pastviny 
(biotop X5), v menší míře i drobná políčka (biotop X3) a porosty náletových dřevin (biotop 
X12). Plocha Z85 je vymezena v místě stávající komunikace a navazujícího remízku 
náletových dřevin s dominancí břízy bělokoré (Betula pendula). Na ploše Z28 se nachází pás 
vzrostlých dřevin (převažuje bříza – Betula pendula a smrk ztepilý – Picea abies). Západní 
okraj plochy Z104 zasahuje do břehového porostu Mostařanky, v němž se vyskytuje např. 
javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), smrk ztepilý (Picea abies), aj. 
Západním okrajem plochy Z104 protéká Mostařanka, která je významným krajinným 
prvkem. Plocha Z104 generuje mírně negativní vliv na vodní složku životního prostředí a 
přírodu a krajinu. 

Přímo z plochy Z21 je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) udáván výskyt zvláště 
chráněných druhů. Konkrétně se jedná o výskyt jednoho samce chřástala polního (Crex 
crex), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění silně ohroženým druhem 
(Křenek 2009). Dále je udáván výskyt cca 50 kvetoucích jedinců prstnatce Fuchsova 
(Dactylorhiza fuchsii), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ohroženým 
druhem (Šigutová 2006). Výskyt chřástala polního je udáván i z lučního porostu v blízkosti 
plochy Z22 (Křenek 2010). Z důvodu udávaného výskytu desítek jedinců prstnatce Fuchsova 
na ploše Z21 je konstatováno riziko významně negativního vlivu na přírodu a krajinu. 
S ohledem na aktuálně zjištěnou kvalitu lučního porostu a charakter zdroje nálezových dat 
není vyloučeno, že se jedná o chybně lokalizovaný záznam. Z důvodu předběžné opatrnosti 
doporučujeme před zahájením výstavby provést ve vegetačním období aktuální botanický 
průzkum na ploše Z21. A následně realizaci plochy a otázku případné výjimky dle §56 zák. 
114/1992 Sb., v platném znění konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 
S ohledem na zábor části potenciálně vhodného biotopu pro chřástala polního je u ploch Z21, 
Z22 a Z23 konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plochy Z3, Z85, Z23, Z104, Z106 a Z106 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování 
objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného 
stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. Plochy Z3, Z20, Z22, Z28, 
Z104, Z105 a Z106 generují drobné zábory ZPF s půdami III. třídy ochrany. Plocha Z85 si 
vyžádá drobný zábor PUPFL (0,04 ha). U těchto ploch byl konstatován nevýznamný vliv na 
půdu. Plochy Z21 a Z23 generují rozsáhlejší zábory ZPF s půdami III. třídy ochrany a 
z tohoto důvodu u nich byl konstatován mírně negativní vliv na půdu. 

Při budoucím využití plochy Z104 je nutné vyloučit jakékoliv zásahy do vodního toku a 
břehového porostu Mostařanky a zachovat pás o minimální šířce 6 m od břehové čáry toku 
zcela bez zástavby. V případě respektování těchto doporučení bude mít realizace plochy 
nevýznamný vliv na přírodu a krajinu. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. 
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Foto 16: Pohled na plochy Z20 a Z21 ze stávající komunikace. 

 
 
Foto 17: Pohled na plochu Z23 od severu ze stávající komunikace. 

 
 
Foto 18: Pohled na plochu Z28 od západu ze stávající komunikace. 
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Foto 19: Oplocená pastvina a břehový porost Mostařanky v místě plochy Z104. 

 
 
Foto 20: Pohled na plochu Z105 od severozápadu. 

 
 
Foto 21: Pohled na plochu Z106 od severu. 
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Obr. 21: Plochy Z14, Z15, Z16, Z73, Z76, Z77 a Z91 na hlavním výkresu ÚP a leteckém 
snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z14, Z15, Z16 (BV) – Plochy bydlení – individuální v rodinných domech – vesnické 

Plocha Z14 a větší část plochy Z15 je převzata z ÚPNO (převzato 0,77 ha z 0,92 ha), 
plocha Z16 je částečně převzata ze Změny č. 5 ÚP (původně vymezeno 0,15 ha, nyní 0,91 
ha). Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (IV. zóna) a v EVL Beskydy. 

Jižní část plochy Z16 je částečně oplocena a nachází se na ní drobné stavby, zbývající 
část plochy je navržena v místě intenzivně sečené louky a extenzivního políčka (biotopy X1, 
X3, X5). Plocha Z15 se nachází na kulturní louce (biotop X5). Plocha Z14 vyplňuje proluku 
zástavby v jinak souvislé řadě rodinných domů, v její severozápadní části se nachází 
přístřešek na parkování a zpevněné plochy (biotop X1). Jižní okraj plochy Z14 zasahuje do 
porostu náletových dřevin (biotop X12). 

Plochy Z14 a Z16  zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného 
v navazujícím řízení dotčeným orgánem. Výstavba na těchto plochách si vyžádá zábor ZPF 
s půdami I. třídy ochrany. Z tohoto důvodu u nich byl konstatován mírně až významně 
negativní vliv na půdu. Realizace těchto ploch je z pohledu ochrany ostatních složek 
životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 
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Foto 22: Pohled na plochu Z16 od severovýchodu. 

 
 
Z73, Z76, Z77 (DS) – Plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Z91 (PZ) – Plochy veřejných prostranství – s převahou nezpevněných ploch 

Plochy Z76, Z77 a Z91 jsou navrženy nově. Plocha Z73 je z větší části převzata z ÚPNO 
(původně 0,44 ha, nyní 0,66 ha). Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (IV. 
zóna) a v EVL Beskydy. 

V místě plochy Z73 se nachází kulturní louka (biotop X5) s disturbovaným severním 
okrajem. Plocha je využívána jako příležitostná parkovací plocha. Při severním a západním 
okraji se nachází několik vzrostlých dřevin (biotop X12). 

Plochy Z76 a Z77 jsou částečně zpevněné a již v současnosti jsou využívány pro 
parkování návštěvníků území. V místě plochy Z91 se oplocená zahrada a kulturní louka 
s výsadbami dřevin (biotop X1). 

Z blízkosti těchto ploch je nálezové databázi udáván výskyt medvěda hnědého (Ursus 
arctos), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění kriticky ohroženým druhem. 
Medvěd byl v říjnu 2007 vizuálně pozorován na asfaltové cestě v intravilánu (Svitek 2009). 

Navržené plochy pro parkoviště (Z73, Z76 a Z77) se nachází v blízkosti řeky Lomné, z 
jejíhož toku a nivy je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) udáván výskyt řady zvláště 
chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. Jedná se např. o tyto druhy: 
vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) - ohrožený druh (Lojkásek 2010), vydra říční 
(Lutra lutra) – silně ohrožený druh (Kubín 2015), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – 
ohrožený druh (Kubín 2015), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) – silně ohrožený druh 
(Jablonski 2010), užovka obojková (Natrix natrix) – ohrožený druh (Křenek 2011), aj. 
Plochy parkovišť v bezprostřední blízkosti vodních toků generují potenciální riziko 
znečištění vodního prostředí. To je však eliminováno navrženým odkanalizováním těchto 
ploch s osazenými lapači ropných látek. 

Všechny plochy zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 
50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného 
v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Výstavba na plochách Z73 a Z91 si vyžádá zábor ZPF s půdami I. třídy ochrany. Z tohoto 
důvodu u nich byl konstatován mírně až významně negativní vliv na půdu. Plochy Z76 a Z77 
negenerují zábory ZPF ani PUPFL. 

Realizace všech těchto ploch je z pohledu životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na plochách Z73 a Z91 možné, 
doporučujeme zachovat alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a 
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potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést 
mimo hnízdní období. Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s 
příslušným orgánem ochrany přírody. 
 
Foto 23: Pohled na plochy Z15 a Z73 ze stávající komunikace. 
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Obr. 22: Plochy Z24, Z25, Z26, Z27 a Z99 (severně od plochy Z25) na hlavním výkresu ÚP 
a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 
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Z24, Z25, Z26, Z27, Z99 (BV) – Plochy bydlení – individuální v rodinných domech – 
vesnické  

Plocha Z24 a část ploch Z25 a Z27 jsou převzaty z ÚPNO, v případě plochy Z25 bylo 
převzato 0,48 ha z aktuálních 1,71 ha a u plochy Z27 0,35 ha z celkových 0,45 ha. Část 
plochy Z26 (0,19 z 0,9 ha) je převzata ze Změny č. 5 ÚP. Výstavba na plochách Z24 a Z25 
je dle návrhu ÚP podmíněna vypracováním územní studie pro tyto lokality. Plocha Z99 je 
navržena nově. Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a v EVL 
Beskydy. 

V místě ploch se nachází převážně kulturní luční porosty, které jsou využívány jako 
pastviny, část ploch (zejména plochy Z25 a východní část plochy Z99) je již v současnosti 
zastavěna. Plochy luk a pastvin jsou předěleny remízky náletových dřevin (biotop X12) a 
kulturními výsadbami dřevin (biotop X1). Jedná se např. o topoly, lísku obecnou, jasan 
ztepilý, lípu srdčitou, javor klen, smrk ztepilý a břízu bělokorou. 

Přímo z plochy Z24 a z blízkosti plochy Z26 je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) 
udáván výskyt jednoho samce chřástala polního (Crex crex), který je dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb., v platném znění silně ohroženým druhem (Křenek 2013). S ohledem na zábor 
části potenciálně vhodného biotopu pro chřástala polního je u ploch Z24 a Z26 konstatován 
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plochy Z24, Z26, Z27 a Z99 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska 
vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Realizace výstavby na plochách Z24, Z25 a Z26 si vyžádá poměrně rozsáhlý zábor ZPF 
s půdami III. třídy ochrany. Z tohoto důvodu u nich byl konstatován mírně negativní vliv na 
půdu. Plocha Z99 si vyžádá zábor ZPF 0,22 ha s půdami III. třídy ochrany a byl u ní proto 
konstatován nevýznamný vliv na půdu. 

Realizace ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na plochách Z24-Z27 a Z99 
možné, doporučujeme zachovat alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný 
hnízdní a potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho 
provést mimo hnízdní období. Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s 
příslušným orgánem ochrany přírody. 
 
Foto 24: Pohled na plochy Z24 a Z26 od jihu ze stávající komunikace. 
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Foto 25: Pohled na západní část plochy Z99 od východu. 

 
 
Obr. 23: Plochy Z36, Z41, Z42, Z43, Z44 a Z107 na hlavním výkresu ÚP a leteckém 
snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 
 
Z36, Z41, Z42, Z43, Z44, Z107 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 

Plochy Z36, Z43, Z44 a Z107 jsou vymezeny nově. Plochy Z41 a Z42 jsou částečně 
převzaty ze Změny č. 5 ÚP (plocha Z41 původně 0,09 ha, nyní 0,29 ha, plocha Z42 původně 
0,62 ha, nyní 0,66 ha). Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a v 
EVL Beskydy. 

V místě ploch se převážně nachází kulturní luční porosty (biotop X5). Plocha Z42 je již 
v současnosti částečně zastavěná, v jižním okraji se nachází mozaika lučních porostů a 
drobných políček (mozaika biotopů X1, X3 a X5). 
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V místě plochy Z44 se nachází oplocená zahrada, jižní část je tvořena kulturními lučními 
porosty (biotopy X1 a X5). Na ploše Z107 se nachází mozaika pastvin, oplocených ploch, 
stávajících staveb a deponií materiálů. Při západním okraji plochy Z107 roste pás dřevin, 
v němž dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa velkolistá (Tilia cf. platyphyllos). 

Z lučních porostů v blízkosti plochy Z41, Z42, Z43 a Z44 je v nálezové databázi AOPK 
ČR (NDOP) udáván výskyt chřástala polního (Crex crex), který je dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb., v platném znění silně ohroženým druhem (Křenek 2008, 2010). S ohledem na zábor 
části potenciálně vhodného biotopu pro chřástala polního je u ploch Z41, Z42 a Z43 
konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Realizace ploch si vyžádá spíše drobnější zábory ZPF s půdami III. – V. třídy ochrany. 
S ohledem na rozsah záboru ZPF III. třídy ochrany (0,66 ha) byl u plochy Z42 konstatován 
mírně negativní vliv na půdu. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. Při budoucí realizaci plochy Z107 doporučujeme zachovat pás dřevin 
při západním okraji plochy. 

 
Foto 26: Pohled na plochu Z44 od jihu. 

 
 
Foto 27: Pohled na plochu Z107 od jihu ze stávající komunikace. 
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Obr. 24: Plochy Z37, Z38, Z39 a Z40 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: 
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z37, Z38, Z39, Z40 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické  

Plocha Z37 je převzata z ÚPNO, plochy Z38-Z40 jsou převzaty ze Změny č. 5 ÚP. 
Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (plochy Z37, Z39 a severozápadní část 
plochy Z38: III. zóna, plocha Z40 a jihovýchodní část plochy Z38: II. zóna) a v EVL 
Beskydy. 

Plocha Z37 je součástí rozsáhlého oploceného pozemku, jehož centrální část tvoří 
kulturní luční porosty. Při okrajích plochy jsou vysázeny dřeviny (zejména borovice) a 
okraje podél oplocení zarůstají náletovými dřevinami a ruderální vegetací (biotopy X1, X5, 
X7 a X12). 

V severozápadní části plochy Z38 se nachází intenzivně obhospodařovaný luční porost 
(biotop X5), při okrajích liniové výsadby ovocných dřevin (biotop X13) a skládky dřeva a 
zahradního odpadu (biotop X1). Jihovýchodní část je tvořena oploceným ovocným sadem 
(biotop X1) a kulturními lučními porosty (biotop X5). 

V severní části plochy Z39 se nachází zahrada rodinného domu. Jižní část plochy je dle 
oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 tvořena mozaikou přírodních 
biotopů R2.2 (D/C) – 50 % a T2.3A (D/C) – 50 %. Dle mapování biotopů se jedná o 
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neobhospodařovaný biotop s dominancí smilky tuhé, s pronikajícími ruderálními druhy 
z okolí (medyněk, šťovík). Pozemek je částečně zarostlý náletovými dřevinami. 

V místě plochy Z40 se nachází luční porost zarůstající náletem dřevin (zejména smrk). 
Při východním okraji plochy se nachází výsadby zahradních kultivarů listnatých a 
jehličnatých dřevin, výsadby živých plotů a lavičky. Dle oficiální vrstvy mapování biotopů 
AOPK ČR z roku 2003 se jedná o mozaiku přírodních biotopů T2.3B (D/C ) – 60 % a X9A 
(40 %). Dle mapování biotopů se jedná o neobhospodařovaný biotop s dominancí smilky 
tuhé, který je zalesněný smrkem. 

Z lučních porostů v blízkosti ploch Z37 a Z38 je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) 
udáván výskyt chřástala polního (Crex crex), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v platném znění silně ohroženým druhem (Křenek 2008). V místě navržených zastavitelných 
ploch se nenachází vhodné biotopy pro tento druh. Z důvodu záboru částí přírodních biotopů 
byl u ploch Z39 a Z40 konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plochy Z38, Z39 a Z40 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska 
vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Realizace ploch si vyžádá spíše drobnější zábory ZPF s půdami III. – V. třídy ochrany a 
z tohoto důvodu u nich byl konstatován nevýznamný vliv na půdu. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. 

Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na plochách možné, doporučujeme zachovat 
alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a potravní biotop řady 
druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo hnízdní období. 
Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 
 
Foto 28: Pohled na plochu Z39 od jihovýchodu. 
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Foto 29: Pohled na východní část plochy Z40. 
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Obr. 25: Plochy Z29, Z30, Z31, Z33, Z34, Z63 a Z97 na hlavním výkresu ÚP a leteckém 
snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 
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Z29, Z30, Z31, Z33, Z34 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 
Z63 (OS) – Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Z97 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Plocha Z31, Z34, Z63 a Z97 jsou vymezeny nově. Plocha Z29 je převzata ze Změny č. 5 
ÚP. Plocha Z30 ze Změn č.5 a č.8 ÚP a polovina plochy 33 z ÚPNO. Všechny plochy se 
nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a v EVL Beskydy. 

V místě ploch Z97 a Z63 se nachází rozvolněný porost náletových dřevin (vrby, líska 
obecná aj.) s ruderální vegetací v podrostu. Okrajem plochy protéká drobný potok, který je 
významným krajinným prvkem. V místě plochy Z31 se nachází mozaika lučních porostů, 
extenzivních políček a drobných staveb (mozaika biotopů X1, X3 a X5). 

Plochy Z29 a Z30 se nachází na kulturních lučních porostech (biotop X5). Plocha Z30 je 
nachystána pro výstavbu (elektrické rozvaděče, studna apod.). 

Část plochy Z33 je využívána jako oplocená zahrada, na zbývající části plochy se nachází 
kulturní luční porosty (biotopy X1, X5). 

Na ploše Z34 se nachází luční porosty, stávající nezpevněná cesta a výsadby dřevin 
(mozaika biotopů X1, X5 a X13). 

Z lučních porostů v blízkosti ploch Z33 a Z34 je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) 
udáván výskyt chřástala polního (Crex crex), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v platném znění silně ohroženým druhem (Křenek 2008). S ohledem na zábor části 
potenciálně vhodného biotopu pro chřástala polního je u ploch Z29, Z30, Z33 a Z34 
konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Navržené plochy Z63 a Z97 se nachází v blízkosti řeky Lomné, z jejíhož toku a nivy je 
v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) udáván výskyt řady zvláště chráněných druhů dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, přičemž některé z nich jsou předměty ochrany 
EVL Beskydy. Jedná se např. o tyto druhy: vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) - 
ohrožený druh (Lojkásek 2010), vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh, předmět 
ochrany EVL Beskydy (Kubín 2015), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – ohrožený druh 
(Kubín 2015), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) – silně ohrožený druh, předmět 
ochrany EVL Beskydy (Jablonski 2010), užovky obojkové (Natrix natrix) – ohrožený druh 
(Křenek 2011), aj. S ohledem na charakter ploch nelze vyloučit občasný výskyt některých 
předmětů ochrany i na plochách Z63 a Z97, jejich ovlivnění však vzhledem k dostatku 
navazujících vhodných biotopů nebude významné. 

Realizace ploch Z63 a Z97  generuje potenciálně mírně až významně negativní vliv na 
přírodu a krajinu. Při realizaci plochy  Z63 a Z97 nelze vyloučit negativní ovlivnění VKP 
vodní tok a niva, navíc bude nutno pro dostupnost ploch vybudovat přemostění tohoto 
drobného vodního toku. Doporučujeme vyloučit stavební zásahy do toku a realizaci ploch 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Plochy Z29, Z30, Z31, Z33 a Z34 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů 
ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska 
vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem.  

Realizace výstavby na plochách Z29, Z30, Z31, Z33, Z34 a Z63 si vyžádá spíše drobnější 
zábory ZPF s půdami III. a IV. třídy ochrany. Z tohoto důvodu u nich byl konstatován 
nevýznamný vliv na půdu. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
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Foto 30: Pohled na plochu Z63 a Z97 od východu. 

 
 
Foto 31: Pohled na plochu Z31 od východu ze stávající komunikace. 
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Obr. 26: Plochy Z49, Z53, Z62, Z72 a Z112 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku 
(zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 
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Z49, Z53, Z112 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 
Z62 (RH) – Plochy rekreace – hromadné 

Plochy Z53, Z62 a Z112 jsou vymezeny nově. Plocha Z49 je částečně převzata ze Změny 
č. 5 ÚP (původně 0,38 ha, nyní 0,56 ha). Plochy Z49 a Z62 jsou již v současnosti částečně 
zastavěny a oploceny. Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (plochy Z49, 
Z62, Z112: III. zóna, plocha Z53: II. zóna) a na území EVL Beskydy. 

V místě pohledově velmi exponované plochy Z53 se nachází kulturní luční porosty, při 
východním okraji výsadby smrku ztepilého a porosty náletových dřevin (biotopy X5, X12). 
Při okraji plochy byla část dřevin nedávno vykácena. 

V místě plochy Z62 a jižní části plochy Z49 se nachází oplocená pastvina a drobné stavby 
(biotopy X1, X5). V severní podmáčené části plochy Z49 se dle oficiální vrstvy mapování 
biotopů AOPK ČR z roku 2003 nachází vlhká pcháčová louka na sušších místech 
s přechodem do mezofilní ovsíkové louky (biotop T1.5 C/C s přechodem k T1.1). Dle 
mapování biotopů se jedná o nepravidelně sečený luční porost s dominantním pcháčem 
potočním a pryskyřníkem prudkým. Ve vlhčích místech dominuje sítina. Z důvodu záboru 
části přírodního biotopu byl u plochy Z49 konstatován mírně negativní vliv na přírodu a 
krajinu. Severní podmáčená část plochy Z49 má i určitou retenční schopnost a její zastavění 
bude mít mírně negativní vliv na vodní složku životního prostředí z důvodu snížení retenční 
schopnosti krajiny. 

Plocha Z112 je mírně podmáčená, z části porostlá náletovými dřevinami (javor klen, vrba 
jíva aj.) a ovocnými dřevinami. Na ploše se nachází zbytky starého oplocení. 

Plochy Z49, Z53 a Z112 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska 
vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Realizace plochy Z49 si vyžádá rozsáhlejší zábor ZPF s půdami IV. třídy ochrany (0,56 
ha), z tohoto důvodu u ní byl konstatován mírně negativní vliv na půdu. 

Realizace plochy Z53 generuje drobný zábor PUPFL (0,06 ha) a zábor cca 0,16 ha ZPF 
s půdami V. třídy ochrany. Plochy Z62 a Z112 si vyžádají drobnější zábory ZPF s půdami 
IV. a V. třídy ochrany. Z tohoto důvodu u nich byl konstatován nevýznamný vliv na půdu. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. 

Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na plochách Z53 a Z112 možné, doporučujeme 
zachovat alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a potravní biotop 
řady druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést mimo hnízdní 
období. Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 
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Foto 32: Pohled na severní část plochy Z49. 

 
 
Foto 33: Pohled na jižní okraj plochy Z49 a plochu Z62 od západu. 
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Foto 34: Pohled na plochu Z53. 

 
 
Foto 35: Pohled na plochu Z112 ze stávající komunikace. 

 
 
Z72 (VZ) – Plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba 

Plocha je z větší části převzata z ÚPNO (převzato 0,53 ha z 0,59 ha) a již v současnosti je 
částečně oplocená. Nachází na území CHKO Beskydy (většina plochy: II. zóna, východní 
zalesněný okraj plochy: III. zóna) a na území EVL Beskydy. V bezprostředním sousedství 
plochy prochází trasa lokálního biokoridoru a plocha navazuje na lokální biocentrum (LBC-
L20). Migrační prostupnost území je zajištěna díky návrhu plochy přírodní zeleně v trase 
LBK. Negativní ovlivnění prvků ÚSES v souvislosti s realizací této plochy je možno 
vyloučit. 

V místě plochy se nachází kulturní luční porosty a pastviny a porosty náletových dřevin 
(mozaika biotopů X1, X5 a X12). Součástí plochy je i vodní tok a břehový porost. Plocha tak 
generuje potenciálně mírně až významně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od 
okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení 
dotčeným orgánem. 

Realizace plochy Z72 si vyžádá rozsáhlejší zábor ZPF s půdami V. třídy ochrany (0,53 
ha), z tohoto důvodu u ní byl konstatován mírně negativní vliv na půdu. 
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Realizace této plochy je z pohledu z pohledu ostatních složek životního prostředí a 
veřejného zdraví akceptovatelná. 

Při zajištění přístupu na tuto plochu je nutno vyloučit zásahy do vodního toku a 
minimalizovat zásahy do břehových porostů. 

 
Foto 36: Pohled na plochu Z72. 
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Obr. 27: Plochy Z32, Z35, Z45 a Z108 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: 
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z32, Z35, Z45, Z108 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 

Plochy Z35 a Z108 jsou vymezeny nově. Plocha Z32 je téměř celá převzata z ÚPNO obce 
(původně 0,15, nyní 0,17 ha). Plocha Z45 je převzata ze Změny č. 5 ÚP. Všechny plochy se 
nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a na území EVL Beskydy. 

Na většině plochy Z32 se nachází oplocená zahrada s několika drobnými stavbami a 
vzrostlými dřevinami. V jihovýchodní části plochy u cesty se nachází porost vzrostlých 
dřevin (zejména smrk ztepilý a bříza bělokorá). 
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V místě ploch Z35 a Z45 se nachází kulturní luční porosty (biotop X5), v západním okraji 
plochy Z35 se nachází několik vzrostlých solitérních dřevin. 

V místě plochy Z108 se nachází intenzivně sečená louka, místy s prvky ovsíkových luk 
(biotop X5 s prvky biotopu T1.1). V severním okraji plochy se nachází vzrostlá hodnotná 
lípa a drobná dřevěná stavba, podél cesty byla nedávno provedena liniová výsadba dřevin. 

Z lučních porostů v blízkosti ploch Z35, Z45 a Z108 je v nálezové databázi AOPK ČR 
(NDOP) udáván výskyt chřástala polního (Crex crex), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v platném znění silně ohroženým druhem (Křenek 2008, 2010). Dále je udáván výskyt 
roztrhaných ovcí od vlka obecného (Canis lupus), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění kriticky ohroženým druhem. V bezprostřední blízkosti plochy Z35 (cca 20 
m jižně) je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) udáván výskyt 10 kvetoucích jedinců 
vstavače mužského (Orchis mascula), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 
silně ohroženým druhem (Šigutová 2006). Z důvodu udávaného výskytu několika jedinců 
vstavače mužského v bezprostřední blízkosti plochy je u plochy Z35 konstatováno riziko 
mírně až významně negativního vlivu na přírodu a krajinu. S ohledem na aktuálně zjištěnou 
kvalitu lučního porostu a charakter zdroje nálezových dat není vyloučeno, že se jedná o 
chybně lokalizovaný záznam. Z důvodu předběžné opatrnosti doporučujeme před zahájením 
výstavby provést ve vegetačním období aktuální botanický průzkum na ploše Z35. Následně 
doporučujeme realizaci plochy a otázku případné výjimky dle §56 zák. 114/1992 Sb., v 
platném znění konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. S ohledem na zábor části 
potenciálně vhodného biotopu pro chřástala polního je u ploch Z35, Z45 a Z108 konstatován 
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plocha Z32 zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 
m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím 
řízení dotčeným orgánem. 

Realizace ploch si vyžádá spíše drobnější zábory ZPF s půdami III. – V. třídy ochrany. 
Z tohoto důvodu u nich byl konstatován nevýznamný vliv na půdu. 

Při budoucí realizaci výstavby na ploše Z108 je nutné zachovat vzrostlou lípu na 
severním okraji plochy. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. 
 
Foto 37: Pohled na plochu Z45. 
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Foto 38: Pohled na plochu Z35. 

 
 
Foto 39: Pohled na plochu Z108 od severu. 

 
 
Foto 40: Pohled na liniovou výsadbu při severovýchodním okraji plochy Z108. 
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Obr. 28: Plochy Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z81 a Z98 na hlavním výkresu ÚP a leteckém 
snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z98 (BV) – Plochy bydlení – individuální v rodinných 
domech – vesnické 
Z81 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch  

Téměř všechny tyto plochy jsou alespoň částečně převzaty z ÚPNO obce (výjimku tvoří 
plocha Z98, která je vymezena nově). Plochy Z8, Z11 a Z81 jsou převzaty beze změn. U 
ostatních ploch došlo k rozšíření, konkrétně u plochy Z7 z 0,27 ha na 0,80 ha, u plochy Z9 
0,08 ha na 0,49 ha, u plochy Z10 z 0,13 ha na 0,18 ha a u plochy Z12 z 0,27 na 0,48 ha. 

Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (plocha Z12 a Z10: IV. zóna, 
plochy Z11, Z7, Z8, Z9, Z81 a Z98: III. zóna) a na území EVL Beskydy. 

V místě většiny ploch se nachází mozaika zahrádek, extenzivních políček a lučních 
porostů (mozaika biotopů X1, X3 a X5). 

Plocha Z7 je z větší část tvořená kulturní sečenou loukou (biotop X5), severozápadní část 
plochy je využívána jako extenzivní zahrada (biotop X1, X3, X13). V jihozápadní části 
plochy Z7 se nachází segment mozaiky vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad 
(biotopy T1.5 a T1.6). Východně navazuje pás vrbových křovin (biotop K2.1) podél 
drobného vodního toku. Dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR tento biotop tvoří 
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celá linie dřevin podél drobného vodního toku západně od plochy Z7 – viz obrázek níže. Při 
aktuálním průzkumu však bylo zjištěno, že v severním okraji plochy, kde potok protéká 
přímo plochou Z7 se nachází pouze pás náletových dřevin (jasan ztepilý, javor klen aj.) – 
biotop X12. Plocha Z7 tedy nezasahuje přímo do biotopu K2.1. Drobný vodní protékající 
severním okrajem plochy Z7 je VKP a musí být plně respektován. 

Plochy Z7, Z8 a Z9 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného 
v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Výstavba na plochách si vyžádá zábory ZPF s půdami I. třídy ochrany. Z tohoto důvodu u 
nich byl konstatován mírně až významně negativní vliv na půdy. 

Plochu Z7 doporučujeme ze západní strany omezit dle zákresu na Obr. 29, tj. mimo 
prostor stávajících silně podmáčených porostů přírodních biotopů. Dále je nutné vyloučit 
jakékoliv zásahy do drobného vodního toku a jeho břehového porostu v severním okraji 
plochy Z7. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 
 
Obr. 29: Zobrazení vrstvy mapování biotopů AOPK ČR v místě plochy Z7 na podkladu 
leteckého snímku (podkladová data: Urbanistické středisko Ostrava 2017, APOK ČR, 
ČÚZK). 

 
pozn. bílou tečkovanou linií je zakresleno navržené omezení plochy ze západní strany. 
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Foto 41: Pohled na plochy Z7 a Z9 ze stávající komunikace. 

 
 
Foto 42: Pohled na plochu Z7 od jihu ze stávající komunikace. 

 
 
Foto 43: Pohled na plochu náletové dřeviny v severním okraji plochy Z7. 
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Foto 43: Pohled na severozápadní část plochy Z7. 

 
 
Obr. 30: Plochy Z13 a Z61 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické 
středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
Z13, Z61 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 
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Obě plochy v místní části Urbáška jsou navrženy nově a nachází se ve III. zóně CHKO 
Beskydy a na území EVL Beskydy. Plocha Z61 se nachází i na území ptačí oblasti Beskydy. 
Plocha Z13 je vymezena na kulturní louce (biotop X5), plocha Z61 je součástí oplocené 
zahrady (biotop X1). 

Z blízkosti plochy Z61 (cca 50 m severozápadně a 90 m západně) je v nálezové databázi 
AOPK ČR (NDOP) udáván výskyt cca 40 kvetoucích jedinců vstavače mužského (Orchis 
mascula), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění silně ohroženým druhem 
(Šigutová 2006). Výskyt těchto zvláště chráněných druhů na ploše Z61 je možno s ohledem 
na charakter plochy vyloučit. 

Výstavba na plochách si vyžádá spíše drobnější zábory ZPF s půdami III. a V. třídy 
ochrany. Z tohoto důvodu u nich byl konstatován nevýznamný vliv na půdy. Z pohledu 
ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace ploch akceptovatelná. 
 
Obr. 31: Plocha Z110 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické 
středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z110 (VD) – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Jedná se o nově navrženou plochu drobné výroby v blízkosti řeky Lomné. Plocha se 
nachází ve III. zóně CHKO Beskydy a na území EVL Beskydy. 

V místě plochy se nachází vzrostlý jasanovo-olšový luh (biotop L2.2), který je 
předmětem ochrany EVL Beskydy. Ve stromovém patře se vyskytuje: jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), třešeň ptačí (Prunus avium), javor klen 
(Acer pseudoplatanus). Podél cesty roste také hodnotná jasanová alej. V podrostu lesa se 
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vyskytují typické druhy lužních lesů, ale i druhy zvláště chráněné – při aktuálním průzkumu 
v květnu 2017 bylo na ploše nalezeno několik jedinců měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) 
a vstavače mužského (Orchis mascula). Ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění je 
měsíčnice vytrvalá vedena jako ohrožený druh, vstavač mužský jako druh silně ohrožený. 

Plocha Z110 zasahuje do ochranného pásma lesa a negeneruje zábor ZPF ani PUPFL. 
Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě 
závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

S ohledem na přímý zásah do přírodního biotopu L2.2 na ploše cca 0,17 ha a do biotopu 
zvláště chráněných druhů doporučujeme tuto plochu nerealizovat a vyřadit ji z návrhu ÚP. 
 
Foto 44: Pohled na plochu Z110 od východu. 

 
 
Foto 45: Pohled do interiéru lužního lesa v místě plochy Z110. 
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Foto 46: Kvetoucí jedinci vstavače mužského na ploše Z110. 

  
 
Foto 47: Kvetoucí jedinci měsíčnice vytrvalé na okraji lesního porostu v místě plochy Z110. 
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Obr. 32: Plochy Z4, Z6, Z64, Z69 a východní část plochy Z82 pro výstavbu cyklostezky na 
hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, 
ČÚZK). 

 

 
  
Z4, Z6 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 
Z64 (OK) – Plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
Z69 (VD) – Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Plocha Z69 je vymezena nově. Plocha Z4 je převzata ze Změny č. 8 ÚP, celá plocha Z64 
a částečně plocha Z6 jsou převzaty z ÚPNO (u plochy Z6 původně vymezeno 0,17 ha, 
aktuálně 0,49 ha). Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a v EVL 
Beskydy. Plochy Z64, Z4, Z6 se nachází na území ptačí oblasti Beskydy. 

V místě ploch Z64 a Z69 se nachází částečně ruderalizované kulturní louky a porosty 
náletových dřevin (biotopy X5 a X12). Lesní porost v jižní části plochy Z69 je dle oficiální 
vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 klasifikován jako údolní jasanovo-olšový 
luh – biotop L2.2 (C/C). Dle mapování biotopů se jedná o porost s dominantním jasanem 
ztepilým a příměsí dalších listnatých dřevin – olše, javor klen, lípa srdčitá aj. Porost je 
invadován křídlatkou. 
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V místě plochy Z4 se nachází intenzivně obhospodařovaná louka (biotop X5). 
Severozápadní část plochy Z6 je vymezena v místě stávající oplocené zahrady (biotop X1). 
V jihovýchodní části plochy Z6 se nachází kulturní intenzivně obhospodařovaná louka, 
jihovýchodní okraj plochy zasahuje do okraje kulturní smrčiny (biotopy X5, X12 a X9A). 

V bezprostřední blízkosti plochy Z6 je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) udáván 
výskyt několika mrtvých jedinců obojživelníků na komunikaci. Konkrétně se jednalo o 
ropuchu obecnou (Bufo bufo), která je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění 
ohroženým druhem a skokana hnědého (Rana temporaria). Vymezené plochy však 
nepředstavují vhodný biotop pro tyto druhy. Možný je občasný výskyt během migrace. 

Plochy Z4, Z6 a Z69 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska 
vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Výstavba na plochách Z6, Z64 si vyžádá spíše drobnější zábory ZPF s půdami I. třídy 
ochrany. Z tohoto důvodu u nich byl konstatován mírně až významně negativní vliv na půdy. 

Výstavba na ploše Z4 si vyžádá jen drobný zábor ZPF s půdami V. třídy ochrany a plocha 
Z69 negeneruje zábor ZPF. Z tohoto důvodu byl u ploch Z4 a Z69 konstatován nevýznamný 
vliv na půdu. 

Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného 
zdraví akceptovatelná. 

Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na plochách Z6, Z64 a Z69 možné, 
doporučujeme zachovat alespoň část dřevin, které představují potenciálně vhodný hnízdní a 
potravní biotop řady druhů ptáků. Pokud bude odstranění nezbytné, je nutné ho provést 
mimo hnízdní období. Rozsah a způsob provedení kácení je vhodné konzultovat s 
příslušným orgánem ochrany přírody. 
 
Foto 48: Pohled na plochu Z69. 
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Foto 49: Pohled na plochu Z4, v pozadí lyžařský areál Armáda. 

 
 
Foto 50: Pohled na plochu Z64 od východu. 

 
 



Územní plán Dolní Lomná - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Eva Jirásková, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 
tel. 605-567905, pevná  583-034674,  http://www.ekogroup.cz  

 

109

Obr. 33: Plochy Z1, Z2, Z5, Z70, Z71, Z79 a západní část plochy Z82 pro výstavbu 
cyklostezky na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko 
Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z82 (PV) – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Jedná se o nově navržený úsek cyklostezky z Horní Lomné, pro její výstavbu bude nutné 
vybudovat mostek přes řeku a vykácet část břehových porostů Lomné. Plocha se nachází ve 
III. zóně CHKO Beskydy a na území EVL Beskydy. Většina navržené cyklostezky prochází 
územím ptačí oblasti Beskydy. 

Část cyklostezky je vedena po stávajících nezpevněných a částečně zpevněných 
komunikacích, část je vedena břehovými porosty Lomné. Břehový porost Lomné je dle 
oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 a 2012 místy klasifikován jako 
údolní jasanovo-olšový luh (biotop L2.2 – C/C, RB-F, DG2, RH-4, SF-MP). Realizace 
tohoto úseku si vyžádá výstavbu lávky přes řeku Lomnou, nelze proto vyloučit negativní 
ovlivnění VKP vodní tok a niva. V návrhu ÚP je u zastavitelných ploch v blízkosti Lomné 
stanovena podmínka zachování min. 8 m od břehové hrany bez oplocení a zástavby, což 
přispěje k ochraně VKP. 

V korytě řeky Lomné v bezprostřední blízkosti této plochy je v nálezové databázi AOPK 
ČR (NDOP) udáván opakovaný výskyt čápa černého (Ciconia nigra), který je dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. v platném znění silně ohroženým druhem (Mitrenga 2012, Lehký 2014, 
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Cymorek 2015). Čáp černý je poměrně citlivý na rušení. Nově navržený úsek cyklostezky 
v bezprostřední blízkosti toku tak může znamenat riziko částečného snížení atraktivnosti 
tohoto loviště. Z toku řeky Lomné a její nivy je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) 
udáván výskyt řady dalších zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění. Jedná se např. o tyto druhy: vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) - 
ohrožený druh (Lojkásek 2010), vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh (Kubín 
2015), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) – ohrožený druh (Kubín 2015), kuňky 
žlutobřiché (Bombina variegata) – silně ohrožený druh (Jablonski 2010), užovky obojkové 
(Natrix natrix) – ohrožený druh (Křenek 2011), aj.  

V případě realizace této plochy je nutné minimalizovat zásahy do břehových porostů, 
avšak v nevyhnutelných případech jsou možné. V některých lokalitách bývá u cyklostezek 
realizováno ochranné (bezpečnostní) kácení dřevin podél jejich trasy. V případě očekávání 
takového požadavku u navrhovaných cyklostezek je nezbytné, aby po provedeném kácení 
zůstal zachován uváděný ochranný pás dřevin podél břehu toku o šířce minimálně 6 metrů. 
V místech, kde bude nutné zasáhnout do břehových porostů, je vhodné, pokud to prostorové 
parametry dovolují, zajistit náhradní výsadby dřevin vhodného druhového složení. Druhovou 
skladbu výsadeb je vhodné konzultovat s pracovníky Správy CHKO Beskydy. Dále je 
vhodné upřednostnit přírodní povrch cyklostezky před asfaltováním povrchu apod. Při 
výstavbě lávky přes řeku je nutné vyloučit zásahy do vodního toku. Při dodržení těchto 
podmínek lze očekávat zanedbatelný vliv realizace plochy na stav dotčených VKP. Z důvodu 
záboru přírodního biotopu a možnosti ovlivnění biotopu ZCHD byl u této plochy 
konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od 
okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení 
dotčeným orgánem. 

Výstavba cyklostezky si vyžádá drobnější zábory ZPF s půdami I. třídy ochrany a 
PUPFL. Z tohoto důvodu byl u této plochy konstatován mírně až významně negativní vliv na 
půdy. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Z1, Z2, Z5 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 
Z70, Z71 (VD) – Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Z79 (DS) – Plochy dopravní infastruktury – silniční 

Plochy Z5, Z70 a Z71 jsou vymezeny nově. Plochy Z1 a Z2 jsou převzaty ze Změny č. 5 
ÚP. Plocha Z79 je převzata z ÚPNO. Všechny plochy se nachází na území CHKO Beskydy 
(III. zóna) a na území EVL a PO Beskydy. 

V místě plochy Z1 se nachází intenzivně obhospodařovaná louka, podél cesty nárost 
náletových dřevin s dominancí vrb (biotopy X5 a X12). V místě plochy Z2 se nachází 
zpevněná parkovací stání a oplocený ovocný sad (biotopy X1, X13). V místě plochy Z5, 
Z70, Z71 a většiny plochy Z79 se nachází sečené luční porosty (převažuje biotop X5). 
V severozápadní části plochy Z79 se nachází výsadby dřevin, skládky materiálů a porosty 
náletových dřevin (mozaika biotopů X5, X7, X12, X13). 

V lučním porostu na ploše Z70 je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) udáván hojný 
a pravidelný výskyt řady orchidejí. Konkrétně se jedná o vstavač mužský (Orchis mascula 
subsp. signifera), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění silně ohroženým 
druhem (Hlisnikovský 2015, Chytil 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Pětiprstku 
žežulník (Gymnadenia conopsea), která je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění 
ohroženým druhem (Chytil 2010, 2012, 2016). Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), 
který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění ohroženým druhem (Hlisnikovský 
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2015, Chytil 2013, 2014, 2015, 2016). Při doplňkovém terénním průzkumu v květnu 2017 
byly na ploše nalezeny desítky kvetoucích jedinců výše uvedených druhů orchidejí. 

Plochy Z1, Z2, Z5, Z71 a Z79 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska 
vydaného v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Výstavba na plochách Z1, Z2, Z5, Z70 a Z79 si vyžádá zábory ZPF s půdami I. třídy 
ochrany. Z tohoto důvodu u nich byl konstatován mírně až významně negativní vliv na půdy. 
Plocha Z71 negeneruje zábor ZPF.  

Plocha Z70 není s ohledem na hojný výskyt zvláště chráněných druhů (zejména orchidejí) 
vhodná pro realizaci a doporučujeme ji vyřadit z návrhu ÚP. Realizace ploch Z1, Z2, Z5, 
Z71 a Z79 je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Foto 51: Pohled na plochu Z70. 

 
 
Foto 52: Pohled na plochu Z1 od jihovýchodu. 
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Foto 53: Pohled na plochu Z79. 

 
 
Foto 54: Pohled na plochu Z5. 
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Obr. 34: Plochy Z1, Z83 a východní část plochy Z84 pro výstavbu cyklostezky na hlavním 
výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z83 (PV) – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Jedná se o nově navržený úsek cyklostezky z Horní Lomné. Navržená trasa se nachází na 
území CHKO Beskydy (III. zóna), EVL a PO Beskydy. 

Část cyklostezky je vedena po stávajících nezpevněných komunikacích, část je vedena 
břehovými porosty Lomné. Břehový porost Lomné je dle oficiální vrstvy mapování biotopů 
AOPK ČR z roku 2003 a 2012 místy klasifikován jako údolní jasanovo-olšový luh (biotop 
L2.2 – C/C, RB-F, DG2, RH-4, SF-MP). Realizace tohoto úseku si vyžádá výstavbu lávky 
přes řeku Lomnou, nelze proto vyloučit negativní ovlivnění VKP vodní tok a niva. 

V korytě řeky Lomné z širšího okolí této plochy je v nálezové databázi AOPK ČR 
(NDOP) udáván opakovaný výskyt čápa černého (Ciconia nigra), který je dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. v platném znění silně ohroženým druhem (Mitrenga 2012, Lehký 2014, 
Cymorek 2015). Čáp černý je poměrně citlivý na rušení. Nově navržený úsek cyklostezky 
v bezprostřední blízkosti toku tak může znamenat riziko částečného snížení atraktivnosti 
tohoto loviště. Z toku řeky Lomné a její nivy je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) 
udáván výskyt řady zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 
Jedná se např. o tyto druhy: vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) - ohrožený druh 
(Lojkásek 2010), vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh (Kubín 2015), střevle 
potoční (Phoxinus phoxinus) – ohrožený druh (Kubín 2015), kuňky žlutobřiché (Bombina 
variegata) – silně ohrožený druh (Jablonski 2010), užovky obojkové (Natrix natrix) – 
ohrožený druh (Křenek 2011), aj.  
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V případě realizace této plochy je nutné minimalizovat zásahy do břehových porostů, 
avšak v nevyhnutelných případech jsou možné. V některých lokalitách bývá u cyklostezek 
realizováno ochranné (bezpečnostní) kácení dřevin podél jejich trasy. V případě očekávání 
takového požadavku u navrhovaných cyklostezek je nezbytné, aby po provedeném kácení 
zůstal zachován uváděný ochranný pás dřevin podél břehu toku o šířce minimálně 6 metrů. 
V místech, kde bude nutné zasáhnout do břehových porostů, je vhodné, pokud to prostorové 
parametry dovolují, zajistit náhradní výsadby dřevin vhodného druhového složení. Druhovou 
skladbu výsadeb je vhodné konzultovat s pracovníky Správy CHKO Beskydy. Dále je 
vhodné upřednostnit přírodní povrch cyklostezky před asfaltováním povrchu apod. Při 
výstavbě lávky přes řeku je nutné vyloučit zásahy do vodního toku. Při dodržení těchto 
podmínek lze očekávat zanedbatelný vliv realizace plochy na stav dotčených VKP. Z důvodu 
záboru přírodního biotopu a možnosti ovlivnění biotopu zvláště chráněných druhů byl u této 
plochy konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od 
okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení 
dotčeným orgánem. 

Výstavba cyklostezky si vyžádá drobnější zábory ZPF s půdami I. třídy ochrany a 
PUPFL. Z tohoto důvodu byl u této plochy konstatován mírně až významně negativní vliv na 
půdy. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
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Obr. 35: Plochy Z54, Z78 a západní část plochy Z84 pro výstavbu cyklostezky na hlavním 
výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 

 
 
Z54 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 
Z78 (DS) – Plochy dopravní infrastruktury - silniční 

Plocha Z54 je vymezena nově. Plocha Z78 je převzata ze Změny č. 8 ÚP. Obě plochy se 
nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna), EVL a PO Beskydy.  

Většina plochy Z54 se nachází na lučním porostu, který je dle oficiální vrstvy mapování 
biotopů AOPK ČR z roku 2012 klasifikován jako kvalitní mezofilní ovsíková louka – biotop 
T1.1 (RB-P, DG-1, TH4, SF-MP) s prvky T1.3. 

Z lučního porostu, na němž se nachází plocha Z54, je v nálezové databázi AOPK ČR 
(NDOP) udáván výskyt cca 15 kvetoucích jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza 
majalis), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ohroženým druhem 
(Šigutová 2006). Z důvodu možného zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů bylo u této 
plochy konstatováno riziko mírně negativního ovlivnění přírody a krajiny. Před zahájením 
výstavby je na ploše Z54 nutné provést aktuální botanický průzkum ve vegetačním období. 
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Následně doporučujeme realizaci plochy a otázku případné výjimky dle §56 zák. 114/1992 
Sb., v platném znění konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Plochy zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od 
okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení 
dotčeným orgánem. 

Výstavba na plochách Z54 a Z78 si vyžádá zábory ZPF s půdami I. třídy ochrany. 
Z tohoto důvodu u nich byl konstatován mírně až významně negativní vliv na půdy. 
Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
 
Foto 55: Pohled na plochu Z54 od západu. 

 
 
Foto 56: Pohled na plochu Z78. 

 
 
Z84 (PV) – veřejná prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Jedná se o nově navržený úsek cyklostezky z Horní Lomné. Navržená trasa se nachází na 
území CHKO Beskydy (III. zóna), EVL a PO Beskydy. Část cyklostezky je vedena po 
stávajících nezpevněných komunikacích, okrajem lučních porostů a část je vedena 
břehovými porosty Lomné. Břehový porost Lomné v okolí plochy je dle oficiální vrstvy 
mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 a 2012 místy klasifikován jako údolní jasanovo-
olšový luh (biotop L2.2 – C/C, RB-F, DG2, RH-4, SF-MP). Realizace tohoto úseku si 
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vyžádá výstavbu lávky přes řeku Lomnou, nelze proto vyloučit negativní ovlivnění VKP 
vodní tok a niva. 

Navržená trasa cyklostezky (Z84) kolmo kříží trasu lokálního biokoridoru (LBK-L15). 
Negativní ovlivnění prostupnosti tohoto LBK v souvislosti s realizací této plochy je možno 
vyloučit. 

V korytě řeky Lomné z širšího okolí této plochy je v nálezové databázi AOPK ČR 
(NDOP) udáván opakovaný výskyt čápa černého (Ciconia nigra), který je dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb. v platném znění silně ohroženým druhem (Mitrenga 2012, Lehký 2014, 
Cymorek 2015). Čáp černý je poměrně citlivý na rušení. Nově navržený úsek cyklostezky 
v bezprostřední blízkosti toku tak může znamenat riziko částečného snížení atraktivnosti 
tohoto loviště. Z toku řeky Lomné a její nivy je v nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) 
udáván výskyt řady zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 
Jedná se např. o tyto druhy: vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) - ohrožený druh 
(Lojkásek 2010), vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh (Kubín 2015), střevle 
potoční (Phoxinus phoxinus) – ohrožený druh (Kubín 2015), kuňky žlutobřiché (Bombina 
variegata) – silně ohrožený druh (Jablonski 2010), užovky obojkové (Natrix natrix) – 
ohrožený druh (Křenek 2011), aj. 

V případě realizace této plochy je nutné minimalizovat zásahy do břehových porostů, 
avšak v nevyhnutelných případech jsou možné. V některých lokalitách bývá u cyklostezek 
realizováno ochranné (bezpečnostní) kácení dřevin podél jejich trasy. V případě očekávání 
takového požadavku u navrhovaných cyklostezek je nezbytné, aby po provedeném kácení 
zůstal zachován uváděný ochranný pás dřevin podél břehu toku o šířce minimálně 6 metrů. 
V místech, kde bude nutné zasáhnout do břehových porostů, je vhodné, pokud to prostorové 
parametry dovolují, zajistit náhradní výsadby dřevin vhodného druhového složení. Druhovou 
skladbu výsadeb je vhodné konzultovat s pracovníky Správy CHKO Beskydy. Dále je 
vhodné upřednostnit přírodní povrch cyklostezky před asfaltováním povrchu apod. Při 
výstavbě lávky přes řeku je nutné vyloučit zásahy do vodního toku. Při dodržení těchto 
podmínek lze očekávat zanedbatelný vliv realizace plochy na stav dotčených VKP. Z důvodu 
záboru přírodního biotopu a možnosti ovlivnění biotopu zvláště chráněných druhů byl u této 
plochy konstatován mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 m od 
okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím řízení 
dotčeným orgánem. 

Výstavba cyklostezky si vyžádá drobnější zábory ZPF s půdami I. třídy ochrany a 
PUPFL. Z tohoto důvodu byl u této plochy konstatován mírně až významně negativní vliv na 
půdy. 

Realizace této plochy je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 
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Údolí Jestřábího potoka 
 
Obr. 36: Plochy Z46, Z47 a Z48 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: 
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 
 
Z46, Z47, Z48 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické 

Plocha Z47 je převzata z ÚPNO. Celá plocha Z46 a částečně plocha Z48 jsou převzaty ze 
Změny č. 8 ÚP (u plochy původně vymezeno 0,10 ha, aktuálně 0,22 ha). Všechny plochy se 
nachází na území CHKO Beskydy (III. zóna) a v EVL Beskydy. 

V místě ploch se nachází intenzivně obhospodařované sečené louky (biotop X5). 
Z lučních porostů v blízkosti ploch Z46, Z47 a Z48 je v nálezové databázi AOPK ČR 

(NDOP) udáván výskyt chřástala polního (Crex crex), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
v platném znění silně ohroženým druhem (Křenek 2008, 2014). S ohledem na zábor části 
potenciálně vhodného biotopu pro chřástala polního je u ploch Z46, Z47 a Z48 konstatován 
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plochy generují drobnější zábory ZPF s půdami III. a IV. třídy ochrany a z tohoto důvodu 
u nich byl konstatován nevýznamný vliv na půdu. 

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. 
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Foto 57: Pohled na plochu Z47 od západu. 

 
 
Obr. 37: Plochy Z50, Z96 a Z109 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: 
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 
 
Z50, Z96, Z109 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické  

Jedná se o nově navržené plochy v místní části Jestřabí. Všechny tři plochy se nachází na 
území CHKO Beskydy (III. zóna) a v EVL Beskydy. Plochy Z96 a Z109 zasahují i na území 
ptačí oblasti Beskydy. 

Z lučního porostu, na němž se nachází plocha Z96, je v nálezové databázi AOPK ČR 
(NDOP) udáván výskyt cca 30 kvetoucích jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza 
majalis), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ohroženým druhem a výskyt 
10 jedinců silně ohroženého všivce lesního (Pedicularis sylvatica) (Šigutová 2006). Zároveň 
je dle oficiální vrstvy mapování biotopů část lučního biotopu na této ploše klasifikována jako 
mozaika přírodních biotopů R2.2 (D/C) – 50 % a T2.3A (D/C) – 50 %. Dle mapování 
biotopů se jedná o neobhospodařovaný biotop s dominancí smilky tuhé, s pronikajícími 
ruderálními druhy z okolí (medyněk, šťovík). Pozemek je částečně zarostlý náletovými 
dřevinami. Lokalizaci výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a přírodních biotopů na této 
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ploše nebylo možno v době aktuálního průzkumu potvrdit. Je však pravděpodobné, že se 
vyskytují mimo plochu Z96 na ohrazeném lučním porostu západně od plochy směrem k lesu, 
případně na neobhospodařované ploše jižně od plochy. Z důvodu předběžné opatrnosti 
doporučujeme před zahájením výstavby provést ve vegetačním období aktuální botanický 
průzkum na ploše Z96. Následně doporučujeme realizaci plochy a otázku případné výjimky 
dle §56 zák. 114/1992 Sb., v platném znění konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 

Na ploše Z109 byl nedávno odstraněn porost náletových dřevin a plocha má nyní 
charakter zarůstající paseky, je částečně podmáčená a bylo na ní ponecháno několik 
odrostlejších dřevin (smrk ztepilý, hrušeň, aj). V místě plochy Z50 se nachází oplocená 
zahrada s výsadbou dřevin (biotop X1).  

Plochy generují drobné zábory ZPF s půdami IV. a V. třídy ochrany. U těchto ploch byl 
konstatován nevýznamný vliv na půdu.  

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. 

 
Foto 58: Pohled na plochu Z96 od východu. 

 
 
Foto 59: Pohled na plochu Z109 od severu. 
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Foto 60: Pohled na plochu Z50 od jihozápadu. 

 
 
Obr. 38: Plochy Z51 a Z52 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: Urbanistické 
středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 
 
Z51, Z52 (SV) – Plochy smíšené obytné – vesnické  

Plocha Z52 je navržena nově, plocha Z51 je převzata ze Změny č. 5 ÚP. Obě plochy se 
nachází na území CHKO Beskydy (II. zóna) a v EVL a PO Beskydy. 

Severní část plochy Z51 je vymezena v místě stávající zahrady rodinného domu. Luční 
porost v jižní části plochy je dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 
klasifikován jako kvalitní mezofilní ovsíková louka – biotop T1.1 (A/A), aktuálně je 
využíván jako extenzivní pastvina. 

Většina plochy Z52 se nachází na lučním porostu, který je dle oficiální vrstvy mapování 
biotopů AOPK ČR z roku 2003 klasifikován jako kvalitní mezofilní ovsíková louka – biotop 
T1.1 (B/A) s prvky T2.3. Jižní okraj plochy zasahuje do stromových a keřových výsadeb u 
sousedního rekreačního objektu. Severně a východně od plochy protékají vodní toky, v obou 
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případech se nacházejí ve vzdálenosti větší než 6 m od hranice plochy. Výstavbou na ploše 
Z52 nedojde k ovlivnění těchto VKP. 

Z lučních porostů v blízkosti těchto dvou ploch je v nálezové databázi AOPK ČR 
(NDOP) udáván výskyt cca 30 kvetoucích jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza 
majalis), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ohroženým druhem. Jedná 
se o luční porosty jižně od plochy Z51 a západně od plochy Z52. Výskyt tohoto zvláště 
chráněného druhu na ploše Z52 nelze vyloučit. Z důvodu předběžné opatrnosti 
doporučujeme před zahájením výstavby provést ve vegetačním období aktuální botanický 
průzkum na ploše Z52. Následně doporučujeme realizaci plochy a otázku případné výjimky 
dle §56 zák. 114/1992 Sb., v platném znění konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. Z důvodu záboru části kvalitních přírodních biotopů je u těchto ploch konstatován 
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Plochy Z51 a Z52 zasahují do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného 
v navazujícím řízení dotčeným orgánem. 

Plochy generují drobné zábory ZPF s půdami IV. třídy ochrany. U těchto ploch byl 
konstatován nevýznamný vliv na půdu.  

Z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví je realizace těchto 
ploch akceptovatelná. 
 
Foto 61: Pohled na plochu Z51 od jihovýchodu. 
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Foto 62: Pohled na plochu Z52 od severozápadu. 
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Údolí Křínovského potoka 
 
Obr. 39: Plocha Z74 a jižní část plochy Z80 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku 
(zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 
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Obr. 40: Střední část plochy Z80 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: 
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 
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Obr. 41: Plochy Z66, Z67, Z75, Z94 a jižní část plochy Z80 na hlavním výkresu ÚP a 
leteckém snímku (zdroj: Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 2017, ČÚZK). 

 
 
Z74 (DS) – Plochy dopravní infrastruktury – silniční 

Plocha Z74 je převzata z ÚPNO, nachází na území CHKO Beskydy (II. zóna) a v EVL 
Beskydy. Luční porost v severní části plochy je tvořen extenzivní pastvinou s prameništěm a 
rozvolněným porostem dřevin (bříza, smrk ztepilý). Tato část louky je místy podmáčená a 
protéká jí drobný vodní tok. Severní podmáčená část plochy má i určitou retenční schopnost 
a její zastavění bude mít mírně negativní vliv na vodní složku životního prostředí z důvodu 
snížení retenční schopnosti krajiny. 

Dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 je tento luční porost 
klasifikován jako ruderalizovaná mezofilní ovsíková louka – biotop T1.1 (D/C) s prvky 
biotopů T1.5 a T2.3. Jižní okraj plochy Z74 je vymezen v místě stávající intenzivní oplocené 
pastviny s dřevěným objektem (biotop X5). 

Z lučního porostu (zarůstající pastvina), na němž se nachází plocha Z74, je v nálezové 
databázi AOPK ČR (NDOP) udáván výskyt dvou kvetoucích jedinců prstnatce Fuchsova 
(Dactylorhiza fuchsii), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ohroženým 
druhem (Šigutová 2006). V přírodovědném průzkumu (Koutecká 2013) je z této plochy 
udáván výskyt čmeláků rodu Bombus sp. a mravenců rodu Formica sp., kteří jsou dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění řazeny mezi druhy ohrožené. S ohledem na 
zjištěnou kvalitu přírodního stanoviště a udávaný výskyt zvláště chráněných druhů je u této 
plochy konstatován významně negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Realizace této plochy by si vyžádala zábor 0,47 ha ZPF s půdami V. třídy ochrany. 
Z tohoto důvodu je u ní konstatován mírně negativní vliv na půdní složku životního 
prostředí. 
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Plocha Z74 zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 
m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím 
řízení dotčeným orgánem. 

Výše uvedený přírodovědný průzkum (Koutecká 2013) byl zpracován v rámci 
posuzování záměru „Rozvoj lyžařského areálu Severka“ procesem EIA na základě 
požadavku na řešení dopravní dostupnosti areálu, včetně výstavby parkovacích ploch pro 
návštěvníky. Na základě tohoto posouzení, konzultace s dotčenými správními orgány a 
investorem bylo od výstavby parkovací plochy v této lokalitě upuštěno. 

V souladu se zpracovanou dokumentací EIA a závěrečným souhlasným stanoviskem 
k záměru „Rozvoj lyžařského areálu Severka“ (č.j. 53153/ENV/14 ze dne 15.8.2014), 
doporučujeme tuto plochu nerealizovat a vyřadit ji z návrhu ÚP. 
 
Foto 63: Pohled na severní část plochy Z74 s rozvolněným porostem dřevin. 

 
 
Z80 (PV) – Plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch 

Plocha Z80 je částečně převzata ze Změny č. 5 ÚP (původně vymezeno 0,38 ha, nyní 
3,01 ha). Plocha se nachází na území CHKO Beskydy (převážně II. zóna, okrajové části 
zasahují do III. zóny) a v EVL Beskydy. 

Plocha Z80 zasahuje do okrajů lučních a lesních porostů podél stávající komunikace, část 
z nich je dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2003 klasifikována jako 
segmenty přírodních biotopů (T1.1, T1.5, T1.6, L5.4, L5.1). Rozšířená část plochy Z80 pod 
areálem Severka je v současnosti využívána jako těžební rampa a slouží i pro parkování 
návštěvníků areálu, což však omezuje její primární účel. 

Plocha Z80 kříží trasu nadregionálního biokoridoru NRBK K174 (mezofilní bučinná osa) 
a prostorově koliduje s lokálním biocentrem (LBC-N15-NBK 147 MB) a dálkový migrační 
koridor pro velké savce, který je veden v trase NRBK. 

V nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) je z bezprostřední blízkosti plochy Z80 udáván 
výskyt vlka obecného (Canis lupus), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. kriticky 
ohroženým druhem (Bartošová 2010). 

Plocha Z80 zasahuje do ochranného pásma lesa. Situování objektů ve vzdálenosti do 50 
m od okraje lesa je možné pouze na základě závazného stanoviska vydaného v navazujícím 
řízení dotčeným orgánem. 

Tato plocha je součástí záměru „Rozvoj lyžařského areálu Severka“, který byl posouzen 
v rámci procesu EIA. Původní dokumentace (Skořepa 2012) byla navrácena k přepracování, 
mj. z důvodu nutnosti řešení problematiky dopravní dostupnosti areálu. Na komunikaci 
vedoucí údolím Křínovského potoka z Dolní Lomné k areálu Severka je dle přepracované 
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dokumentace (Skořepa 2014) navrženo 15 výhyben v rámci osídlené části území podél 
stávající komunikace. Konkrétní místa byla vytipována na základě podrobného 
přírodovědného průzkumu (Koutecká 2013). V rámci plochy Z80 má být vybudována pouze 
jedna výhybna v dolní části plochy pod plochou Z74, tedy mimo II. zónu CHKO. 
V dokumentaci EIA k záměru je uvedeno, že v části cesty procházející lesem existují tři 
místa, kde se v současné době lze vyhýbat a žádné nové výhybny zde nebudou navrženy. 

Realizace této plochy by si vyžádala zábor 2,09 ha PUPFL a 0,51 ha ZPF s půdami V. 
třídy ochrany. Z tohoto důvodu u ní byl konstatován mírně až významně negativní vliv na 
půdu. 

Realizace této plochy v plném rozsahu (celé zakreslené šíři) by si vyžádala poměrně 
rozsáhlé zásahy do přírodního prostředí a generovala by riziko významně negativních vlivů 
na přírodu a krajinu (zásah do VKP, zábor přírodních biotopů, zábor biotopů ZCHD, snížení 
migrační prostupnosti území, aj.). S ohledem na cennost území, kterým plocha prochází, 
doporučujeme v rámci ní realizovat pouze záměry schválené souhlasným stanoviskem EIA 
(č.j. 53153/ENV/14 ze dne 15.8.2014) za podmínek definovaných v tomto citovaném 
stanovisku. V takovém případě by realizace plochy generovala pouze nevýznamné až mírně 
negativní vlivy na přírodu a krajinu a i pohledu ostatních složek životního prostředí a 
veřejného zdraví by byla její realizace akceptovatelná. 
 
Foto 64: Pohled na trasu stávající komunikace v místě plochy Z80 se stávající výhybnou 
v části plochy procházející lesem. 

 
 



Územní plán Dolní Lomná - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr. Eva Jirásková, Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany 
tel. 605-567905, pevná  583-034674,  http://www.ekogroup.cz  

 

129

Foto 65: Pohled na východní okraj stávající skládky dřeva v jižní části plochy Z80 
s vybudovanými parkovacími plochami. 

 
 
Foto 66: Pohled na rozšířenou část plochy Z80, která je částečně využívána jako těžební 
rampa/skládka dřeva a částečně pro parkování návštěvníků areálu. 

 
  

Z75 (DS) – Plochy dopravní infrastruktury – silniční 
Z66, Z67 (TI) – Plochy technické infrastruktury 
Z94 (WT) – Vodní plochy a toky 

Plochy Z66, Z67, Z75 a Z94 jsou převzaty ze Změny č. 7 ÚP a jsou navrženy pro rozvoj 
dopravní a technické infrastruktury Ski areálu Severka. Všechny plochy se nachází na území 
CHKO Beskydy (III. zóna) a v EVL Beskydy. 

Plocha Z75 je vymezena v místě paseky a aktuálně na ní probíhají terénní úpravy 
(mozaika biotopů X1, X6, X10). 

V místě plochy Z66 a Z67 se nachází antropogenní plochy v okolí stávajících staveb 
(biotop X1). 

Plocha Z94 pro vybudování retenční nádrže pro zasněžování je vymezena v místě v lese 
mezi příjezdovou komunikací do lyžařského areálu a lesní cestou souběžnou s Křínovským 
potokem na levém břehu potoka. Lesní porost lze klasifikovat jako acidofilní bučinu, místy 
s prameništi. Stromové patro je tvořeno bukem a vtroušeně i smrkem. Ve vlhkých místech 
roste i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). 
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V nálezové databázi AOPK ČR (NDOP) je z bezprostřední blízkosti ploch Z94 a Z75 
udáván výskyt vlka obecného (Canis lupus), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. kriticky 
ohroženým druhem (Bartošová 2010). V rámci dřívějšího biologického průzkumu v místě 
plochy Z94 (Banaš 2011a a Koutecká 2013) je v místě ploch Z75 a Z94 uváděn výskyt 
několika zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

Z výše uvedených důvodů plochy Z94 a Z 75 generují rizika významně negativního vlivu 
na přírodu a krajinu a vodní složku životního prostředí. 

Realizace ploch Z75 a Z94 si vyžádá zábor PUPFL, konkrétně plocha Z94 0,14 ha a 
plocha Z75 0,96 ha. Plochy tak generují mírně negativní vlivy na půdní složku životního 
prostředí. 

Změna č. 7 ÚP byla posouzena hodnocením SEA (Aquatest 2012), jehož součástí bylo 
hodnocení změny ÚP dle §45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění (Banaš  2012). K záměru 
rozšíření Ski areálu Severka bylo zpracováno i podrobné biologické a naturové hodnocení 
(Banaš 2011a, 2011b). V závěru těchto hodnocení bylo konstatováno, že při dodržení 
konkrétních doporučení definovaných v příslušných kapitolách (v kap. 6 a kap. 5.2 u 
biologického hodnocení a kap. 5 a kap. 4.2 v případě naturového hodnocení) lze záměr 
akceptovat. Tato doporučení spočívají v navržených úpravách technického řešení 
jednotlivých částí záměru a stanovení limitů a podmínek realizace a provozu záměru. 

Všechny čtyři plochy jsou součástí záměru „Rozvoj lyžařského areálu Severka“, který byl 
posouzen v rámci procesu EIA a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko (č.j. 
53153/ENV/14 ze dne 15.8.2014). Realizace těchto ploch je za podmínek definovaných 
v citovaném stanovisku EIA z pohledu všech složek životního prostředí a veřejného zdraví 
akceptovatelná. 

 
Foto 67: Pohled na místo plánované zasněžovací nádrže – plocha Z94. 
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Foto 68: Pohled na plochu Z75 s aktuálně budovaným parkovištěm. 

 
 
návrhy lanových drah 

V textové části návrhu ÚP a v koordinačním výkresu ÚP jsou uvedeny dva návrhy 
lanových drah ve Ski areálu Severka a Ski areálu Dolní Lomná (Armáda). Návrh lanové 
dráhy ve Ski areálu Severka je převzat ze Změny č. 7 ÚP. Změna č. 7 ÚP byla posouzena 
hodnocením SEA (Aquatest 2012), jehož součástí bylo hodnocení změny ÚP dle §45i zák. 
114/1992 Sb., v platném znění (Banaš  2012). K záměru rozšíření Ski areálu Severka bylo 
zpracováno i podrobné biologické a naturové hodnocení (Banaš 2011a, 2011b). V závěru 
těchto hodnocení bylo konstatováno, že při dodržení konkrétních doporučení definovaných 
v příslušných kapitolách (v kap. 6 a kap. 5.2 u biologického hodnocení a kap. 5 a kap. 4.2 
v případě naturového hodnocení) lze záměr akceptovat. Tato doporučení spočívají 
v navržených úpravách technického řešení jednotlivých částí záměru a stanovení limitů a 
podmínek realizace a provozu záměru. 

Návrh lanové dráhy je součástí záměru „Rozvoj lyžařského areálu Severka“, který byl 
posouzen v rámci procesu EIA a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko (č.j. 
53153/ENV/14 ze dne 15.8.2014). Realizace nové lanové dráhy ve Ski areálu Severka je za 
podmínek definovaných v citovaném stanovisku EIA z pohledu všech složek životního 
prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 

V návrhu ÚP je nově navržena i lanová dráha ve Ski areálu Dolní Lomná (Armáda). 
V tomto areálu by měl být demontován stávající lyžařský vlek a v jeho trase a délce by měla 
být vybudována lanová dráha. Tento záměr je lokalizován na území II. zóny CHKO 
Beskydy, v EVL Beskydy a na území ptačí oblasti Beskydy. Na úrovni územního plánu 
nejsou k tomuto záměru známy další podrobnosti stran technického řešení, provozního 
režimu atp. Tyto detaily jsou přitom zásadní pro posouzení akceptovatelnosti daného záměru 
na úrovni konkrétního projektu. Potenciálně může realizace lanové dráhy znamenat 
výraznější zvýšení návštěvnosti území a navazující ovlivnění okolního prostředí. 
Problematický by byl zejména provoz lanové dráhy mimo zimní období, tj. změna časového 
režimu provozu oproti současnosti. S tím souvisí riziko zvýšeného rušení zvláště chráněných 
druhů živočichů, včetně předmětů ochrany EVL a PO Beskydy. 

Vzhledem k charakteru záměru (sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související 
zařízení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění) bude 
budoucí záměr podléhat zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, jehož 
výsledek je závazný pro následná správní řízení. Vzhledem k lokalizaci záměru na území II. 
zóny CHKO Beskydy, EVL a PO Beskydy a potenciálu významněji tyto lokality ovlivnit, by 
měl být budoucí záměr podroben také biologickému posouzení (např. v rámci procesu EIA) 
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a posouzení vlivu dle §45i ZOPK. Výsledky výše uvedených hodnocení mohou na úrovni 
konkrétního projektového záměru konstatovat jeho průchodnost anebo naopak nevhodnost. 
Ponechání tohoto návrhu lanové dráhy v aktuálním návrhu ÚP proto neznamená automatický 
nárok na realizaci konkrétního záměru v ploše NSs – smíšené plochy nezastavěného území – 
lyžařské svahy. Upozorňujeme na konkrétní rizika a problematičnost záměru. Budoucí 
konkrétní záměr lanové dráhy lze realizovat pouze za předpokladu, že konkrétní hodnocení 
prokáží jeho vhodnost. 
 
Foto 69: Pohled na stávající vlek ve Ski areálu Dolní Lomná (Armáda). 

 
 
Foto 70: Pohled na stávající vlek ve Ski areálu Dolní Lomná (Armáda). 

 
 
plochy přírodní (NP) 

Tyto plochy jsou vymezeny zejména pro prvky ÚSES. Jejich realizace je z pohledu všech 
složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná. 
 
vymezené územní rezervy 

Součástí návrhu ÚP je vymezení dvou územních rezerv. Rezerva R 1 je určena pro 
možnou budoucí výstavbu vodní nádrže Horní Lomná na Lomné. Územní rezerva R2 je 
navržena pro budoucí přeložku silnice III/01151 mimo zátopové území výhledové nádrže 
Horní Lomná na Lomné. Územní rezervy nejsou v souladu s metodickým pokynem MŽP a 
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MMR podrobněji hodnoceny. Lze však předpokládat, že by jejich případná budoucí realizace 
znamenala významné negativní dopady na životní prostředí. 
 

Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území 
očekávat, je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a 
neočekávají se zde významnější odchylky od uvedených předpokladů. Umisťování 
konkrétního typu záměru do krajiny bude podléhat samostatnému posouzení jejich vlivů v 
rámci projektové přípravy. 
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7 Porovnání zjištěných nebo 
předpokládaných kladných a záporných 
vlivů podle jednotlivých variant řešení a 
jejich zhodnocení. Srozumitelný popis 
použitých metod vyhodnocení včetně jejich 
omezení 

Posuzování vlivu jednotlivých ploch a územně plánovací dokumentace jako celku bylo 
prováděno na základě aktuálního průzkumu v terénu a v textu průběžně citovaných 
odborných podkladů. Predikce vlivu koncepce na okolní prostředí byla zpracována na 
základě podrobné analýzy předpokládaných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a 
veřejné zdraví a expertního odhadu zpracovatelů.  

Souhrnný přehled zhodnocení velikosti potenciálního vlivu realizace jednotlivých 
návrhových ploch územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví je uveden v Tabulce 
8 v kap. 6.2. Veškeré střetové situace jsou posléze blíže identifikovány, popsány a 
zhodnoceny v kapitole 6.2 zaměřené na podrobné vyhodnocení. Z tabulky je zřejmé, že 
některé plochy navržené v návrhu ÚP Dolní Lomná mohou mít významně negativní vliv na 
životní prostředí a obyvatelstvo. U takovýchto ploch bylo hodnocení obvykle doplněno o 
doporučení úpravy realizace konkrétních ploch tak, aby byl rozsah potenciálního negativního 
ovlivnění složek životního prostředí a obyvatelstva co nejnižší. 

Návrh ÚP Dolní Lomná je předkládán v jedné variantě. Kromě navržené (aktivní) 
varianty lze definovat nulovou variantu, tedy variantu bez uplatnění nového ÚP. To by však 
znamenalo, že by byl významně zpomalen rozvoj této obce. Návrh ÚP značnou část ploch 
přejímá z platného ÚP, hodnocení nulové varianty je tedy pouze informativní. 

 
Níže následuje posouzení kumulativních a synergických vlivů ÚPD, které shrnuje zjištění 

uvedená v přechozí kap. 6. 
 
Sekundární vlivy realizace ÚP 

Sekundární vlivy realizace ÚP se projeví zejména u záboru zemědělské a lesní půdy jako 
snížení retenčních schopností území, zrychlení odtoku dešťových vod a snížení vlhkosti 
v ovzduší. Sekundárním vlivem záboru půdy a kácení lesní a mimolesní zeleně bude také 
narušení přirozených biotopů fauny a flóry, zvýšené riziko eroze, snížení průchodnosti 
krajiny, narušení organizace obhospodařování ZPF a narušení sítě polních komunikací. 

Sekundárním vlivem realizace staveb pro bydlení i podnikání je mírné zvýšení intenzity 
cílové osobní dopravy s doprovodnými negativními vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou 
situaci. 

Všechny uvedené sekundární vlivy se výrazněji projeví nikoliv u jednotlivých ploch, ale 
v kumulaci vlivů všech ploch, resp. při jejich postupné realizaci bude jejich účinek postupně 
narůstat.  

Ani při realizaci všech navržených ploch se nepředpokládá natolik výrazné zhoršení 
kvality jednotlivých složek životního prostředí, aby předložená koncepce nemohla být 
realizována. 
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Synergické vlivy realizace ÚP 
Synergické vlivy jsou vlivy, jejichž současným působením vzniká nečekaně velká reakce 

neodpovídající prostému součtu daných vlivů.  
U předloženého návrhu ÚP může dojít k takovému synergickému působení zejména u 

postupného mírného zhoršení kvality ovzduší a hladiny hluku, k němuž bude postupně 
docházet vlivem zvýšení počtu staveb a tedy i vozidel trvale bydlících obyvatel, 
zaměstnanců či návštěvníků v řešeném území. 

Výsledkem tohoto synergického působení může následně být vyšší narušení pobytové 
pohody obyvatel, než přísluší prostému působení jednotlivých vlivů, které samy o sobě 
budou s největší pravděpodobností podlimitní. 

Přestože tyto synergické vlivy nelze zcela vyloučit, jsou zpracovatelé SEA názoru, že u 
předloženého ÚP se tyto vlivy sledovatelným způsobem neprojeví a nebudou mít významný 
negativní vliv na veřejné zdraví. 

 
Kumulativní vlivy realizace ÚP u dalších složek životního prostředí 

Kumulativní vlivy se u předloženého ÚP projeví i u dalších hodnocených složek 
životního prostředí, u kterých byly při hodnocení jednotlivých ploch zjištěny negativní vlivy. 

Jedná se zejména o kumulativní vliv postupné zástavby území na krajinný ráz, retenční 
schopnost krajiny, na úbytek zemědělské půdy a na postupné zvýšení intenzity dopravy 
v území s doprovodným zvýšením hlukové a imisní zátěže. 

Vzhledem k velikosti a struktuře sídla a výměře navrhovaných ploch se nepředpokládá, 
že by i s přihlédnutím ke kumulativním účinkům realizace ÚP nastaly okolnosti, které by 
bránily realizaci předložené koncepce jako celku. 

 
Přechodné, střednědobé a dlouhodobé vlivy realizace ÚP 

Všechny vlivy uvedené v tomto hodnocení se považují při realizaci ÚP za vlivy trvalé. Za 
přechodné vlivy jsou považovány pouze vlivy fáze výstavby jednotlivých objektů, tj. 
konkrétních staveb, které již nejsou předmětem tohoto posouzení. 

 
V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by 

realizaci návrhu ÚP jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. U 
některých navrhovaných ploch jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem 
je minimalizovat negativní vlivy jejich realizace. Tři plochy obsažené v návrhu ÚP byly 
navrženy k vyřazení z návrhu. Vliv návrhu ÚP jako celkové koncepce je i při zahrnutí 
kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný. 
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8 Popis navrhovaných opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci 
všech zjištěných nebo předpokládaných 
závažných záporných vlivů na životní 
prostředí 

Při stanovování opatření pro minimalizaci a předcházení nebo kompenzaci závažných 
negativních vlivů je třeba konstatovat, že některá uvedená opatření nemají přímou spojitost 
s územním plánováním a týkají se až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. 
Vzhledem k tomu, že bez realizace navrhovaného ÚP v praxi k ovlivnění životního prostředí 
nedojde, jsou zde kromě územně plánovacích opatření uvedena i některá z takových 
opatření, která by mohla mít pro následnou realizaci staveb v daných plochách zásadní 
význam. Do navrhovaných opatření nejsou zapracovány zákonné požadavky vyplývající 
z obecně závazných předpisů.  
 
Ochrana životního prostředí obecně: 

 Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění v navrhovaných plochách podrobit hodnocení vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví (projektová EIA). Respektovat stanovené podmínky realizace 
záměrů již posouzených procesem EIA. 

 
Ochrana půdy: 

 Při povolování zástavby v návrhových plochách postupovat tak, aby byla 
zachována kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo 
zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků nebo zvýšenému riziku 
negativních dopadů bořivých větrů na okrajové části lesních porostů. 

 Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném rozsahu v souladu s postupem 
výstavby, a to v mimoprodukčním období říjen-březen. 

 Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení úrodnosti pozemků přímo 
v daném území nebo jeho blízkém okolí. 

 
Ochrana povrchových a podzemních vod: 

 U staveb v záplavových územích volit takové technické řešení a zabezpečení, 
aby nedošlo ke zhoršení průchodu případné povodňové vlny a k rozplavení 
případně ukládaných sypkých materiálů. 

 U ploch vymezených v blízkosti vodních toků je nutné zachovat pásmo o šířce 
min. 6 m od břehové čáry zcela bez zástavby. 

 
Stabilizace odtokových poměrů: 

 Zajistit koordinaci případných změn v krajině tak, aby funkčnost 
protipovodňových opatření zůstala zachována.  

 Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení odtoku dešťových vod ze 
zastavěných a zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li možná) nebo 
retence. 
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Ochrana krajinného rázu: 

 V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu ochraně místního krajinného 
rázu, a to zejména v exponovaných polohách na svazích a v bočních údolích. 

 Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných 
dominant podrobit hodnocení vlivů na krajinný ráz. 
 

Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES: 
 Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách 

veřejné zeleně používat autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám 
nepůvodních druhů rostlin. 

 Nebudovat v území nové bariéry významně bránící migraci živočichů, případně 
zajistit zachování průchodnosti krajiny vytvořením náhradních migračních cest 
kolem nově vymezených ploch výstavby. 

 

9 Zhodnocení způsobu zapracování cílů 
ochrany životního prostředí přijatých na 
mezinárodní nebo komunitární úrovni do 
politiky územního rozvoje a jejich 
zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení 
způsobu zapracování vnitrostátních cílů 
ochrany životního prostředí do územně 
plánovací dokumentace a jejich zohlednění 
při výběru variant řešení 

Při zpracování návrhu ÚP Dolní Lomná byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté 
na vnitrostátní a komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další 
dokumentaci stejně jako požadavky platných předpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo 
přírody byly zpracovatelem ÚP zhodnoceny a promítly se do konečného řešení 
předkládaného návrhu ÚP. 

Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení vymezení obytných ploch, řešení záboru ZPF 
a PUPFL, v požadavcích na prostupnost vyšších i místních systémů ÚSES územím a na 
ochranu zvláště chráněných území. 

Návrh ÚP Dolní Lomná je zpracován invariantně. 
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10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu 
politiky územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentace na životní 
prostředí 

Návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn charakteristik dílčích složek životního 
prostředí vyvolaných naplňováním územního plánu, obsahuje následující přehled. Ukazatele 
jsou stanoveny dle vybraných potenciálně ovlivnitelných charakteristik životního prostředí 
(viz kapitola 4). 

Pro tuto koncepci byly stanoveny následující ukazatele (a zdroj informací, na jejichž 
základě může být hodnocení prováděno): 

- Výměra realizovaných částí ÚSES (ÚPD) 
- Výměra nově vysazené, obnovené či odstraněné zeleně (údaje obce) 
- Sledování poměru zastavěných a nezastavěných ploch v území (ÚPD) 
- Plošné vyjádření skutečných záborů ZPF (Český statistický úřad) 
- Sledování imisních koncentrací v území (ČHMÚ) 
- Plnění hlukových limitů (Krajská hygienická stanice) – stanovení podílu 

populace vystavené nadlimitnímu působení hluku 
- Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků (Povodí Odry) 
- Míra znečištění podzemních vod (Povodí Odry) 
- Stanovení podílu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV z celkového 

množství obyvatel obce 
- Trendy v zastoupení a územním rozložení přírodních či přírodně blízkých 

biotopů (AOPK) 
- Vývoj koeficientu ekologické stability území (výpočet z údajů ČSÚ) 
- Zásahy do krajinného rázu (obec s rozšířenou působností) 
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11 Návrh požadavků na rozhodování ve 
vymezených plochách a koridorech 
z hlediska minimalizace negativních vlivů 
na životní prostředí 

U navržených rozvojových ploch se zjištěnými závažnými reálnými či potenciálními 
negativními vlivy na životní prostředí (příp. kumulací či synergickým působením mírnějších 
záporných vlivů) jsou nad rámec podmínek využití uvedených ve výrokové části ÚP a nad 
rámec obecných podmínek uvedených v kapitole č. 8 tohoto vyhodnocení navrhována 
následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů. 

 
Tab. 9: Popis opatření pro předcházení snížení nebo kompenzaci zjištěných negativních 
vlivů pro jednotlivé rozvojové plochy. 
Číslo plochy Typ plochy s rozdílným 

způsobem využití 
Podmínka realizace plochy 

Z24, Z25, Z26, 
Z27, Z55, Z99, 
Z100 
 
Z6, Z37, Z38, 
Z39, Z40, Z53, 
Z107, Z112 
 
Z64 
 
 
 
Z69 
 
 
 
Z88, Z89 
 
 
 
Z91, Z92, Z93 
 
 
 
Z65, Z68 
 
 
 
Z73 

BV – Plochy bydlení – 
individuálního v rodinných 
domech - vesnické 
 
SV – Plochy smíšené obytné 
- vesnické 
 
OK – Plochy občanského 
vybavení – komerční 
zařízení 
 
VD - Plochy výroby a 
skladování – drobná a 
řemeslná výroba 
 
PV – Plochy veřejných 
prostranství – s převahou 
zpevněných ploch 
 
PZ – Plochy veřejných 
prostranství – s převahou 
nezpevněných ploch 
 
TI – Plochy technické 
infrastruktury – inženýrské 
sítě 
 
DS – Plochy dopravní 
infrastruktury - silniční 
 

Bude-li to při budoucí realizaci výstavby na 
plochách možné, doporučujeme zachovat 
alespoň část dřevin, které představují 
potenciálně vhodný hnízdní a potravní biotop 
řady druhů ptáků. Pokud bude odstranění 
nezbytné, je nutné ho provést mimo hnízdní 
období. Rozsah a způsob provedení kácení 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 

Z95 BV – Plochy bydlení – 
individuálního v rodinných 
domech - vesnické 

Respektovat památku místního významu 
v jižní části plochy u cesty (křížek a dvě 
vzrostlé lípy). 
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Z82, Z83, Z84, 
Z87, Z90 

PV – Plochy veřejných 
prostranství – s převahou 
zpevněných ploch 

Minimalizovat zásahy do břehových porostů. 
V případě nutnosti zásahu do břehových 
porostů doporučujeme, aby po provedeném 
kácení zůstal zachován uváděný ochranný 
pás dřevin podél břehu toku o šířce 
minimálně 6 metrů. V místech, kde bude 
nutné zasáhnout do břehových porostů je 
vhodné, pokud to prostorové parametry 
dovolují, zajistit náhradní výsadby dřevin 
stanovištně přirozeného druhového složení. 
Dále je vhodné upřednostnit přírodní povrch 
cyklostezky před asfaltováním povrchu apod. 

Z82, Z84, Z86 PV – Plochy veřejných 
prostranství – s převahou 
zpevněných ploch 

Při výstavbě lávky nezasahovat do vodního 
toku. 

Z7 BV – Plochy bydlení – 
individuálního v rodinných 
domech - vesnické 

Omezit ze západní strany plochu Z7 dle 
zákresu na Obr. 29, tj. mimo prostor 
stávajících silně podmáčených porostů 
přírodních biotopů. Dále je nutné vyloučit 
jakékoliv zásahy do drobného vodního toku 
a jeho břehového porostu v severním okraji 
plochy Z7. 

Z21, Z35, Z52, 
Z54, Z96 

SV – Plochy smíšené obytné 
- vesnické 

Před zahájením výstavby na ploše provést 
aktuální botanický průzkum. Následně 
konzultovat realizaci plochy a otázku 
případné výjimky dle §56 zák. 114/1992 Sb., 
v platném znění, s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 

Z63 
 
 
 
Z97 

OS – Plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 
 
PV – Plochy veřejných 
prostranství – s převahou 
zpevněných ploch 

Vyloučit stavební zásahy do toku v okraji 
ploch a jejich realizaci konzultovat s 
příslušným orgánem ochrany přírody. 

Z70, Z110 
 
 
Z74 

VD - Plochy výroby a 
skladování – drobná a 
řemeslná výroba 
 
DS – Plochy dopravní 
infrastruktury - silniční 

Plochu nerealizovat a vyřadit ji z návrhu ÚP. 

Z80 PV – Plochy veřejných 
prostranství – s převahou 
zpevněných ploch 

V rámci této plochy realizovat pouze záměry 
schválené souhlasným stanoviskem EIA (č.j. 
53153/ENV/14 ze dne 15.8.2014) za 
podmínek definovaných v tomto citovaném 
stanovisku. 

Z75 
 
 
Z66, Z67 
 
 
Z94 
 
návrh lanové 

DS – Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční 
 
TI – Plochy technické 
infrastruktury 
 
WT – Vodní plochy a toky 
 
 

V rámci ploch a v rámci realizace výstavby 
lanové dráhy realizovat pouze záměry 
schválené souhlasným stanoviskem EIA (č.j. 
53153/ENV/14 ze dne 15.8.2014) za 
podmínek definovaných v tomto citovaném 
stanovisku. 
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dráhy ve Ski 
areálu Severka 

lanové dráhy 

Z72 VZ – Plochy výroby a 
skladování – zemědělská a 
lesnická výroba 

Při zajištění přístupu na tuto plochu vyloučit 
zásahy do vodního toku a minimalizovat 
zásahy do břehových porostů. 

Z102 SV – Plochy smíšené obytné 
- vesnické 

Zachovat hodnotnou vzrostlou lípu srdčitou 
v jihovýchodním okraji plochy. 

Z103 SV – Plochy smíšené obytné 
- vesnické 

Zvážit nutnost realizace plochy Z103 (nemá 
zajištěn řádný přístup a zasahuje do 
břehového porostu vodního toku). Pokud se 
realizace ukáže být nezbytná, je nutné 
vyloučit zásah do vodního toku a jeho 
břehového porostu a zachovat pás o šířce 
minimálně 6 metrů od břehové čáry zcela 
bez zástavby. 

Z111 DS – Plochy dopravní 
infrastruktury - silniční 

Zvážit zmenšení rozsahu plochy tak, aby 
zasahovala pouze do bezprostřední blízkosti 
kontejnerů a silnice. Případně přesunout 
tento návrh do jiné vhodnější lokality. 

Z104 SV – Plochy smíšené obytné 
- vesnické 

Při budoucím využití plochy je nutné 
vyloučit jakékoliv zásahy do vodního toku a 
břehového porostu Mostařanky a zachovat 
pás o minimální šířce 6 m od břehové čáry 
toku zcela bez zástavby. 

Z108 SV – Plochy smíšené obytné 
- vesnické 

Zachovat vzrostlou lípu srdčitou na severním 
okraji plochy. 

návrh lanové 
dráhy ve Ski 
areálu Dolní 
Lomná (Armáda) 

 
lanové dráhy 

Podrobit tento záměr zjišťovacímu řízení dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Vzhledem k lokalizaci záměru na území II. 
zóny CHKO Beskydy, EVL a PO Beskydy a 
značnému potenciálu významněji tyto 
lokality ovlivnit, podrobit budoucí záměr 
také biologickému posouzení (např. v rámci 
procesu EIA) a posouzení vlivu dle §45i zák. 
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Budoucí 
konkrétní záměr lanové dráhy lze realizovat 
pouze za předpokladu, že konkrétní 
hodnocení prokáží jeho vhodnost. 
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12 Netechnické shrnutí výše uvedených 
údajů 

Hlavním cílem navrženého územního plánu je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 
řešeného území obce Dolní Lomná.  

Důvodem pro pořízení nového územního plánu jsou jednak požadavky obce a občanů na 
možnost realizace záměrů, které dle platného územního plánu nejsou možné, jednak splnění 
povinností vyplývajících z platného stavebního zákona, § 188 odst. 1. Součástí návrhu ÚP je 
prověření záměrů na území obce vyplývajících z nadřazených územně plánovacích 
dokumentací. 

Předmětem návrhu územního plánu obce Dolní Lomná je vymezení 112 zastavitelných 
ploch, jednoho koridoru pro zásobování elektrickou energií, dvou územních rezerv a 
několika nezastavitelných ploch. 

Velká část navržených zastavitelných ploch je situována v návaznosti na zastavěné 
území, má lokální význam a z hlediska širších vztahů v území nemá žádný vliv na okolní 
obce. 

Očekávaný a priori významně negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí byl 
konstatován pouze u dvou návrhových ploch, které jsou v tomto stupni poznání navrženy 
k vyřazení z návrhu ÚP. Konkrétně se jedná o plochy Z70, Z110 (VD) a Z74 (DS), u všech 
tří ploch byl konstatován významně negativní vliv na přírodu a krajinu. Některé návrhové 
plochy by při realizaci v plném navrženém rozsahu, resp. při nevhodně realizovaných 
budoucích záměrech mohly mít mírně negativní až významně negativní vliv na jednotlivé 
složky životního prostředí. Tam, kde to bylo možné, byla navržena opatření s cílem 
předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně negativních vlivů. K realizaci tak byla 
doporučena většina návrhových ploch s výjimkou ploch Z70, Z74 a Z110. 

Na základě výše uvedených důvodů konstatuje zpracovatel SEA, že předložený návrh ÚP 
Dolní Lomná je při dodržení doporučení uvedených v tomto vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. Navržený ÚP Dolní Lomná splňuje požadavky 
právních předpisů, požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technické zabezpečení, na 
rozvoj podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví. 
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Doporučení stanoviska ke koncepci 

Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) „Návrh ÚP Dolní 
Lomná“ na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované 
územně plánovací dokumentaci s podmínkami stanovenými v kapitole č. 8 a 11. 
 
 
 
 
 V Dolanech dne 6.6.2017 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

…………………………………………………. 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 
Držitel autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění (rozhodnutí MŽP o udělení 
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
č.j. 42028/ENV/14). 
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Přílohy 

Příloha 1: Autorizační osvědčení zpracovatele 
 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 


