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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahuje následující části:
Část A :
Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění (stavební zákon).
Autorem posouzení je :
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, osvědčení č. j. 4094/435/OPVŽP/95 z 13.6.1995, prodlouženo rozhodnutím č. j. 33369/ENV/16 z 10.6.2016
Část C - F :
C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech
D: Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v
územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
E: Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, jež byly schváleny v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje
F: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - shrnutí
Autorem části C-F vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je:
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace 2604
Část B :
Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění (o ochraně přírody a krajiny)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyloučil významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000, kapitola B proto nebyla zpracovávána.
Podklady pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:
- Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jablunkov (ÚAP ORP Jablunkov), aktualizace 2020
- Změna č. 1 Územního plánu Horní Lomná, návrh (03/2021)

2

VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA č. 100/2001 Sb. V ROZSAHU PŘÍLOHY
č. 5 ZÁKONA č. 183/2006 Sb. A PŘIMĚŘENĚ PODLE PŘÍLOHY č. 9
ZÁKONA č. 100/2001 Sb.

část A

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na udržitelný rozvoj - část A (SEA)
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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
Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná (dále v textu jen Z1ÚP) vyplynulo ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Lomná za období 2016 – 2020 zveřejněné na webových stránkách obce a
pořizovatele v období od 6.5.2020 do 8.6.2020, kterou schválilo zastupitelstvo obce na 13. zasedání dne
24.6.2020.
Cílem Z1ÚP je aktualizace platného územního plánu a zohlednění závěrů Zprávy o uplatňování územního
plánu obce Horní Lomná za uplynulé období 2016 - 2020.
Obsahem územního plánu a jeho změny jsou nové plochy specifikované ve výrokové části územního
plánu, a dále:
-

vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě, kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území,

-

problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů

-

vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

-

prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,

-

pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, které je součástí
Zprávy o uplatňování ÚP Horní Lomná,

-

požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný
negativní vliv na evropsky významnou lokalitu, nebo ptačí oblast,

-

návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d)
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,

-

požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,

-

návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Z ÚAP ORP Jablunkov (5. úplná aktualizace – r. 2020) vyplývají pro obec Horní Lomná následující problémy:
-

střet návrhu úpravy okolí rybníku pro veřejnost se soustavou NATURA 2000
střet návrhu zastavitelných ploch s migračním koridorem
existence územní rezervy pro výstavbu vodní nádrže
návrat k topení tuhými palivy
zastavena plocha v záplavovém území
zastavěné území (zastavitelné plochy) ohrožené sesuvem
zastavěné území v aktivním sesuvném území

Územně analytické podklady MSK byly aktualizovány v roce 2017. Z ÚAP Moravskoslezského kraje (aktualizace 2017) vyplývají pro obec Horní Lomná mimo jiné následující problémy:
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nedostatečná síť bezpečných cyklostezek – vzájemné propojení s okolními obcemi
nedostatečná kapacita parkovišť v centru rekreace a cestovního ruchu
nedostatečné odkanalizování obce
zastavěné území a vymezení zastavitelné plochy v záplavovém území
nekoncepční vymezování zastavitelných ploch obecně
zastavěné území a vymezené zastavitelné plochy v geologicky nestabilním území (sesuvy)
přiměřené využití a urbanistické zkvalitnění rozptýlené slezské zástavby
zastavitelné plochy jako potenciální hrozba prostupnosti krajiny
nedostatek pracovních příležitostí, vysoká míra nezaměstnanosti, nízká míra podnikatelské aktivity
hájená územní rezerva pro výstavbu vodní nádrže Horní Lomná na řece Lomné v souladu s A-ZUR
MSK.

Cílem územního plánu je dále zohlednit změnu vývoje počtu obyvatel, který oproti předpokladu z roku
2016 mírně roste, a tomu neodpovídá nabídka ploch pro bydlení.
Urbanistická koncepce řešeného územní se realizací Z1ÚP nemění, dohází k aktualizaci hranice zastavěného území dle § 58 zák. č. 183/2006 Sb.
Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v rozsahu nezbytném pro realizaci požadovaných záměrů včetně
jejich napojení na technickou infrastrukturu, a jsou směrovány přednostně do proluk a ploch navazujících
na zastavěné území.
Z1ÚP upravuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, respektuje přírodní hodnoty
sídla a původní charakter zástavby.
Z1ÚP je navržena v jedné variantě. Z1ÚP nenavrhuje změny ZÚR MSK.
Obsah návrhu ÚP a Z1ÚP zohledňuje požadavky a závěry vyšší územně plánovací dokumentace,
zejména:
- požadavky na základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot a respektování stávajících
limitů,
- požadavky na koncepci veřejné infrastruktury,
- požadavky na uspořádání krajiny z hlediska plošného a prostorového řešení, včetně stanovení
míst, kde je vhodné vyloučit umístění staveb,
- vymezení ploch a koridorů a stanovení jejich využití,
- požadavky vyplývající z Politiky ČR ve znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 (dále jen A-PUR ČR, AZÚR MSK), zejména požadavky stanovené pro specifickou oblast SOB2 Beskydy,
- požadavky zohledňující koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje,
- požadavky na zajištění návaznosti na okolní správní území včetně Slovenska, při respektování vazeb na mikroregion Sdružení obcí Jablunkovska a na město Jablunkov jako sídlo ORP.
Návrh Z1ÚP respektuje vymezené limity, kterými jsou zejména:
-

vodní toky a jejich manipulační pásma, včetně vymezeného záplavového území a CHOPAV,
vymezené územní systémy ekologické stability (ÚSES) – biokoridory a biocentra,
významné krajinné prvky,
architektonicky cenné stavby, místní, historické památky (kulturní památky se na území obce nenachází),
ochranné pásmo lesa,
ochranná a bezpečnostní pásma technických sítí a komunikací,
zvláště chráněná území (zejména EVL a CHKO Beskydy a maloplošná zvláště chráněná území).
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1.2 Vztah k jiným koncepcím
Návrh Z1ÚP Horní Lomná je v tomto vyhodnocení posuzován zejména ve vztahu k následujícím hlavním
koncepčním materiálům přijatým na celostátní a krajské úrovni:
Politika územního rozvoje ČR, ve znění změny č. 1, 2, 3 a 5 (2015)
V A-PUR ČR jsou vymezeny rozvojové osy a koridory, které jsou akceptovány a dále upřesněny v krajských
dokumentech (zejména Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1,
dále jen A-ZUR MSK).
Obec Horní Lomná není součástí žádné rozvojové oblasti nebo osy nadmístního významu. Je ale součástí
specifické oblasti republikového významu SOB2 – Beskydy (viz dále popis a podmínky v A-ZUR MSK).
Z požadavků stanovených v A-PUR ČR je potřeba při zpracování územního plánu respektovat obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, např. vytvářet zde územní
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení,
vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů,
vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se sousedním Slovenskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras, vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství vymezením vhodných
území pro tyto aktivity, vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství a prověřit možnosti využití
rekreačního potenciálu horských masivů Beskyd.
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027
Předmětem koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený k podpoře regionálního rozvoje
na úrovni kraje, jež specifikuje 6 priorit a k nim strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Moravskoslezského kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat.
1) Podnikavější a inovativnější kraj (vytváření podmínek pro zvýšení podnikavosti lidí, vznik a růst
firem, podnikatelský a inovační ekosystém, pro výzkum a vývoj a rozvoj velkých firem).
2) Vzdělanější a zaměstnanější kraj (strategickými cíli jsou moderní vzdělávání a kompetence pro
život, atraktivní vysoké školy, kariérové poradenství, kvalitní pracovní místa, inovace při snižování
dlouhodobé nezaměstnanosti)).
3) Zdravější a soudržnější kraj (strategickými cíli jsou kvalitní a vysoce odborná zdravotní péče, prevence a zdravý životní styl, život v komunitě a služby společně)
4) Čistější a zelenější kraj (strategickými cíli jsou čisté ovzduší, prevence vzniku a využití odpadu,
adaptace na dopady klimatické změny, šetrné využívání krajiny, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a nová energetika)
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5) Propojenější a chytřejší kraj (strategickými cíli jsou podpora udržitelné mobility, přechod k nízkouhlíkové a bezemisní dopravě, vnější dostupnost kraje a zajištění integrovaného záchranného
systému)
6) Atraktivnější a kulturnější kraj (strategickými cíli jsou zachování kulturního a přírodního dědictví,
živé kultury a kreativity a podmínek pro fungování komunit a veřejných prostor).
Tyto priority a strategické cíle jsou v platném ÚP Horní Lomná zohledněny zejména v podobě
• plochy pro podnikání (resp. smíšená specifická), s předpokladem zemědělského využití a ozdravných pobytů návštěvníků v bývalém rekreačním areálu DIAMO)
• jsou respektovány a navrženy k doplnění cyklistické a pěší turistické stezky s provázaností na
okolní území
• nejsou navrženy plochy s předpokladem významného emitování škodlivin, obec je plynofikována a také pro nově navrhované lokality se počítá s plynofikací
• je navržena stabilizace a doplnění ÚSES a vymezena ochrana VKP a zvláště chráněných území,
zejména CHKO Beskydy a maloplošných zvláště chráněných území
• jsou respektovány a dále upřesněny koridory a plochy pro energetické rozvodné sítě, kanalizace,
vodovod a ČOV
• jsou respektovány a dále rozvíjeny místní i nadmístní komunikační sítě, které jsou již v současné
době v území k dispozici, včetně úprav plynoucích z vyšších koncepčních materiálů
• ÚP cíleně vede k vyrovnání ekonomického, ekologického a sociálního pilíře
V Z1 ÚP se tyto priority a cíle odrážejí především z hlediska zachování kulturního a přírodního bohatství a
podmínek pro fungování obce jako komunity.
Při hodnocení návrhu Z1ÚP Horní Lomná lze konstatovat, že výše uvedené vazby na Strategii rozvoje
MSK jsou nepřímé a podporují především prioritu č. 6. Z1ÚP je s krajskou koncepcí v souladu.
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
•
•
•
•

Zajistit a zlepšit dopravní obslužnost území s ohledem na hlavní dopravní tahy v území.
Respektovat vedení silnice III. třídy včetně ochranného pásma.
Územím obce neprochází železniční trať.
Poloha obce vůči síti komunikací včetně dopravních intenzit je patrná z následujícího obrázku:
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Obr. č. 1 Mapa dopravních intenzit (sčítání dopravy 2016)

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
Z1ÚP respektuje silnici III. třídy Horní Lomná - Jablunkov včetně ochranného pásma.
Návrh ÚP Horní Lomná ve znění navrhované změny č. 1 je v souladu s požadavky dokumentů krajské
úrovně na vedení významných dopravních tras, trasy komunikací nadmístního významu nejsou vymezeny.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVK) s přihlédnutím k plánu,
který se konkrétně dotýká ORP Jablunkov (ve znění pozdějších aktualizací)
Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.
V obci (525 - 605 m n. m.) je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě obce a je na něj napojeno
zhruba 50% obyvatel, 24 chat a 18 rekreačních objektů.
Voda je jímána z potoka Opolony nad myslivnou a přiváděcím řadem PVC DN 100 je vedena na úpravnu
vody, kde je upravována na pomalých filtrech a hygienicky zabezpečována. Upravená voda je akumulována ve vodojemu obsahu 2×100 m3 (hl. v. cca 630 m n.m.) a odtud vedena zásobovacím řadem PVC DN
100 do spotřebiště.
Kapacita zdroje z potoka Opolony byla původně 3 l/s, ale v současné době poklesla na 1 l/s a proto bylo
vybudováno další odběrné místo na potoku Kyčmol o vydatnosti 3 - 5 l/s. Ze sběrné jímky jímacího objektu
na kótě 716,20 m n.m. je voda svedena potrubím DN 80 do zemního vodojemu obsahu 2×50 m3 (- /713,10
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m n.m.). Součástí vodojemu je také úpravna vody s chlorováním. Přívodním potrubím je pak voda vedena
ke spojné šach-tě na stávajícím vodovodu Opolony.
Vodovodní potrubí je provedeno z trub PVC profilů DN 80 a DN 100 a jeho celková délka je zhruba 4 421
m.
Systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující i do budoucna. Vodovodní řady budou dobudovány
v celkové délce zhruba 2700 m, pro lokalitu Přelač se navrhuje nový vodojem 100m3 a jímání. Akce byla
zařazena do RPI MS kraje.
Obec dále připravuje rekonstrukci a intenzifikaci vodovodu Opolony, který je ze sedmdesátých let minulého století. Cílem je docílit zvýšení nátoku povrchové vody z potoka Opolony a Kyčmol, zmodernizovat
chlorování a zrekonstruovat stávající vodojemy, aby bylo možno vyhovět zvýšenému odběru pitné vody.
V obci Horní Lomná je vybudována splašková kanalizace zakončená ČOV. Kanalizace je z PVC trub DN 300
v délce 3 400 m. ČOV je mechanicko-biologická s akumulací vody, zahuštěním a stabilizací kalů - BC 65 F.
V obci je také několik domovních ČOV. Odpadní vody, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, jsou
shromažďovány v žumpách, popř. v septicích s přepadem do vodoteče. Odtok z ČOV je zaústěn do Lomné.
Kanalizace a ČOV je majetkem obce, který je i provozuje.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do vodoteče.
Obec uvažuje o rekonstrukci ČOV - budou vybudovány 2 jímky, vyměněno technologické zařízení za modernější a výkonnější a provedena rekonstrukce celé budovy stávající čistírny. Rovněž budou přebudovány
kanalizační šachty tak, aby nedocházelo k průniku spodních a dešťových vod do kanalizačního řadu a nařeďování splašků. Předpokládá se napojení dalších objektů rodinných domů, rekreačních objektů a středisek.
Z1ÚP respektuje zájem ochrany stávající ČOV umístěné ve stávajícím stanoveném záplavovém území
(Q100) dle platného ÚP. Tento záměr musí být upřesněn po zpracování studie zaměřené na nové vymezení
záplavového území. Studie bude vycházet ze zaměření aktuálního stavu koryta vodního toku Lomná nyní
v r. 2015 realizovaného správcem toku Povodím Odry.
V lokalitách odloučených od souvislé zástavby je navrženo zneškodňování odpadních vod u zdroje. Rovněž
pro osaměle stojící domy mimo souvislou zástavbu není uvažováno s napojením na soustavnou kanalizaci
především z ekonomického hlediska. Je uvažováno s čištěním odpadních vod v domovních ČOV s přepady
do vodotečí nebo s akumulací v bezodtokých žumpách pravidelně vyvážených.
Trasy vodovodů uvnitř ploch navržených k zastavění nejsou územním plánem specifikovány, budou upřesněny podrobnou projektovou dokumentací při realizaci. Navržené vodovodní řady budou naddimenzovány s ohledem na hygienické zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo a současně umožní odběr vody
pro případné hašení požáru. Rekonstrukce stávajících sítí a uvádění dimenzí profilů stávajících i navržených vodovodních řadů nejsou pro velkou podrobnost předmětem řešení územního plánu.
Navrhované řešení zásobování vodou a odkanalizování je v obecné rovině v souladu s Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (PRVK MSK), pro ČOV je v platném ÚP vymezena
plocha pro její možný další rozvoj. Z1ÚP koncepci zásobování vodou a odkanalizování nemění.
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1
Dle A-ZÚR Moravskoslezského kraje v řešeném území nejsou vymezeny koridory nadmístního významu.
Z hlediska staveb nadmístního významu je v Z1ÚP respektována územní rezerva pro vodní nádrž Horní
Lomná se zátopou přibližně 79 ha na vodoteči Lomná.
A-ZÚR MSK zpřesňují vymezení a podmínky specifické oblasti SOB2 Beskydy, v níž se Horní Lomná nachází.
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Relevantní požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v řešeném území
zůstávají v platnosti beze změny a jsou obsaženy již v platném ÚP. Z1ÚP nepřináší záměry, které by byly
s A-ZÚR MSK v rozporu.
Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
 Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy rekreačních středisek včetně dopravní dostupnosti
příhraničního území se Slovenskem.
 Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava.
 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.
 Ochrana ložiska černého uhlí Frenštát p. R. jako surovinové rezervy republikového významu pro
budoucí generace.
 Vytvoření územních podmínek pro ochranu a využití ložisek zemního plynu a ropy při respektování
podmínek ochrany přírody a krajiny.
 Pro území obcí Frenštát p. Radhoštěm a Trojanovice dále platí další požadavky na využití území a
kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území formulované pro rozvojovou oblast nadmístního významu OB N1 Podbeskydí.
Úkoly pro územní plánování
 Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv a vymezování
skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s přilehlým územím Zlínského kraje a Slovenska.
 Pro území obcí Frenštát p. Radhoštěm a Trojanovice dále platí další úkoly pro územní plánování
formulované pro rozvojovou oblast nadmístního významu OB N1 Podbeskydí.
V území Horní Lomné je v A-ZÚR MSK hájena územní rezerva pro Vodní nádrž Horní Lomná na Lomné a
výměrou 91.16 ha – v Z1ÚP je respektováno.
Návrh Z1ÚP Horní Lomná relevantní požadavky vymezené pro tuto specifickou oblast respektuje.
Z hlediska krajinných hodnot spadá Horní Lomná do krajiny 73a. Horská krajina Moravskoslezských Beskyd
s výraznými hřbety vytvářejícími krajinný horizont nadregionálního významu s přírodními dominantami
vrcholů Lysé hory (1324 m n. m.), Radhoště (1129 m n. m.), Kněhyně (1251 m n. m.), Smrku (1276 m n.
m.), Travného (1203 m n. m.), Ropice (1082 m n. m.), Velkého polomu (1067 m n. m.), s jedinečnou přírodní hodnotou pralesa Mionší a se strukturou hlubokých údolí řeky Morávky a kulturně historickými hodnotami rozvolněné zástavby v krajině.
Území Horní Lomné je součástí oblasti specifických krajin Moravskoslezských a Slezských Beskyd (G) 89. Moravskoslezské Beskydy (G-01).
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Obr. č. 2 Zákres oblasti specifických krajin Moravskoslezské Beskydy (G-01)

Zdroj: A-ZÚR MSK
Charakteristické znaky krajiny
Beskydský pseudokras, původní pralesovité porosty, esteticky mimořádně působivé louky a pastviny s roztroušenou zelení, vodní nádrže - Morávka, Šance.
-

Přírodní dominanty: Lysá hora (1324 m n. m.), Radhošť (1129 m n. m.), Kněhyně (1251 m n. m.),
Smrk (1276 m n. m.), Travný (1203 m n. m.), Ropice (1082 m n. m.), Velký polom (1067 m n. m.).

-

Jedinečné scenérie horského masivu s výraznými hřbety a krajinnými dominantami a se strukturou hlubokých údolí (Morávka).

Cílové kvality
- Krajina jedinečných scenérií horských masivů s výraznými hřbety a krajinnými dominantami a se
strukturou hlubokých údolí
Krajina s převahou malých sídel (do 1 000 obyv.) a stabilizovaným podílem rekreačních objektů
pro individuální rekreaci.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit
Zachovat dosavadní strukturu osídlení malých sídel s převahou rozptýlené zástavby.
-

Rozvoj individuální rekreace přednostně orientovat na využívání objektů původní zástavby.

-

Nenarušit pohledové scenérie horských masivů s výraznými hřbety a krajinnými dominantami a
se strukturou hlubokých údolí.

-

Nové záměry na využití území umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území, nevytvářet nové pohledové dominanty nebo bariéry.

Uvedené požadavky a zásady jsou v Z1ÚP respektovány.
Z A-ZÚR MSK dále vyplývá požadavek respektování nadmístních záměrů, především nadregionálního a
regionálního ÚSES (NRBK K147 a RBC 166 Malý Polom, 174 Mionší a 261 Velký Polom) a plochy pro vodní
nádrž AV 507 Horní Lomná. Všechny tyto požadavky budou i po realizaci Z1ÚP respektovány.
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Obr. č. 3 Výsek grafické části A-ZÚR MSK

Zdroj: A-ZÚR MSK
Návrh Z1ÚP Horní Lomná je s A-ZÚR MSK v souladu.
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 regulativech platného ÚP i v Z1ÚP je tato podpora obsažena,
- podpora využití biomasy, tepelných čerpadel a dalších obnovitelných zdrojů energie – v regulativech platného ÚP je tato podpora obsažena,
- využití transformačních území pro nové výrobní a podnikatelské aktivity – pro řešené území je
navržena přestavbová plocha specifická smíšená v bývalém rekreačním areálu Diamo,
- využití odpadního tepla – pro řešené území není relevantní.
Obec je plynofikována, ale používají se zde i pevná paliva (převážně dřevo). Platný ÚP počítá s dalším
rozšířením plynofikace do nově navrhovaných lokalit, po realizaci Z1ÚP zůstane tento záměr beze změny.
S výše uvedenou koncepcí je navrhovaný územní plán Horní Lomná v souladu.
U Z1ÚP byl dále hodnocen soulad s následujícími koncepcemi:
 Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 (aktualizace 2021)
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 Národní program snižování emisí ČR – aktualizace 2019
 Státní energetická koncepce ČR – aktualizace 2015
 Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
 Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření
 Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024
 Politika ochrany klimatu v ČR, 2017
 Strategický rámec ČR 2030
 Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020-2025
 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025
 Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje
 Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A (aktualizace 2020) + Podpůrná opatření k programům
 Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu
 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
 Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2015–2024
 Politika energetického managementu Moravskoslezského kraje a Územní energetická koncepce
Moravskoslezského kraje
Zpracovatelka SEA konstatuje, že Z1ÚP nepřináší návrh ploch pro žádné záměry, které by byly v rozporu
s výše uvedenými koncepcemi, ani ploch, které by přinášely významné negativní vlivy na jednotlivé složky
životního prostředí.
2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadavcích v potřebném rozsahu promítá do 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.
Pro účely posouzení souladu Z1ÚP s relevantními cíli přijatými na vnitrostátní úrovni byla provedena analýza následujících dokumentů se záměrem nalézt cíle ochrany životního prostředí, k jejichž dosažení lze u
dané koncepce přispět nástroji územního plánování k jejich naplnění.
Hodnocení je provedeno s využitím stupnice:
0 – Z1ÚP daný cíl neřeší nebo je s ním v rozporu
1 – Z1ÚP daný cíl naplňuje okrajově, nepřímo nebo zprostředkovaně
2 – Z1ÚP daný cíl přímo řeší nebo k jeho naplnění významně přispívá
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Dokument/cíl
Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1,2,3 a 5
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu
nezastavěného území zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit.
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost
území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před

Vztah Z1ÚP
k danému
cíli

Březen 2021

Komentář SEA

2

Z1ÚP plně respektuje priority PÚR ČR. Zajišťuje ochranu a rozvoj
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.

0

Bez vztahu, opuštěné areály nejsou v Z1ÚP řešeny.

1

Z1ÚP respektuje vymezení koridorů a ploch a stanovení podmínek pro jejich využití minimalizující vlivy na charakter.
Bez vztahu, plochy zeleně nejsou v Z1ÚP navrhovány.

0

1

Podmínka je respektována a deklarována v platném ÚP, na tom
realizace Z1ÚP nic nemění.

1

Z1ÚP respektuje síť cyklostezek v platném ÚP.
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hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Závěr: Z1ÚP plně respektuje priority územního plánování stanové v A-PUR ČR. Tyto priority rozvíjí dle konkrétních podmínek obce Horní Lomná.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2030
Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení pro všechny a udržitelné hospodaření s nimi, zejména:
Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl znečistěných
odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody v celosvětovém měřítku.

Z1ÚP napojuje nově vymezené zastavitelné plochy na veřejnou
infrastrukturu.
2

Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou,
včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní a jezer.

0

Bez vztahu.

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny, zejména:
- Do roku 2030 zlepšit mezinárodní spolupráci ve zpřístupňování výzkumu a technologií čisté energie, včetně energie z obnovitelných
zdrojů, energetické účinnosti a pokročilých a čistších technologií fosilních paliv; podporovat investice do energetické infrastruktury a
technologií čisté energie
Vybudovat odolnou infrastrukturu, prosazovat inkluzivní a udržitelnou
industrializaci a inovace, zejména:
- Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu,
zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny.

1

Nepřímý vztah, plochy pro čistou energii nejsou navrhovány, ale
její aplikace je dle podmínek zastavitelných ploch umožněna.

2

Z1ÚP napojuje nově vymezené zastavitelné plochy na veřejnou
infrastrukturu.
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Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce,
zejména:
- Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům
zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy,
děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby.
- Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro
participativní, integrované a udržitelné plánování a správu měst a
obcí ve všech zemích.
- Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního
dědictví.
- Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a
nakládání s komunálním i jiným odpadem.
Přijmout bezodkladná opatření k boji se změnou klimatu a zvládání jejích důsledků, zejména:
- Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí
související s klimatem a přírodními pohromami.
- Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování.
Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských
ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity,
zejména:
- Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky z mezinárodních dohod.
- Do roku 2020 podpořit zavádění udržitelného hospodaření se všemi
typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě.

Březen 2021

Z1ÚP respektuje podmínky pro vytvoření udržitelného života
obce zapracované v platném ÚP.

1

0

Cíl není v Z1ÚP řešen.

1

Z1ÚP nepřímo přispívá k naplňování cíle respektováním deklarované ochrany přírodních hodnot, koncepcí uspořádání krajiny, vymezením ploch změn v krajině, podporou retence vody v krajině
a prostřednictvím vymezení skladebných prvků ÚSES regionální a
lokální úrovně, což je již součástí platného ÚP a s realizací Z1ÚP
se nezmění.
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- Přijmout neodkladná a výrazná opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavit ztrátu biodiverzity a do roku 2020 chránit a zabraňovat vyhynutí ohrožených druhů.
Závěr: Z1ÚP respektuje vymezené cíle Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR a není v rozporu s cíli pro ke zlepšení kvality obytného prostředí,
zlepšení ochrany a rozvoje přírodních a krajinných hodnot.
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
Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší
- Snižování emisí skleníkových plynů,
- Snížení úrovně znečištění ovzduší;
- Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie)

1

Z1ÚP v nevýznamné míře přispívá k dosažení cíle především prostřednictvím respektováním koncepce ochrany přírodních hodnot, kam jsou zařazeny např. vodní zdroje, ložiska nerostných surovin, plochy zemědělské půdy 1. a 2. třídy ochrany, zvláště chráněná území aj.

0

Bez vztahu.

Ochrana přírody a krajiny :
1
Z1ÚP přispívá k dosažení daného cíle v obecné podobě respekto- Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny;
váním koncepce ochrany přírodních hodnot území, koncepce
- Zachování přírodních a krajinných hodnot;
upořádání krajiny, prostřednictvím vymezení skladebných prvků
- Zlepšení kvality prostředí v sídlech
ÚSES a jeho úpravou.
Závěr: Z1ÚP v nepřímé a nevýznamné rovině přispěje k dosažení cílů koncepce a je s ní tedy v souladu.
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;
- udržet a zvyšovat přírodní a estetické hodnoty krajiny;
- zajistit udržitelné využívání krajiny jako celku především omezením
zástavby krajiny, zachováním její prostupnosti a omezením další

1

Z1ÚP přispívá k dosažení daného cíle nepřímo respektováním zásad ochrany přírody a krajiny a ÚSES vymezených v platném ÚP
včetně jeho nevýznamné úpravy.
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fragmentace s přednostním využitím ploch v sídelních útvarech, případně ve vazbě na ně;
- zajistit odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ a vymezený ÚSES
Ochrana klimatu a biologické rozmanitosti, zejména:
- obnovit přirozené hydroekologické funkce krajiny a posílit schopnosti
krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám,
- zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku,
- zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních
ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního prostředí a omezit jeho další fragmentaci
- zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného
přírodního zdroje

1

Z1ÚP obecně respektuje podmínky ochrany vodního bohatství zapracované v platném ÚP.

1

Z1ÚP obecně respektuje zemědělskou půdu mezi přírodní hodnoty jejich ochrana patří mezi základní zásady stanovené koncepce ochrany přírodních hodnot.

Závěr: Z1ÚP nepřímo a nevýznamným způsobem přispívá k dosažení cílů koncepce zejména v části koncepce ochrany přírodních hodnot a ÚSES.
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025
Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů
0
Bez vztahu.
Vybrané cíle:
- Omezit šíření stávajících invazních druhů
Zabránit či utlumit rozšíření nových invazních druhů
- Stanovit prioritní druhy a oblasti pro regulaci invazních druhů
- Zachovat či zvýšit rozlohu přírodních stanovišť
- Regulovat cílené využívání nevhodných druhů
- Zajistit ochranu přírodních procesů
- Omezit rozšiřování zástavby do volné krajiny
- Zlepšovat strukturu krajiny
- Zlepšovat prostupnost krajiny pro biotu
- Posílit biodiverzitu ve městech
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Šetrné využívání přírodních zdrojů
Vybrané cíle:
- Omezit eutrofizaci a intenzitu hospodaření v krajině
- Zajistit udržitelné využívání lesa
- Pečovat o příznivý stav půd a vod v lesích
- Omezit znečištění a zlepšit fyzikálně-chemickou kvalitu vody
- Obnovovat krajinné prvky, zajistit průchodnost a ekologicky udržitelný hydrologický režim vodních toků
- Obnovovat krajinné prvky, zajistit průchodnost vodních toků
- Zvýšit retenční schopnosti krajiny
- Snížit riziko vodní a větrné eroze a zvýšit obsah organické hmoty v
půdě
- Omezit negativní vlivy suburbanizace na ekologickou stabilitu krajiny
- Zlepšit režim ochrany významných krajinných prvků
- Zvýšit podíl rekultivace ploch po těžbě samovolnou sukcesí
- Zvýšit propojenost krajiny

1

Březen 2021

Z1ÚP obecně respektuje podmínky k dosažení těchto cílů obsažené v platném ÚP.

Závěr: Z1ÚP přispívá k dosažení cílů především respektováním podmínek ochrany přírodních hodnot, koncepce uspořádání krajiny, vymezením ploch
změn v krajině a vymezením skladebných částí ÚSES obsažených v platném ÚP.
Zásady urbánní politiky
Polycentrický rozvoj sídelní soustavy
Vybrané strategické směry a rozvojové aktivity:
- Podporovat vytváření sídelní struktury založené na polycentrickém
rozvoji
- Podporovat spolupráci a propojování sítě měst na národní a nadnárodní úrovni, posilovat rozvojové oblasti a osy republikového významu vymezené PÚR ČR a upřesněné zásadami územního rozvoje
jednotlivých krajů a zároveň posilovat rozvojové oblasti a osy nadmístního významu vymezené zásadami územního rozvoje jednotlivých krajů
- Předcházet negativním projevům suburbanizace (urban sprawl)

1

Z1ÚP obecně respektuje podmínky k dosažení těchto cílů obsažené v platném ÚP.
.
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- Předcházet však i případným negativním vlivům reurbanizace (zachování památkově chráněných oblastí a nemovitého dědictví, akceptace
vhodnosti a priority revitalizace ve srovnání s novými stavbami, revitalizace deprimovaných městských částí, specifický rozvoj centrálních, případně jiných strategicky významných částí města

Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje v území
Vybrané strategické směry a rozvojové aktivity:
- Posílit zastoupení udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní
ekonomiky
- Využívat brownfields k budování nové infrastruktury ve městech
- Snižovat dopady dopravy do složek životního prostředí a na zdraví
obyvatelstva
- Ve vazbě na strategii Politiky architektury a stavební kultury ČR zvyšovat atraktivitu měst a kvalitu veřejných prostranství, upřednostňovat výstavbu směřující ke kompaktnímu městu a podporovat smíšené
funkce využití území; podporovat udržování kulturního dědictví v oblasti urbanismu a architektury
- Efektivně využívat staré průmyslové areály a upadající plochy, provádět jejich asanaci a smysluplnou, udržitelnou regeneraci
Péče o městské životní prostředí
Vybrané strategické směry a rozvojové aktivity:
- Přijímat opatření ke zlepšování stavu jednotlivých složek životního
prostředí
- Uplatňovat integrované přístupy k předcházení řešení environmentálních problémů, zejména řešením jejich příčin
- Omezovat zábory zelených ploch
- Přijímat opatření k předcházení negativních dopadů změny klimatu
- Podporovat rozvoj zelené infrastruktury
- Chránit území lokalit soustavy Natura 2000

1

Z1ÚP obecně respektuje podmínky k dosažení těchto cílů obsažené v platném ÚP.
.

1

Z1ÚP obecně respektuje podmínky k dosažení těchto cílů obsažené v platném ÚP.
.
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- Snižovat rizika pro volně žijící živočichy a podporovat výstavbu zohledňující výskyt živočichů ve městech

Závěr: Z1ÚP přispívá k dosažení stanovených cílů především prostřednictvím stanovení koncepce ochrany přírodních hodnot, koncepcí uspořádání krajiny, vymezením skladebných prvků ÚSES a vymezením ploch změn v krajině.
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření
Vybrané rámcové cíle:
1
Z1ÚP obecně respektuje zásady protipovodňové ochrany obsa- Snížit ohrožení obyvatel nebezpečnými účinky povodní a omezit
žené v platném ÚP.
ohrožení majetku, kulturních a historických hodnot při prioritním
uplatňování principu prevence.
- Postupně se připravit a přizpůsobit předpokládané změně klimatu
vhodnými adaptačními opatřeními a omezit negativní důsledky nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody.
Závěr: Z1ÚP obecně respektuje podporu cílů obsažených v platném ÚP.
Národní program snižování emisí ČR
- Snížit zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a
vegetaci především díky podpoře nových environmentálně šetrných
technologií a využití potenciálu energetických úspor,
- Vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek prostředí a
pro snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze znečištění
ovzduší.
- Plnit stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý,
oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak.
- Přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní
limity.

0

Bez vztahu.
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- Přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod
platný cílový imisní limit.
Závěr: Z1ÚP nemá přímý vztah k cílům dané koncepce.
Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (akt. 2017)
Silniční doprava
- Silniční síť dimenzovaná s ohledem na reálné potřeby uživatelů
- Napojení na evropskou dopravní infrastrukturu
- Dokončení kapacitní páteřní sítě silnic rychlostního charakteru
- Kvalitní a dostatečně kapacitní síť silnic I. třídy zabezpečující propojení jednotlivých regionů a jejich napojení na dálnice a rychlostní silnice
- Optimální technický stav stávající i nové silniční sítě
- Silniční síť bezpečná
- Možnost regulace silniční dopravy a zajištění části prostředků pro
údržbu a rozvoj infrastruktury přímo od jejich uživatelů
- Zlepšení městské mobility
Železniční doprava

1

0

Z1ÚP respektuje podmínky optimalizace silniční sítě zapracované
v platném ÚP.

Bez vztahu, do území není vedena železniční trať.

Závěr: Z1ÚP je bez vztahu k cílům železniční dopravy.
Plán hlavních povodí České republiky 2007 - 2027 (cíle pro územní plánování)
Zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů povrchových
0
vod (s výjimkou umělých a silně ovlivněných vodních útvarů) a dosažení
jejich dobrého stavu.
Zamezení nebo omezení vstupů znečišťujících látek do podzemních vod
0
a zamezení zhoršení stavu všech vodních útvarů těchto vod.
Zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů podzemních
0
vod a zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím
doplňováním a dosáhnout dobrého stavu těchto vod.

Bez vztahu.
Bez vztahu.
Bez vztahu.
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Dosažení požadavků na jakost vod odebíraných z vodních zdrojů pro
účely úpravy na vodu pitnou.
Zprůchodnění příčných migračních překážek na vodních tocích a obnova úkrytových a rozmnožovacích biotopů.
Zajištění ochrany vodních poměrů v krajině a zlepšování retenční
schopnosti krajiny.
Omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a
zvyšující povodňová rizika.
Zvyšovat počet obyvatel připojených na vodovody pro veřejnou potřebu v souladu s cíli Protokolu o vodě a zdraví a zajistit přístup k pitné
vodě pro všechny, zejména podporovat, aby se na vodovod pro veřejnou potřebu mohli připojit i obyvatelé v okrajových místech měst a
obcí a obyvatelé malých obcí.
Zvyšovat počet obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Březen 2021

0

Bez vztahu.

0

Bez vztahu.

0

Bez vztahu.

0

Bez vztahu.

2

Z1ÚP zajišťuje u nově navrhovaných ploch napojení na veřejný
vodovod.

2

Z1ÚP koncepci zásobování odkanalizování nemění a zajišťuje u
nově navrhovaných ploch napojení na kanalizaci tam, kde je to
možné.
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM
VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE.
3.1. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území
Vymezení území
Obec Horní Lomná leží v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek, v sousedství obcí Dolní Lomná,
Mosty u Jablunkova, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí a Slovenskou republikou.
Správní území obce má rozlohu 2470 ha2 a je tvořeno jedním katastrálním územím Horní Lomná. Obec je
poznamenána postupným úbytkem trvale bydlících obyvatel.
Statistické informace o obci jsou uvedeny v následující tabulce:
Statistické údaje o řešeném území
31. 12. 2019
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2020

2 470,45
253,00
6,76
3,89
242,35
2 217,45
2 133,08
13,65
7,32
63,39

2 470,45
254,68
6,76
3,89
244,03
2 215,77
2 133,08
13,65
7,34
61,69

Kód: PU-MOSZV-01/5, zdroj ČSÚ
Období: 31. 12. 2019
Celkem
Počet obyvatel
381
0-14
57
v tom ve
15-64
251
věku (let)
65 a více
73
Průměrný věk (let)
42,7
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1,
zdroj ČSÚ

Muži

Ženy
212
35
145
32
39,6

169
22
106
41
46,6
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Obr. č. 4 Mapa širšího území

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?x=18.6917701&y=49.5347495&z=12&l=0&source=muni&id=4551

Klimatické poměry
Obec Horní Lomná leží v okrsku klimatu mírně chladného a velmi vlhkého s průměrnou roční teplotou kolem
5oC. Oblast je charakteristická prodlouženým obdobím zimy. Oblast Beskyd je srážkově nadprůměrná (roční
maximum činí 1400 mm na Lysé hoře, ve srážkovém stínu 1000 mm). Obec Horní Lomná se nachází ve větrně
neexponované lokalitě bočního údolí toku Olše, největším zdrojem znečištění ovzduší jsou dálkové přenosy
znečištění z 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.
Kvalita ovzduší v obci Horní Lomná je ale poměrně dobrá díky expozici a převažujícímu proudění ovzduší
údolím podél toku Olše.
Hydrologie
Celé zájmové území spadá do povodí Odry. Z hlediska odtokových poměrů se však jedná o poměrně složité
území, což odpovídá pestré členitosti reliéfu katastru obce s velkým počtem drobných vodních toků a
pramenů. Hlavním vodním tokem protékajícím celou obcí je Lomná se stanoveným záplavovým územím.
Jejími přítoky jsou Malý a Velký Burkovský potok, Přelač, Kyčmol, Upalony, Suchý potok, Úplaz a další. Lomná
se svými přítoky je klasifikována jako losová voda.
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Obr. č. 5 Zákres typů vod v území

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Řešené území leží celé v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy:
Obr. č. 6 Zákres CHOPAV

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Hydrogeologie lokality
Z hlediska hydrogeologických rajónů se území nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy Flyš v povodí Olše (ID 3211), ze skupiny rajónů Flyšové sedimenty. Hladina podzemní vody v širším území je volná, s
průlino-puklinovým typem propustnosti se střední transmisivitou (v rozmezí 1.10-4 až 1.10-3 m2/s). Mineralizace vody se pohybuje v rozmezí 0,3 až 1 g/l, chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4.
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Geomorfologie a geologie
Geologické poměry
Jablunkovská brána je tvořena souvrstvím paleogenních pískovců a jílovců v příčné, zlomy zdůrazněné synklinále godulské digitace slezského příkrovu. Reliéf je erozně denudační se stopami pliocenního zarovnaného
povrchu, dno sníženiny je tvořeno pleistocenními akumulačními plošinami, které jsou porušeny četnými erozními terasami.
Předkvartérní podloží v širším území je tvořeno miocenními jíly, zastoupenými šedými vápnitými jíly převážně
pevné až ojediněle tvrdé konzistence, prostoupenými četnými prachovitě písčitými laminami. Svrchní poloha
jílů tuhé konzistence je často odvápněná. Sedimenty halštrovského zalednění, nasedající na miocenní jíly,
reprezentuje vrstva bělošedých křemitých písků s vložkami hrubších štěrků. Nadložní polohu tvoří terasové
silně zahliněné štěrkopísky středně až hrubě zrnné, zvodnělé, ulehlé, s převahou beskydských pískovců. Polohu štěrkopísků překrývají glacigenní prachovité, písčité až místy jílovité hlíny s lokálními výskyty fosilních
zbytků dřevin, tuhé konzistence a mocnosti 0,6 – 3,2 m.
Geomorfologie
Geomorfologicky náleží území k Alpsko-himalájskému systému, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější
Západní Karpaty, oblasti Západní Beskydy, celku Moravskoslezské Beskydy, podcelek Lysohorská hornatina,
okrsek Zadní hory (střední a jižní část) a Ropická rozsocha (severní část). Výškově se terén území svažuje k
vodnímu toku Lomná a jeho přítokům.
Ložiska nerostných surovin
Do severní části řešeného území zasahuje CHLÚ prognózního zdroje zemního plynu č. 24680000 Morávka.
Zdroj: http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs
Poddolované oblasti a sesuvná území
Obr. č. 7 Zákres aktivních sesuvných území:

Zdroj: http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M
_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs
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Poddolovaná území se zde nenacházejí.
Staré ekologické zátěže
Nejsou v území evidovány.
Půdy
V území se vyskytují půdy následujících půdních typů:
-

-

kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly (skupina silně kyselých půd mírně chladné a chladné
oblasti): tyto půdy se vyvinuly ve vyšších polohách vrchovin a v horách. Typickým znakem těchto půd
je vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá nebo kyselá půdní reakce. Třídění je založeno
na příslušnosti ke klimatickému regionu a na zrnitostním složení.
silně svažité půdy (skupina půd velmi sklonitých poloh): tato skupina zahrnuje půdy o sklonitosti větší
než 12°. Tuto skupinu rozlišujeme do dvou kategorií: kód sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad 17°).
pseudogleje (skupina oglejených (mramorovaných) půd): základním znakem této skupiny půd je periodické převlhčení profilu, především v jarním období. Na rozdíl od luvizemí musí mít půdní profil
výrazné znaky periodického povrchového převlhčení. Tyto půdy jsou rozšířené v mírně teplé až
chladné oblasti, kde se vyskytují v rovinatém nebo mírně sklonitém či depresním terénu

Biogeografie
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti Karpatského oreofytika a okrsku č. 99a Radhošťské Beskydy.
Severní část území spadá z hlediska potenciální přirozené vegetace do okrsku Bučina s kyčelnicí žláznatou,
jižní část do okrsku Podmáčená rohozcová smrčina a Smrková bučina.
Obr. č. 8 Potenciální přirozená vegetace v území

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
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Významné krajinné prvky (VKP)
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 vyskytuje řada z těchto zákonem vymezených VKP, zejména vodní plochy a lesní porosty.
ÚSES
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 lokální ÚSES, z nichž je v řešeném území zastoupena zejména lokální, ale okrajově i nadregionální
úroveň.
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 lokální ÚSES a všechny tyto úrovně se v řešeném území nacházejí. Dále viz následující kapitola č. 4.
Obr. č. 9 Situace vyššího ÚSES

RBC Malý Polom

RBC Mionší

NRBK Makyta –
hranice ČR

RBC Velký Polom

Památné stromy
V řešeném území se nenacházejí.
Přírodní parky
V řešeném území se přírodní parky nenachází.
Natura 2000, velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území, přírodní parky
Velkoplošná zvláště chráněná území
Řešené území leží v CHKO Beskydy, která je současně lokalitou soustavy Natura 2000.
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Obr. č. 10 Poloha řešeného území ve vztahu k území CHKO, EVL a ptačí oblast Beskydy

(zdroj: http://mapy.nature.cz/?mapid=mapomat2).
Ochranářsky významná území
Ve správním území obce se nachází několik maloplošných zvláště chráněných, chráněných a ochranářsky významných území:
Národní přírodní rezervace Mionší:
Je to jedna z nejstarších a nejznámějších rezervací v Beskydech. Chráněna 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 1 km východně od centra obce Horní 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.
Přírodní rezervace Úplaz:
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. Část Úplaz I. se nachází
na značně příkrých západně a jihozápadně orientovaných svazích Velké Polany (893 m n. m.) a severní rozsochy Úplazu (950 m n. m.). Území je odvodňováno pravostrannými drobnými přítoky toku Úplaz a Lomná. Část
Úplaz II. je lokalizována v pramenné oblasti stejnojmenného toku a jeho zdrojnic. Jedná se o východní úbočí
Úplazu a severní svahy Velkého Polomu (1067 m n. m.) a jeho rozsoch. Poslední část, Úplaz III., představuje
enklávu lokalizovanou na východně orientovaných svazích Velké Polany. Území je pramennou oblastí levostranných zdrojnic Menšího potoka. Celková rozloha 173,27 ha, rozloha vyhlášeného ochranného pásma
29,08 ha.
Přírodní rezervace Velký Polom:
Zaujímá severní svahy nejvyšší kóty hraničního hřebene Moravskoslezských Beskyd Velkého Polomu (1067
m). Na hraně svahu jsou skalní mrazové sruby. Rozkládá se v nadmořské výšce 860 - 1067 m. Vyhlášeno v r.
1999, celková rozloha 73,67 ha.
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Přírodní památka Kyčmol:
Drobná mokřadní louka v údolí řeky Lomné v nejjižnější části bezlesého území Kyčmol. Mírně svažitá plocha
je zamokřena řadou pramenů vytékajících na úpatí přilehlého svahu. Nachází se v nadmořské výšce 659 – 661
m n. m. Výměra 0,0822 ha.
Obr. č. 11 Zákres MZCHÚ

NPR Mionší

PRÚplaz
Úplaz
PR

PR Velký Polom
Obr. č. 12 Zákres PP Kyčmol

PP Kyčmol
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Nemovité kulturní památky, architektonicky významné stavby, místní památky
V řešeném území se nenacházejí kulturní památky. Územní plán vymezuje místní památky, dominanty, architektonicky a historicky cenné stavby, pro uchování kterých jsou v příslušných plochách stanoveny podmínky.
Jedná se o tyto stavby:
- Hráz s umělým vodním kanálem – sloužící ke splavování vytěženého dřeva do přelomu 19. a 20. století, zachovalá část stavby od hotelu Kyčmol cca 1km proti proudu řeky Lomné,
- Horní Lomná – kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1896 dominanta,
- Pramen Panny Marie Lurdské, parcela č. 1940/2;
- Křížová cesta - jediná na Jablunkovsku, novodobá, kolem r. 2000;
- Kolářova chata, Slavíč, parc. č. 250/1, k. ú. Horní Lomná ;
- Venkovský dům, stavba lidové architektury (dále LA), parcela č. 332, k. ú. Horní Lomná ;
- Hotel Salajka, parcela č. 344/1, k. ú. Horní Lomná;
- Chata Sokolka, parcela č. 1938/2, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 2369/15, Pod loučkou, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 568/1, Pod loučkou, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 400, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 358, Kyčmol, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 431, Kyčmol, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 461, Dolní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 517/1, Dolní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 209, Dolní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 498, Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 389, Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 219, Horní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 220, Horní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 223, Horní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 370, Horní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 226/1, Horní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 225, Horní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Venkovský dům, stavba LA, parcela č. 234, Horní Přelač, k. ú. Horní Lomná;
- Drobná sakrální architektura v zástavbě a krajině (kříže, boží muka apod.);
Celé řešené území je považováno za území s pravděpodobnými archeologickými nálezy.
Krajina
Dle ZÚR Moravskoslezského kraje náleží správní území obce Horní Lomná do specifické krajinné oblasti Moravské Beskydy. Popis této oblasti byl uveden v kapitole 1.2
Typologie krajiny
Podle projektu „Typologie české krajiny“ řešitele Doc. Ing. arch. Löwa, spadá dle charakteru osídlení většina řešeného území do matrice novověké sídelní krajiny Hercynica, vyšší polohy pak do matrice pozdně středověkých kolonizačních krajin hercynského okruhu. Bližší dělení zájmového území obce Horní Lomná do jednotlivých typů krajin je uvedeno níže.
II. na zájmovém území se nachází jeden rámcový typ krajin dle jejich využití:
- lesní krajina (L)
III. na zájmovém území se nachází dva rámcové typy krajin dle reliéfu:
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- krajiny hornatin a krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů.

Obr. č. 13 Zákres typů krajiny podle reliéfů
Lesní krajina
Od konce poslední doby ledové byla u nás tato krajinná matrice nejrozšířenější. Dnes se nejvíce uplatňuje
v místech, kde je ztíženo zemědělské využití – pohoří, říční nivy, váté písky, strmé svahy apod. V úrodných
oblastech se zachovaly rozsáhlé komplexy spíše vzácně – např. jako obory k chovu lovné zvěře.
Plocha této matrice je člověkem soustavně snižována již od neolitu. Nejmenší výměry dosáhla ve 14. století.
Od 18 století se začalo území ČR ve větší míře opět zalesňovat, tento trend pokračuje pomalu dodnes. Od 19.
století byly často vysazovány velkoplošné smrkové monokultury. V současnosti je již zřetelně patrný trend
postupně zarůstající krajiny na úkor sekundárního bezlesí. Často je to způsobeno postupným upuštěním od
tradičního hospodaření.
V dnešní době je prakticky na celém území ČR pozměněna původní druhová skladba dřevin ve prospěch
smrku, často jsou využívány pro ČR nepůvodní druhy dřevin. Obnova lesa je dnes často uplatňována v pravidelných geometrických útvarech.
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3.2. Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace.
Bez uplatnění navrhované Z1ÚP by nemohlo dojít k dalšímu rozvoji obce, protože v platném ÚP bylo počítáno
s klesajícím počtem obyvatel. V tomto ohledu došlo ke změně trendu a obec potřebuje nové rozvojové plochy
zejména pro bydlení.
Neuplatnění územního plánu by mohlo vést k neplnění požadavků krajských a republikových koncepčních
materiálů (především požadavku na zapracování aktuální varianty územní rezervy pro vodní nádrž Horní
Bečva).
Pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace, pak by vývoj území:
– vedl k nekoordinovaným umisťováním staveb v území, které by v budoucnu nebylo možno napravit,
zejména rozšiřování rekreační zástavby do volné krajiny a její přetváření na trvalé bydlení, a to často
bez potřebné infrastruktury;
– mohl přinést nevhodnou lokalizaci nekoncepčních záměrů, které by mohly ztížit racionální využití
ZPF a PUPFL a jeho trvalé ztráty;
– nezajišťoval funkčnost a dostatečné propojení územního systému ekologické stability;
– nebyla by zajištěna potřebná ochrana přírodně významných území, nemovitých kulturních památek
a místních významných staveb,
– nebyla by zajištěna bezpečnost staveb s ohledem na sesuvná území,
– nebyl by zajištěn dostatečný rozvoj bydlení i ploch pro podnikání, což by dále destabilizovalo hospodářsky a sociální pilíř trvale udržitelného rozvoje.
Všechny navrhované plochy jsou vymezeny s cílem zajištění podmínek pro rozvoj území obce Horní Lomná.
V případě nevymezení rozvojových ploch a nestanovení podmínek jejich využití existuje riziko vzniku nové
zástavby, která by nerespektovala stanovené koncepční principy včetně ochrany složek životního prostředí.
V závislosti na výměře rozvojových ploch je na území obce rozvíjena také veřejná infrastruktura – dopravní a
technická. V případě nestanovení koncepce rozvoje veřejné infrastruktury by nebyly vytvořeny podmínky pro
zlepšení kvality obytného prostředí.
V případě neuplatnění koncepce Z1ÚP by nebyly vytvořeny podmínky pro takové způsoby využití území, které
posilují kvalitu složek životního prostředí (např. vymezení ploch pro úpravu lokálního ÚSES, ploch změn v krajině atd.).
4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY.
Významné ovlivnění složek životního prostředí se předpokládá zejména v následujících oblastech:
4.1 Zábor zemědělské a lesní půdy (vliv realizace Z1ÚP bude negativní)
Půdy v řešeném území mají hlavní půdní jednotku:
24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední
vododržností.
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, středně těžké
lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
Zemědělské pozemky v řešeném území jsou převážně v nejhorší kvalitě, ve třídě ochrany V. Menší část pozemků je ve třídě ochrany III. Půdy v nejlepší kvalitě, ve třídě ochrany I a II se ve správním území Horní Lomné
nevyskytují. Vzhledem k nepříznivým vláhovým, terénním a půdním podmínkám patří řešené území k oblastem s nejnižší intenzitou zemědělské výroby. Je to oblast méně vhodná pro běžnou zemědělskou výrobu
s podstatným omezením až vyloučením náročnějších druhů plodin.
4.2 Ochrana VKP (vliv realizace Z1ÚP bude pozitivní z hlediska zajištění jejich potřebné ochrany, ale i lokálně
negativní v případě některých vybraných ploch)
Mezi VKP ze zákona patří lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona.
Dle návrhu ÚP se v řešeném území nacházejí výhradně VKP ze zákona.
V některých případech dochází ke střetu se VKP, což je dále komentováno v rámci hodnocení jednotlivých
ploch.
4.3 Ochrana přírody – doplnění ÚSES a veřejné zeleně (konečný vliv realizace Z1ÚP bude mírně pozitivní z hlediska zpřesnění trasy lokálního biokoridoru, a z důvodu stanovení přípustných a nepřípustných podmínek využití těchto ploch a přípustnost jejich přerušení).
Středem k. ú. Horní Lomná prochází od západu k východu nadregionální biokoridor (NRBK) K147, podle ZÚR
MSK jeho severní (mezofilní bučinná) osa, který je v ÚP vymezen. Vzhledem k tomu, že tento NRBK přechází
zastavěnou část obce a není možné podle ZÚR MSK trasu NRBK měnit, je konflikt řešen přemostěním pomocí
lokálního biokoridoru LBK 1. NRBK K 147 přichází od západu z RBC 177 Morávka (na k. ú. Morávka) a v k. ú.
Horní Lomná vchází do RBC 174 Mionší.
V jižní části k. ú. Horní Lomná – po státní hranici se Slovenskou republikou – byla v souladu se ZÚR MSK vymezena jižní (horská) osa NRBK K 147, na niž jsou nově vložena lokální LBC (č. 7 – 12). Jižní osa NRBK K147
přichází od západu z RBC 166 Malý Polom a na východní hranici zpracovávaného území vchází do RBC 261
Velký Polom.
Z regionálních prvků ÚSES do zpracovávaného území zasahují regionální biocentra (RBC) 166 Malý Polom,
174 Mionší a 261 Velký Polom. Podle ZÚR MSK má RBC 174 charakter mezofilní bučinný a horský, RBC 166 a
RBC 261 mají charakter horský.
Lokální prvky ÚSES v daném území podle možností respektují vymezení v platném ÚP obce s úpravou trasy
jednoho lokálního biokoridoru.
Lokální ÚSES
V řešeném území jsou dále vymezeny plochy lokálních biocenter a plochy lokálních biokoridorů, zahrnující:
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Vymezená lokální biocentra (LBC)
charakstávající
postavení
číslo
ter
funkčnost
v ÚSES
1 lesní
funkční
LBC na NRBK
2 lesní
funkční
LBC na NRBK
3 lesní
funkční
LBC na NRBK
4 lesní
funkční
LBC na NRBK
5 lesní
funkční
LBC na NRBK
6 lesní
funkční
LBC na LBK
7 lesní
funkční
LBC na NRBK
8 lesní
funkční
LBC na NRBK
9 lesní
funkční
LBC na NRBK
10 lesní
funkční
LBC na NRBK
11 lesní
funkční
LBC na NRBK
12 lesní
funkční
LBC na NRBK
Vymezené lokální biokoridory (LBK)
charakstávající
číslo
STG
ter
funkčnost
5-6B3
1 lesní
funkční
5BC4
2 lesní
funkční
6AB3
3 lesní
funkční
6AB3
4 lesní
funkční
6AB3

Březen 2021

STG

současný stav

cílový stav

6AB3
6AB3
5AB-B3
5B-BC3
5B-BC3
6AB3
7AB3
6-7AB3
6-7AB3
6-7AB3
6-7AB3
6-7AB3

bučiny
bučiny
bučiny
bučiny a suťové lesy
bučiny a smrčiny
horské smrkobučiny
smrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny

jedlobučiny se smrkem
jedlobučiny se smrkem
jedlobučiny
bučiny a suťové lesy
bučiny a suťové lesy
horské bučiny
jeřábové smrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny
smrčiny a bukosmrčiny

současný stav
bučiny a smrčiny
niva Lomné
bučiny a smrčiny
bučiny a smrčiny
smrkobučiny

cílový stav
jedlobučiny, jasanové olšiny
jedlobučiny se smrkem
jedlobučiny se smrkem
jedlobučiny se smrkem

Stávající funkční prvky ÚSES (nebo jejich funkční části) jsou zakresleny zeleně, nefunkční prvky jsou zakresleny
červeně.
4.4 Lesy
Řešené území je značně lesnaté, lesy tvoří více přibližně 86% celkové rozlohy. V celém území se jedná o lesy
hospodářské, které jsou do značné míry ohroženy nadměrnou těžbou dřeva a pozůstatky odpadů po těžbě.
Významné ovlivnění jiných složek životního prostředí nebo veřejného zdraví se neočekává.
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI.
Do území zasahuje CHKO Beskydy (současně EVL a Ptačí oblast Beskydy) a maloplošná zvláště chráněná
území.
Významné negativní vlivy realizace Z1ÚP na tyto složky se nepředpokládají.
Hlavními problémy, detekovanými v území v rámci tohoto posouzení, jsou:
-

hrozba nadměrného rozvoje rekreace,
stárnoucí populace a odchod obyvatel mimo řešené území za prací,
úbytek zemědělské a lesní půdy,
omezený rozvoj sídla díky existenci chráněných území a územní rezervy pro VN Horní Lomná,
nevhodné situování návrhových ploch ve vztahu k ochraně krajinného rázu.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH
(VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU, PŮDU, VODU, OVZDUŠÍ,
KLIMA, HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A
ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI
VYHODNOCENÍ).
Návrh územního plánu Horní Lomná je předkládán v jedné variantě. Dále uvedené vlivy jsou (není-li výslovně
uvedeno jinak) považovány za trvalé. Za dočasné vlivy je považováno přechodné zvýšení dopravy a doprovodné zhoršení kvality ovzduší a hlukové situace při realizaci ploch (výstavbě).
Navrhované plochy ve většině případů samy o sobě nemohou významně ovlivnit jednotlivé složky životního
prostředí nebo veřejné zdraví, převahu mají plochy pro bydlení.
Tyto plochy však budou mít při realizaci kumulativní vlivy na:
- ovzduší (zejména z důvodu vytápění jednotlivých staveb a také předpokládanému postupnému navýšení obslužné dopravy),
- půdu (z důvodu potřeby záboru půdy pro realizaci navrhovaných zastavitelných ploch a koridorů),
- hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, bude se ale jednat převážně o dopravu osobní, malý počet ploch a tedy o hlukové vlivy nevýznamné),
- malou změnu odtokových poměrů srážkových vod (z důvodu zastavění nebo zpevnění nové výměry
dosud volných pozemků, z nichž budou dešťové vody odváděny přes retenci nebo do zásaku),
- zvýšené nároky na odběry vod a produkci a odvádění splaškových vod,
- nároky na odběry el. energie, zemního plynu nebo jiných paliv.
Celé řešené území spadá do CHKO Beskydy, což již není dále u jednotlivých ploch a koridorů zmiňováno.
V kapitole 7 je následně hodnocen předložený návrh Z1ÚP jako celek – koncepce - zahrnující kromě přímých
vlivů také všechny předpokládané kumulativní vlivy, které může uplatnění navržené Z1ÚP v území vyvolat.
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Lokalita Slavíč, Kollárova chata
Obr. č. 14 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – plochy komerčních zařízení a fotomapa (zdroj Z1ÚP,
www.mapy.cz)*

*Pozn.: Legenda k výřezům koordinačního výkresu je uvedena v grafické části Z1ÚP
ZM1/OK-Z1, 0,09 ha
ZM1/OK-Z2, 0,01 ha
Plochy mají sloužit pro doplnění stávajícího komplexu Kollárovy chaty, která je jednou z nejznámějších chat
v Moravskoslezských Beskydech. Plochy jsou situovány v těsné návaznosti na již zastavěnou část, v lokalitě
bez výskytu zvláště chráněných druhů fauny nebo flóry. Realizace uvedených ploch nebude mít negativní vliv
na krajinný ráz. Realizace ploch vyžaduje v celém rozsahu zábor půdy V. třídy ochrany (trvalé trvaní porosty).
Vlivy na kvalitu ovzduší a povrchové a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí
budou nulové nebo zanedbatelné, stejně jako nároky na dopravní obslužnost těchto ploch a s tím spojené
hlukové vlivy.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
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Územní rezervy pro výstavbu vodní nádrže na Lomné
Obr. č. 15 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – plochy ZM1/W-R1, R, R3, R4
ZM1/W-R1

ZM1/W-R2

ZM1/W-R3

ZM1/W-R4
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Plochy ZM1/W-R1, R2, R3, R4 jsou plochami úpravy územní rezervy W-R1 pro vodní nádrž Horní Lomná na
vodoteči Lomné s výškou záplavy 544 m n. m. Tyto plochy jsou vymezeny v souladu s A-ZUR MSK a v souladu
s metodikou nejsou hodnoceny. Je nutno upozornit, že tyto plochy se nacházejí zčásti v plochách PUPFL,
zčásti v plochách ZPF, v CHKO Beskydy. Plochy zasahují do stávajících ploch krajinné zeleně, vodních toků,
zemědělské, bydlení, rekreace rodinné individuální, rekreace hromadné, dopravy silniční, technických zařízení, vodních toků, a zasahují do lokalit výskytu zvláště chráněných druhů fauny a flóry. Realizace územní
rezervy se do využití území nijak nepromítá a nemá tedy žádné negativní vlivy. Hodnocení plochy převedených z územní rezervy do ploch zastavitelných bude provedeno v rámci dalších změn ÚP. S odkazem na AZUR MSK jsou všechny plochy územní rezervy pro vodní nádrž doporučeny k akceptování do Z1ÚP.
Koridory pro doplnění sítě cyklostezek
V řešeném území jsou navrženy dva koridory pro cyklostezky.
Obr. č. 16 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Koridory ZM1/KD-O1 a ZM1/KD-O2

ZM1/KD-O1

ZM1/KD-O2
Koridor ZM1/KD-O1 (0,02 ha) doplňuje stávající cyklostezku v jihozápadní části centra zastavěného území
Horní Lomné. Je veden na ostatních plochách. Vlivy na všechny složky životního prostředí (půda, povrchové
a podzemní vody, kvalita ovzduší, horninové prostředí, flóra, fauna, ekosystémy, kulturní a historické hodnoty, hmotný majetek) jsou nulové nebo zanedbatelné.
Koridor ZM1/KD-O2 (0,47 ha) pro cyklostezku je veden podél východního okraje aktivní zóny záplavového
území Lomné. Koridor vede v území nekonfliktním z hlediska ochrany přírody a krajiny, vyžaduje zábor půdy
v III. tř. ochrany v rozsahu 0,1 ha. Vlivy na ostatní složky životního prostředí (povrchové a podzemní vody,
40

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

Březen 2021

kvalita ovzduší, horninové prostředí, flóra, fauna, ekosystémy, kulturní a historické hodnoty, hmotný majetek) jsou nulové nebo zanedbatelné.
Oba koridory jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek na rámec výrokové části Z1ÚP.
Plochy bydlení individuálního
Obr. č. 17 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/BI-Z1

Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z1 (0,08 ha) je situována v lokalitě Horní Přelač vyžaduje v celém rozsahu zábor půdy v V. tř. ochrany. Plocha navazuje na stabilizovanou plochu stejného využití a na veřejnou
komunikaci. Realizace plochy nebude mít negativní vliv na krajinný ráz. Vlivy na kvalitu ovzduší a povrchové
a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí budou nulové nebo zanedbatelné,
stejně jako nároky na dopravní obslužnost plochy a s tím spojené hlukové vlivy.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
Obr. č. 18 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/BI-Z2
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Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z2 (0,1 ha) je situována na okraji centra obce. Lokalita vyžaduje v celém
rozsahu zábor půdy v III. tř. ochrany. Plocha je situována ve volné nezastavěné části území Horní Lomné a
těsně přiléhá k NRBK K 147, kratší stranou navazuje na veřejnou komunikaci.
Situování plochy v dané lokalitě potenciálně může z důvodu vybíhání do volné krajiny generovat negativní
vliv na krajinný ráz. S ohledem na situování plochy u NRBK K 147 zde může docházet k rušivým vlivům na
migrující faunu. Plocha se navíc nachází v biotopu tvořeném mozaikou ochranářsky významných stanovišť.
Vlivy na kvalitu ovzduší a povrchové a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí
budou nulové nebo zanedbatelné, stejně jako nároky na dopravní obslužnost.
Plocha z důvodu umístění v cenném území se stanovišti ochranářsky významných druhů flóry a z důvodu
umístění do nezastavěné části území není doporučena k realizaci.
Obr. č. 19 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/BI-Z3

Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z3 (0,13 ha) je situována v lokalitě Lyngi (Uplaz) a vyžaduje v celém
rozsahu zábor půdy v III. tř. ochrany. Plocha navazuje na stabilizovanou plochu stejného využití a na veřejnou
komunikaci. Realizace plochy nebude mít negativní vliv na krajinný ráz. Vlivy na kvalitu ovzduší a povrchové
a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí budou nulové nebo zanedbatelné,
stejně jako nároky na dopravní obslužnost plochy a s tím spojené hlukové vlivy. Je třeba upozornit na těsné
situování plochy u hranice záplavového území Lomné.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
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Obr. č. 20 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/BI-Z4

Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z4 je situována v lokalitě Lačnovek na ostatních plochách. Plocha je
situována u komunikace mezi plochu sportu OS-3 a stabilizované plochy individuálního bydlení.
Realizace plochy nebude mít negativní vliv na krajinný ráz. Realizace plochy nevyžaduje zábor půdy. Vlivy na
kvalitu ovzduší a povrchové a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí budou
nulové nebo zanedbatelné, stejně jako nároky na dopravní obslužnost plochy a s tím spojené hlukové vlivy.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
Obr. č. 21 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/BI-Z5

Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z5 (0,07 ha) je situována v lokalitě Dolní Přelač. Plocha je situována
v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení.
Realizace plochy nebude mít negativní vliv na krajinný ráz. Realizace plochy vyžaduje zábor půdy III. a V. třídy
ochrany. Vlivy na kvalitu ovzduší a povrchové a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové
prostředí budou nulové nebo zanedbatelné, stejně jako nároky na dopravní obslužnost plochy a s tím spojené
hlukové vlivy. Plocha není situována v lokalitě s evidovaným výskytem zvláště chráněných druhů fauny nebo
flóry.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
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Obr. č. 22 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/BI-Z6

Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z5 (0,39 ha) je situována v lokalitě Kyčmol. Plocha je situována v návaznosti na stabilizované plochy individuálního bydlení na severní straně a přestavbové plochy zemědělského
areálu na straně východní a jižní. Jako velmi problematické se u této plochy jeví, že její jižní část je situována
v sesuvném území.
Realizace plochy by s ohledem na velikost plochy mohla mít potenciální mírně negativní vliv na krajinný ráz.
Realizace plochy vyžaduje v celém rozsahu zábor půdy V. třídy ochrany. Vlivy na kvalitu ovzduší a povrchové
a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí budou nulové nebo zanedbatelné,
stejně jako nároky na dopravní obslužnost plochy a s tím spojené hlukové vlivy. Plocha není situována v lokalitě s evidovaným výskytem zvláště chráněných druhů fauny nebo flóry. Plocha je situována v blízkosti PP
Kyčmol, což je rašelinná louka s typickými prvky ojedinělé a vzácné vegetace v povodí Lomné.
Plocha je doporučena k realizaci s podmínkou vyloučení jižní části plochy pro umístění stavby s ohledem na
evidenci sesuvného území. V této části plochy může být situována např. zahrada, stavba rodinného domu
může být umístěna v severní části plochy.
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Další plochy v lokalitě Lyngi
Obr. č. 23 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/P-P1, ZM1/P-Z1, ZM1/ZP-O1, ZM1/VD-Z3,
ZM1/KZ-O1

V lokalitě Lyngi (Uplaz) jsou navrženy plochy veřejného prostranství ZM1/P-Z1 (0,01 ha) a ZM1/P-P1 (0,02
ha). Tyto plochy mohou generovat hlukové vlivy, vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou zanedbatelné.
Dále je v lokalitě navržena plocha ZM1/VD-Z1 (0,05 ha) pro drobnou zemědělskou výrobu a služby a plocha
ZM1/VD-Z3 (0,09 ha) pro drobnou výrobu a výrobní služby. Obě plochy mohou potenciálně generovat hlukové a emisní vlivy zejména z doprovodné dopravy, ale i z vlastní činnosti v uvedených plochách.
Realizace ploch nebude mít významný negativní vliv na krajinný ráz. Realizace některých z uvedených ploch
vyžaduje zábor půdy III. třídy ochrany. Vlivy na kvalitu povrchové a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí budou nulové nebo zanedbatelné. Plochy nejsou situovány v lokalitě s evidovaným výskytem zvláště chráněných druhů fauny nebo flóry.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
V lokalitě U Salajky je navržena plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby ZM1/VD-Z2 (0,06 ha).
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Obr. č. 24 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Plocha ZM1/VDZ2

Plocha pro výrobu drobnou, výrobní služby je předběžně určena pro zpracování dřevní hmoty za podmínky
posouzení předpokládané hlukové zátěže včetně související dopravy a provedení nezbytných protihlukových
opatření a za podmínky umístění stavby v ploše ZM1/VD-Z2 pouze v části plochy mimo sesuvné území (jedná
se o podmínky uvedené ve výrokové části Z1ÚP v rámci podmínek využití ploch). Od ploch bydlení je tato
plocha dostatečně vzdálená a je od nich oddělena zelení.
Plocha se částečně nachází v sesuvném území, což limituje umisťování staveb v ploše. Realizace plochy nebude mít významný negativní vliv na krajinný ráz. Realizace plochy nevyžaduje zábor půdy. Vlivy na kvalitu
povrchové a podzemní vody, kulturní a historické hodnoty a horninové prostředí budou zanedbatelné. Plocha
není situována v lokalitě s evidovaným výskytem zvláště chráněných druhů fauny nebo flóry.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
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Plochy přestavby dosud neuvedené
Obr. č. 25 Výřez koordinačního výkresu Z1ÚP – Přestavbové plochy v centru obce

V centrální části řešeného území jsou navrženy plochy:
ZM1/BI-P1 (0,07 ha), plocha bydlení individuálního, přestavba rekreační chaty
ZM1/BH-P1 (0,45 ha), plocha bydlení hromadného - přestavba bývalé turistické ubytovny
ZM1/O-P1, P2, P3 (celkem 0,36 ha) – plochy přestavby na občanské vybavení s možnosti polyfunkčního využití
s byty nad parterem.
Jedná se o plochy vzniklé změnou z původního odlišného způsobu využití, jejich vlivy jsou srovnatelné s původními plochami uvedenými v platném ÚP. Po jejich realizaci lze v řešeném území očekávat zejména mírný
nárůst dopravy a spotřeby energií a vody, a mírně negativní vlivy na hlukovou a imisní zátěž z obslužné dopravy. Vlivy na ostatní složky životního prostředí, zejména na ochranářsky významné druhy fauny a flóry budou nulové nebo zanedbatelné.
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Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
V rámci Z1ÚP jsou dále navrženy některé plochy změn v krajině (především plocha pro úpravu lokálního biokoridoru) a plochy sídlení zeleně. U těchto ploch jsou očekávány výhradně pozitivní vlivy na kvalitu ovzduší,
snížení vlivu klimatických změn, ochranu před hlukem, zvýšení sorpční kapacity území apod. Tyto plochy jsou
doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části Z1ÚP.
Kumulativní a synergické vlivy realizace ploch a koridorů jsou dále hodnoceny v kapitole 7.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE
JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD
VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ.
Návrh Z1ÚP Horní Lomná je předkládán v jedné variantě, která je v této kapitole hodnocena jako celková
koncepce.
Hodnocení vlivů Z1ÚP na životní prostředí je metodicky založeno na hodnocení celého obsahu Z1ÚP. Plochy
a koridory jsou hodnoceny v míře podrobnosti, která je dána měřítkem grafické části Z1ÚP
(měřítko 1 : 5 000).
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky ŽP ve všech případech vychází z identifikace potenciálních vlivů a z
expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. Míra podrobnosti hodnocení odpovídá míře podrobnosti, v
jaké je konkrétní jev (záměr/požadavek) v rámci Z1ÚP vymezen.
Vymezené plochy a koridory s konkrétním územním průmětem v grafické části jsou posuzovány především
na základě své prostorové pozice vůči definovaným environmentálním limitům.
Při hodnocení ploch a koridorů byly sledovány vlivy Z1ÚP na:
-

klima, ovzduší – emise znečišťujících látek,
obyvatelstvo a veřejné zdraví;
povrchové a podzemí vody – vodní toky, vodní plochy, vodní zdroje, ochranná pásma vodních zdrojů,
záplavové území Q100, aktivní zóna záplavového území;
zemědělská půda – třídy ochrany ZPF;
lesy - plochy PUPFL, pásmo 50 m od okraje lesa;
horninové prostředí – prognózní zdroje, chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území
příroda a krajina – lokality Natura 2000 – evropsky významná lokality, ÚSES; VKP, charakter krajiny,
migrační prostupnost, míra fragmentace, prostupnost krajiny pro obyvatele, krajinný ráz, přírodní
parky, památné stromy, stanovištní podmínky
kulturní a historické hodnoty území, hmotný majetek, využití území, nemovité kulturní památky,
území s archeologickými nálezy.

Vlastní identifikace vlivů hodnocených koridorů na sledované složky životního prostředí byla provedena
podle zákresu v mapách měřítka 1: 5 000. Míra ovlivnění popsaných jevů byla stanovena slovně odborným odhadem bez zvláštních výpočetních metod.
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7.1 Vlivy na půdu
Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou vyhodnoceny podle druhů zemědělských pozemků s určením
BPEJ. Pro posouzení kvality byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany zemědělských pozemků I až V. První
číslo pětimístného kódu BPEJ označuje klimatický region. Řešené území náleží do klimatického regionu 8 –
MCH – mírně chladný.
Půdy v území spadají do hlavní půdní jednotky (HPJ):
24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední
vododržností.
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.
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, středně těžké
lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
Zábor půdy dle návrhu Změny č. 1 územního plánu
Změnou č. 1 se do vyhodnocení záboru půdy doplňují zejména nové plochy pro bydlení. Jde o plochy menšího
rozsahu, které jsou z větší části uvnitř zastavěného území, nebo na toto zastavěné území navazují.
Celkový předpokládaný zábor půdy se realizací Z1ÚP zvýší o 1,19 ha zemědělských pozemků.
Zábor zemědělské půdy podle funkčního členění ploch
Navržené funkční členění
zábor zemědělských pozemků
(ha)
Z Zastavitelné plochy
BI bydlení individuální
0,77
0,10
OK plocha komerčních zařízení
P plocha veřejných prostranství
0,01
VD plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby
0,09
Celkem zastavitelné plochy
0,97
O Plochy ostatní
KD plocha koridorů dopravních
0,10
KZ plocha krajinné zeleně
0,11
Celkem plochy ostatní
0,21
P Plochy přestavby
P
plocha veřejných prostranství
0,01
1,19
Zábor celkem
0,57
z celkového záboru III. třída ochrany
0,62
z celkového záboru V. třída ochrany
Pozemky I. a II. třídy ochrany nebudou při realizaci Z1ÚP zabírány. Zábor PUPFL není pro realizaci Z1ÚP potřebný.
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Při zabírání pozemků je nutno ve všech případech zabránit narušení organizace zemědělského a lesního půdního fondu, vzniku neobhospodařovatelných enkláv a zajistit návaznost a přístupnost zemědělských a lesních
cest.
Celkově je tento vliv považován za relativně významný negativní vliv předloženého Z1ÚP. Primárním negativním jevem je nejen nevratný úbytek půdy, ale i s ním související snížení koeficientu ekologické stability
území. Dalším sekundárním dopadem záboru půdy bude zastavění pozemků stavbami s doprovodným zrychlením odtoku vody z území a snížením sorpční kapacity území, pokud by u navrhovaných ploch nebyl realizován důsledně vsak či retence. Současně dojde také v místech, kde zástavba doplňuje stávající „proluky“ ke
snížení průchodnosti krajinou. Zastavění či zpevnění pozemků je také jednou z příčin snížení retence území.
7.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vliv realizace návrhu Z1ÚP Horní Lomná bude s ohledem na malý počet a malou výměru zastavitelných ploch
zanedbatelný a souvisí s již zmíněným vlivem dopravy spojené s obsluhou území a předpokládaným postupným nárůstem počtu vytápěných objektů. S plynofikací se počítá i u navrhovaných ploch, alespoň v rámci
ucelené zástavby obce. Proto lze očekávat jen zanedbatelné navýšení imisních koncentrací škodlivin.
Výhledový počet objektů pro bydlení pro danou rozlohu není natolik zásadní, aby se zde zhoršení kvality
ovzduší projevilo způsobem na imisních koncentrací.
Plochy pro drobnou výrobu, které by mohly produkovat emise z dopravy nebo výroby ve významné míře,
nejsou navrhovány.
Realizace Z1ÚP tedy pravděpodobně přinese jako kumulativní vliv realizace navrhovaných ploch jen zanedbatelný příspěvek k imisní zátěži v území u všech sledovaných hlavních škodlivin a dále i benzo(a)pyrenu a benzenu jako složek emisí ze spalování pohonných hmot ze související dopravy.
Celkový dopad uplatnění návrhu Z1ÚP bude z hlediska ovlivnění ovzduší zanedbatelný.
Vlivy realizace Z1ÚP na klima se neprojeví. Vlivy na klima lze hodnotit až po převedení ploch pro vodní nádrž
Horní Lomná z územní rezervy do zastavitelných ploch.
7.3. Vlivy na hlukovou zátěž
Lze konstatovat totéž, co platí pro bod 7.2 – hlukové vlivy jsou kumulativního charakteru, v území jsou spojeny zejména s dopravou související s obsluhou území, a ta se proti současnému stavu významně nezmění.
V řešeném území nevzniknou po realizaci Z1ÚP střety či problematická místa z důvodu nevhodného umístění
podnikatelských ploch a ploch pro bydlení. Rovněž se výrazně nenavyšuje kapacita rekreační kapacita území
a nevznikají nové sportovní a rekreační podněty, které by vedly k sezónnímu navýšení dopravy.
Hlukové vlivy se tedy v řešeném území ve významné míře neprojeví u žádné z ploch, a to ani v kumulaci všech
ploch. Nejvíce hlukově rizikovou se jeví plocha pro rozšíření autokempu, ale s ohledem na její malou rozlohu
se ani zde neočekává výrazné navýšení hlukové zátěže.
V řešeném území se nepředpokládá nadlimitní působení hluku.
Vlivy hlukové a imisní zátěže jsou do značné míry vlivy synergickými, způsobujícími při významném působení
sekundárně poškození zdraví. To se však v řešeném území s ohledem na zanedbatelné vlivy realizace Z1ÚP a
stávající stav území nepředpokládá.
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7.4 Vlivy na dopravní zátěž území
Návrh Z1ÚP Horní Lomná obsahuje v převážné většině případů plochy pro bydlení, v malé míře také plochy
pro drobnou výrobu a pro veřejná prostranství, jejichž obslužná doprava povede k výhledovému malému
zahuštění dopravy v obci. U těchto ploch lze předpokládat kumulativní vlivy na dopravní zátěž díky postupnému zanedbatelnému nárůstu intenzit průjezdů osobních vozidel. Podíl nákladní dopravy mírně vzroste
z důvodu realizace několika malých ploch drobné výroby.
Obecně lze očekávat, že souhrnný vliv realizace Z1ÚP na dopravní zátěž v území bude zanedbatelný.
Z hlediska sezónní dopravy nedojde ke sledovatelným změnám proti současnému stavu.
7.5. Vliv produkce odpadních vod
Návrh Z1ÚP Horní Lomná s ohledem na předpokládaný vznik nových zastavěných a zpevněných ploch přináší
zvýšení produkce odpadních vod úměrné zvýšení odběru vody. Odpadní vody budou takřka výhradně splaškového charakteru. Předpokládá se, že plochy v řešeném území budou odkanalizovány a splaškové vody budou čištěny na stávající obecní ČOV. V místě, kde není možné napojení na obecní kanalizaci, budou shromažďovány v septicích a žumpách nebo čištěny v domovních ČOV. Stávající obecní ČOV bude podle potřeba zkapacitněna.
Vlivy realizace Z1ÚP jsou v této oblasti považovány za zanedbatelné.
Zvýšení rizika havárií
V území nejsou navrhovány nové aktivity, které by mohly mít vliv na zvýšení rizika havárií proti současnému
stavu.

7.6. Vliv na změnu odtokových poměrů
Při řešení odvádění dešťových vod je nutno vycházet ze současně platných právních předpisů, nyní z vyhlášky
č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb., dle které je zneškodňování srážkových vod ze zastavěného
území nutno řešit v následujícím přednostním pořadí:
přednostně jejich vsakováním
není-li možné vsakování, jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou
kanalizací do vod povrchových
• není-li možné oddělené odvádění, pak jejich regulované vypouštění do jednotné nebo dešťové kanalizace

•
•

Výroková část návrhu Z1ÚP s tímto řešením počítá a stanovuje ho jako regulativ územního plánu.
Pro hospodaření v okolí vodních toků jsou vyžadována protierozní a protipovodňová opatření týkající se zatravnění ochranných pásem vodotečí.
Vliv na odtokové poměry území bude neutrální až mírně negativní z důvodu vzniku nových potenciálně zpevňovaných ploch.
Záplavové území Lomné je respektováno a nejsou v něm navrhovány nové zastavitelné plochy.
Celkově jsou negativní vlivy realizace Z1ÚP na změnu odtokových poměrů a sorpční kapacitu území hodnoceny jako mírně negativní.
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7.7. Vlivy na čerpání podzemních nebo povrchových vod
V rámci návrhu Z1ÚP nejsou předkládány aktivity, které by samy o sobě přinášely významné negativní vlivy
na množství odebíraných podzemních nebo povrchových vod v území, neúměrné předpokládanému rozšíření
ploch pro bydlení a drobnou výrobu. Stávající koncepce zásobování pitnou vodou zůstane v zásadě zachována, předpokládá se postupné rozšíření ploch zásobovaných z veřejného vodovodu. Lze předpokládat navýšení potřeby pitné vody z důvodu rozšíření ploch pro bydlení.
Vliv realizace Z1ÚP v této oblasti je zanedbatelný.
7.8. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Pro ochranu krajinného rázu je v návrhu Z1ÚP stanovena maximální podlažnost nových staveb a zastavitelnost ploch v souladu s charakterem stávající zástavby. Jednotlivé plochy jsou navrženy tak, aby nebylo narušeno harmonické měřítko krajiny. Navržené plochy změn využití území jsou navrženy s ohledem na zachování
urbanistické struktury sídla.
Realizace Z1ÚP jako celku se z hlediska vlivů na krajinný ráz negativně neprojeví, k lokálním změnám zde ale
dojde. I z tohoto důvodu byla jedna z rozvojových ploch navržena k vyřazení. V ostatních případech se jedná
o změny akceptovatelné, na jejichž základě nebyly další plochy vyloučeny.
7.9. Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů
Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů (např. paliv, el. energie, vody aj.) se v současné době jeví jako únosné
a návrh Z1ÚP nepřináší jejich významnou změnu, přestože mírně vzroste počet odběrových míst (rodinných
domů nebo podnikatelských objektů).
Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů energie bude mírně zvýšený s ohledem na návrh nových ploch pro
bydlení.
V rámci realizace Z1ÚP nebude blokováno nebo omezeno využití žádného ložiska nerostných surovin.
7.10. Vlivy na veřejné zdraví
Obsahem návrhu Z1ÚP nejsou takové záměry, které by mohly přinášet významné negativní vlivy na zdraví
obyvatelstva. Z1ÚP jak po stránce imisní, tak po stránce hlukové nepřináší významné změny proti současnému stavu. Předpokládané mírně negativní vlivy jsou spojeny zejména s malým předpokládaným nárůstem
dopravy a drobných zdrojů znečišťování ovzduší (vytápění objektů) v území, avšak příspěvkové hodnoty
těchto vlivů budou nízké.
V lokalitě nebudou umisťovány záměry, jejichž činností by mohlo docházet k emisím významných množství
zdraví škodlivých látek do vody, půdy nebo ovzduší nebo nadměrným emisím hluku.
Pro rozvoj rekreace v území jsou v území navrženy plochy a koridory sloužící pro rekreaci, např. plocha pro
hřiště nebo cyklostezka.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví a pobytovou pohodu se při uplatnění navrhované Z1ÚP neočekávají významné změny v porovnání se stávajícím stavem.
7.11. Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a zvláště chráněná území
Negativní vlivy realizace posuzovaného návrhu Z1ÚP na biologickou rozmanitost, faunu a flóru se významně
neprojeví. S ohledem na zjištěný výskyt ochranářsky významných druhů byla jedna plocha navržena k vyloučení.
Návrh zajišťuje ochranu lesních porostů a ploch pro ÚSES včetně jeho doplnění, stejně jako akceptuje limity
dané existencí VKP a ochranářsky významných velkoplošných, maloplošných a mezinárodně chráněných
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území. Celé řešené území leží v CHKO Beskydy, na což je brán při tvorbě Z1ÚP dostatečný zřetel z hlediska
výběru a umístění návrhových ploch.
Vlivy realizace Z1ÚP na ÚSES a zeleň je mírně pozitivní z hlediska návrhu několika ploch krajinné a městské
zeleně a mírně negativní s ohledem na zastavění nových ploch stavbami. Návrh respektuje návrh ÚSES a jeho
provázanost s okolními správními územími, u jednoho biokoridoru je navržena úprava.
Významné přímé nebo nepřímé vlivy hodnocených návrhových ploch na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti jsou hodnoceny jako akceptovatelné.
7.11 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Nemovité kulturní památky se na území obce nenachází, území s archeologickými nálezy, památky místního
významu, architektonicky cenné a historicky významné stavby budou mít prostřednictvím ÚP ve znění změny
č. 1 zajištěnu potřebnou ochranu.
Negativní vliv na hmotné statky a kulturní a architektonické památky se nepředpokládají.
7.12. Závěr
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 záměrů s významně rušivým charakterem se nepředpokládá.
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci návrhových
ploch Z1ÚP s výjimkou plochy ZM1/BI-Z2, která je navržena k vyloučení.
Vliv návrhu Z1ÚP jako celkové koncepce vyznívá neutrálně, u některých složek životního prostředí (půda,
ovzduší, hluková situace) mírně negativně.
Hodnocení je v tomto stupni poznání provedeno slovně bez použití výpočtových modelů na základě pochůzky
v území. Z tohoto důvodu chybí v hodnocení přesná kvantifikace vlivů jak u koncepce jako celku, tak u jednotlivých ploch, s výjimkou vlivu na ZPF, který je přesně kvantifikován.
Závěr hodnocení
Návrh Změny č. 1 ÚP Horní Lomná doporučuji ke schválení a realizaci při splnění podmínek daných výrokovou částí Z1ÚP a kapitolou 8 a 11 tohoto hodnocení.

53

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na udržitelný rozvoj - část A (SEA)

Březen 2021

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH
ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na životní prostředí je
koncepcí navrženo:
8.1 Vlivy na půdu

– Při záboru zemědělské půdy zajistit zpřístupnění všech částí pozemků a návaznost polních a lesních
cest.

8.2 Dopravní zátěž území

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části Z1ÚP.
8.3. Hluková a imisní zátěž

– Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností napojení obyvatelstva a podnikatelských aktivit

na vytápění ušlechtilými palivy a preferovat využití alternativních zdrojů, nejsou-li v rozporu
s ochranou krajinného rázu a přírody.
– V území není povoleno umístění nových vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
nebudou-li vybaveny účinným odlučovacím zařízením zejména z hlediska tuhých znečišťujících látek.
8.4. Odpady a odpadní vody, zvýšení rizika havárií

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části Z1ÚP.
8.5 Změny odtokových poměrů a ochrana vod

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části Z1ÚP.
8.6. Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části Z1ÚP.
8.7 Vliv na flóru, faunu, Natura 2000, ZCHÚ, ÚSES a krajinný ráz

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části Z1ÚP.
– V řešeném území není doporučeno umístění větrných elektráren.
8.8 Vlivy na veřejné zdraví
Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části Z1ÚP.
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8.9 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů
Pro výrobu tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika jen na střechách objektů,
geotermální energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích) tam, kde to nebude ve střetu se
zájmy ochrany veřejného zdraví a pobytové pohody.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Návrh Z1ÚP je zpracován invariantně.
Při zpracování návrhu Z1ÚP byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a komunitární
úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako požadavky platných odpisů
v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody se promítly do konečného řešení předkládaného návrhu Z1ÚP.
Tyto cíle byly v platném ÚP zohledněny zejména v řešení dopravních systémů, kanalizace a čištění vod, řešení
záboru půdy, u imisní ochrany území, v požadavcích na prostupnost vyšších i lokálních systémů ÚSES územím,
na ochranu zvláště chráněných území, na rozšíření veřejné zeleně a v doporučení využívání ušlechtilých paliv.
Z1ÚP na způsobu zapracování cílů nic nemění.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
Základními monitorovacími ukazateli pro danou koncepci jsou:

– možnost a míra dotčení území Natura 2000,
– množství emisí ze stacionárních a liniových zdrojů a jejich vliv na imisní situaci v území,
– hluková zátěž u ploch smíšených a ploch pro hromadnou rekreaci, zejména v kontextu s okolními
plochami pro bydlení,

– intenzita dopravy související s provozem nově umisťovaných aktivit v plochách smíšených, v autokempu a u parkoviště – odhad na základě dopravního rozboru v projektové dokumentaci, případně
v hlukové studii,

– výměra nových zpevněných ploch a na to navazující objem a způsob nakládání s dešťovými vodami,
možnost jejich zasakování nebo retence v místě vzniku,

– výskyt a dotčení stanovišť předmětů ochrany EVL a PO Beskydy.

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA
MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Zpracovatelka SEA navrhla podmínky pro realizaci Z1ÚP u dvou konkrétních ploch:
Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z2 v lokalitě „u obchodu“ je navržena k vyloučení z důvodu negativního
vlivu na krajinný ráz a z důvodu situování v ochranářsky významných biotopech s výskytem ohrožených druhů
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flóry.
Pro plochu individuálního bydlení ZM1/BI-Z6 v lokalitě Kyčmol, která se nachází částečně v sesuvném území,
je navrženo doplnit podmínku využití: jižní část plochy využívat pouze jako nezastavěnou plochu (zahradu),
případnou stavbu umístit v severní části plochy nacházející se mimo hranici sesuvného území.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.
Podstatou předkládaného návrhu Z1ÚP Horní Lomná je zejména potřeba zajistit dostatek rozvojových ploch
pro bydlení. V uplynulém období došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel Horní Lomné, ačkoliv na základě
předchozích rozborů byl očekáván jejich pokles. Bylo proto nutno navrhnout nové zastavitelné plochy pro
bydlení s možností napojení na komunikace a inženýrské sítě.
Pro vzrůstající počet obyvatel byly také navrženy některé nové plochy pro podnikání a úpravy podmínek využití ploch.
V neposlední řadě je nutno zajistit návaznost na požadavky a podmínky uvedené ve významných krajských a
celostátních koncepcích, aby byla zajištěna možnost výhledové realizace záměrů navazujících na správní
území více obcí, v tomto případě úprava územní rezervy pro vodní nádrž Horní Lomná.
Změna č. 1 ÚP Horní Lomná řeší rovněž potřeby dopravních systémů na místní úrovni, především z hlediska
vymezení územní rezervy pro přeložku trasy komunikace nadmístního významu II. třídy.
Návrh Změny č. 1 územního plánu přebírá z platného územního plánu všechny plochy s tím, že u některých
ploch formou ploch přestavby mění způsob jejich využití.
Ve správním území obce se nevyskytují půdy vysoké bonity (I. a II. třídy ochrany), ani půdy s investicemi
(závlahy, meliorace). Pro realizaci ploch v rámci Změny č. 1 ÚP jsou tedy zabírány pouze půdy třetí a páté
třídy ochrany. Pozemky určené pro plnění funkce lesa nejsou zabírány. S ohledem na velikost obce a na malou
výměru navrhovaných zastavitelných ploch je záborů půd poměrně málo, nárůst záborů dosahuje cca 1,2 ha.
Předložený návrh Změny č. 1 ÚP je z hlediska dopadů na životní prostředí zanedbatelný u všech složek životního prostředí i u veřejného zdraví, a je dán především předpokládaným postupným navyšováním obslužné
dopravy v území a počtu vytápěných objektů pro bydlení. S tím souvisí postupný malý nárůst hlukového a
imisního zatížení.
Celé území obce spadá do CHKO Beskydy, která je také mezinárodně chráněným územím Natura 2000. Významné střety s ochranou přírody ale nebyly u navrhovaných ploch shledány. Nebyly zjištěny ani střety s ÚSES
a maloplošnými zvláště chráněnými územími.
Územní plán slouží pro jednotné koncepční a koordinované řízení rozvoje obce a musí zajistit, že přírodní
zdroje včetně zemědělské a lesní půdy v území budou uvážlivě využívány a že produkované znečištění (odpadní vody, odpady, emise i hluk) bude minimalizováno tak, aby nepřinášelo nepřijatelné negativní dopady
a nevedlo k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví a pobytové pohody obyvatelstva. Pořízení Změny č. 1
územního plánu má vést rovněž k potřebnému stanovení limitů v území, jejichž úkolem je zajištěné vzájemné
bezproblémové koexistence přírody, podnikání a obyvatelstva.
Realizace Změny č. 1 ÚP nebude mít žádný vliv na architektonické a archeologické památky, a jen zanedbatelný negativní vliv na faunu a flóru daný především samotným záborem půdy. Realizace Změny č. 1 nepovede ke snížení průchodnosti území.
Pro jednu z navrhovaných ploch byla stanovena podmínka omezující umístění stavby v sesuvném území, a
jedna z ploch byla z důvodu střetu s ochranou přírody a krajiny vyloučena.
Celkově je možno konstatovat, že návrh Změny č. 1 ÚP Horní Lomná v předložené podobě splňuje nároky
kladené právními předpisy i požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technického zabezpečení, na
rozvoj individuálního podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a veřejného
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zdraví a je doporučeno jeho schválení při splnění podmínek uvedených v kapitole 11 a 8 tohoto hodnocení.
Seznam nejdůležitějších zkratek používaných v textu
EVL
PO
PRVK
PÚR ČR
NRBK
ÚP
ÚSES
VKP
SEA
ZÚR MSK

evropsky významná lokalita
ptačí oblast
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Politika územního rozvoje České republiky
nadregionální biokoridor
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
posuzování vlivů koncepce nebo územního plánu na životní prostředí
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

7.3.2021

Zpracovatelka vyhodnocení:
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, tel. 777 807 191,
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
osvědčení č. j. 4094/435/OPVŽP/95 z 13.6.1995, prodloužení autorizace rozhodnutím č. j. 33369/ENV/16
z 10.6.2016

Podpis zpracovatele vyhodnocení:

……………………………………………..
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VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO
ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
DLE ZÁKONA č. 100/2001 Sb. V ROZSAHU PŘÍLOHY č. 5 ZÁKONA č.
183/2006 Sb. A PŘIMĚŘENĚ PODLE PŘÍLOHY č. 9 ZÁKONA č. 100/2001
Sb.
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ÚVOD
Předmět posouzení a vymezení území
Cílem tohoto dokumentu je vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na udržitelný rozvoj
území (dále také Vyhodnocení). Předmětem tohoto Vyhodnocení je invariantní návrh Změny č. 1 Územního
plánu Horní Lomná. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná zahrnuje katastrální území obce Horní
Lomná ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jablunkov v Moravskoslezském kraji.
Východiska
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je jedním z úkolů územního plánování.
Vyhodnocení se zpracovává postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účelem Vyhodnocení je zjištění předpokládaného vlivu
uplatňování územního plánu (dále také ÚP) na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (to znamená příznivé
sociální podmínky).
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 1. 6. 2020 pod č.j.
MSK 56761/2020 stanovisko ve smyslu § 47 stavebního zákona k návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu
Horní Lomná, ve kterém stanovil, že Územní plán obce Horní Lomná je nutno posoudit z hlediska jeho vlivů
na životní prostředí dle § 10i zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Předložené Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na udržitelný rozvoj území bylo
zpracováno v souladu s platnou legislativou, obsah Vyhodnocení po formální stránce sleduje přílohu č. 5
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, která stanovuje strukturu vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území.
Názvy kapitol Vyhodnocení v maximální míře respektují výše uvedenou přílohu číslo 5 vyhlášky č. 500/2006
Sb. V případě potřeby mohou být tituly jednotlivých částí Vyhodnocení (části A až F) oproti citované příloze
zkráceny, aby se zvýšila přehlednost dokumentu.
Část A
Část A vyhodnocující vlivy Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na životní prostředí je umístěna před
touto kapitolou, v první části tohoto Vyhodnocení. Obsah části A odpovídá příloze k zákonu č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s podmínkami dle § 10i
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Část B
Část B Vyhodnocení nebyla zpracována, protože Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, ve svém koordinovaném stanovisku vyloučil významný vliv Změny č. 1 Územního
plánu Horní Lomná na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (viz
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění
pozdějších předpisů) a na ptačí oblasti.
Část C
Část C představuje vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných
jevů, obsažených v územně analytických podkladech. V případě návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní
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Lomná byly z hlediska závažnosti a významnosti pro dané území vybrány pro posouzení vlivů ÚP na stav a
vývoj území skupiny jevů ve třech základních pilířích (C.I. environmentální, C.II. sociální, C.III. ekonomický
pilíř).
Dále bylo v této části provedeno vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní
Lomná na výsledky hodnocení pozitiv/hodnot a negativ/limitů v území). Pro hodnocení byla použita analýza
obce s rozšířenou působností Jablunkov (2020), do jehož administrativní působnosti spadá také obec Horní
Lomná. Vlivy návrhu ÚP byly popsány v členění:
- C.IV. Vlivy územního plánu na pozitiva/hodnoty a negativa/limity.
- C.V. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
- C.VI. Souhrnné hodnocení vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro soudržnost
společenství obyvatel v území dle UAP SO ORP Jablunkov
- C.VII. Problémy k řešení vyplývající z UAP SO ORP Jablunkov (r. 2020)
Část D
Část D hodnotí vlivy na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
Část E
Část E hodnotí přínos návrhu Územního plánu Bukovec k prioritám územního plánování. Pro potřeby
územního plánu jsou prioritami územního plánování míněny priority stanovené v Zásadách územního
rozvoje Moravskoslezského kraje (dále též ZUR MSK).
Část F
Část F obsahuje vyhodnocení vlivů na rozvoj území – shrnutí.
- F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad
- F.II. Shrnutí přínosu zásad územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení rizik a ohrožení
- F.III. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel
- F.IV. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným
ohrožením podmínek života generací budoucích
- F.V. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, shrnutí se zohledněním výsledků Vyhodnocení vlivu
územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí
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ČÁST C
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH
Pro vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná (dále ÚP) na stav a vývoj území byly
z hlediska závažnosti a významnosti pro dané území vybrány skupiny jevů ve třech základních pilířích:
• Environmentální pilíř (krajina, zemědělský půdní fond);
• Sociální pilíř (hospodářský rozvoj);
• Ekonomický pilíř (rozvoj cestovního ruchu).
Hodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na stav a vývoj území byl proveden
pomocí standardně používaných znaků:
- ÚP má na stav a vývoj území negativní vliv
0 ÚP nemá na stav a vývoj území žádný vliv;
+ ÚP má na stav a vývoj území pozitivní vliv;
Předmětem změny č. 1 je zejména návrh ploch pro individuální bydlení, výrobu drobnou, návrh přestavby
na občanské vybavení v plochách v zastavěném území, vymezení koridorů pro realizaci cyklostezek
dle tabulky:
Stávající využití
v ÚP

Z – plocha
zemědělská

Návrh využití
ve zm.1

BI-bydlení individuální

VD-drobná výroba, výrobní
služby
přesun cyklosRI- plocha
tezky na hranici
rodinné rekreace
pozemku
RI- plocha
BI-bydlení indivirodinné rekreace duální
KZ- plocha
krajinné zeleně

Parc. č.

1475/31
1926/7,
2563/95
1939/17
538,
1939/17

Z – plocha
zemědělská

BI-bydlení individuální

část parc.
1923/48

ZX-zeleň specifická a ochranná

VD-drobná výroba, výr. služby

1941/14

Z – plocha
zemědělská
KZ- plocha
krajinné zeleně

VD-drobná výroba, výr.služby
BI-bydlení individuální

Z – plocha
zemědělská

BI-bydlení individuální

RH-plocha
rekreace
hromadné

BH – bydlení hro- 1923/24 a
madné
499

Ozn. plochy
ve změně č. 1
ZM1/BI-Z1

Odůvodnění

Zastavitelná plocha, navazující na zastavěné území

Zastavitelná plocha vymezena mimo koridor pro cyklostezku (KD-O7) a mimo
záplavové území
Zastavěné území, koridor pro vybudoZM1/KD-O1 vání cyklostezky byl ve změně č. 1 posunutý na západní okraj parc. č. 1939/17
Zastavěné území, plocha přestavby pro
ZM1/BI-P1
bydlení individuální
Plocha zastavitelná byla vyloučena v posouzení SEA (území s koncentrovaným
výskytem zvl. chráněných druhů rostlin
a živočichů), z návrhu změny č. 1 vypuštěna
Zastavitelná plocha (VD) a plocha
ZM1/VD-Z2
ochranné zeleně (ZX), ve vazbě na zastaZM1/ZX-O1
věné území
ZM1/VD-Z1

1982/3

ZM1/VD-Z3

Zastavitelná plocha VD.

1964/2

ZM1/BI-Z4

1977/4 a
1977/1

ZM1/BI-Z3
ZM1/P-P1
ZM1/P-Z1

Návrh zastavitelné plochy pro bydlení
individuální

ZM1/BH-P1

Zastavitelná plocha BI včetně obslužné
komunikace
Zastavěné území, přestavba bývalé turistické chaty na bydlení hromadné
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Stávající využití
v ÚP

Parc. č.

Ozn. plochy
ve změně č. 1

Z – plocha země- BI-bydlení individělská
duální

1853,
1850/1

ZM1/1BI-Z5

Z – plocha
zemědělská

Rozšíření zastavěného území
(návrh plochy BI,
ZX)

2333/2,
2333/3,
2333/5

Z – plocha
zemědělská

OK – plocha komerčních zař.

OS-plocha
tělovýchovy
a sportu

Návrh využití
ve zm.1

O – využití:
sport. zázemí,
obecní úřad

2234/6 a
část p. č.
2234/3
1923/10

Březen 2021

Odůvodnění

Návrh zastavitelné plochy pro bydlení
individuální
Zastavitelná plocha pro bydlení vymezena na části u komunikace, jižní část
ZM1/BI-Z6
požadované parcely vyloučena v posouZM1/ZX-O2
zení SEA, ve změně č. 1 navržena plocha
pro zahradu (ZX-O2)
ZM1/OK-Z1
ZM1/OK-Z2

Zastavitelné plochy pro komerční
zařízení (turistická chata na Slavíči)

ZM1/O-P2

Zastavěné území, plocha přestavby
na občanské vybavení (obecní úřad),
sport a tělovýchova, ubytování)

OV-plocha
veřejné vybavenosti

O – občanské vybavení, polyfunkční využití

196,
1937,
1938/1

ZM1/O-P3

Zastavěné území, plocha přestavby
na občanské vybavení (polyfunkční)

L – plocha lesnístav r. 2016,
současný stavnáletová zeleňplocha ostatní

ZP-park, veřejná
zeleň

1926/5

ZM1/ZP-O1

Návrh parku – krajinářské úpravy,
úprava vymezení LBK 1 mimo areál křížové cesty

BI, L, Z, KZ

KD-koridor dopravy

II. etapa
cyklostezky

ZM2/KD-O2

Koridor
dopravy
cyklostezky

pro

výstavbu

Základním dokumentem pro vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na stav a vývoj území podle
vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech byla analýza, silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb, vyhodnocení pozitiv a negativ, vyhodnocených v rámci Územně analytických
podkladů – UAP SO ORP Jablunkov v roce 2020 ve vztahu k prováděné změně č. 1. Ve výčtu níže jsou
uvedeny jevy dokumentované na území obce Horní Lomná.
C.I./1 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ – OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINA

POZITIVA/HODNOTY
•
zabezpečená legislativní ochrana části území obce v kategorii zvláště chráněných území
CHKO a Natura 2000 (evropsky významná lokalita, ptačí oblast), národní přírodní rezervace
Mionší, přírodní památka Kyčmol
•
atraktivní prostředí a pestrá struktura kulturní krajiny
•
poměrně zachovalý krajinný ráz převážné části rozlohy obce jako důsledek stavební uzávěry
(územní rezerva pro vodní nádrž)
NEGATIVA/LIMITY
•
nedostatečné prostorové členění formou drobných krajinotvorných struktur s trvalou vegetací (remízky, meze) v místech scelených pozemků
•
obtížně prostupná zemědělská krajina (chybějící polní cesty, remízy a průhledy)
•
vysoký výskyt území potencionálních sesuvů
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vysoký podíl zbytkového dřeva a odpadové dřevní hmoty zůstávající na vytěžených plochách
lesa
Změna č. 1 územního plánu nenavrhuje zastavitelné plochy ani takové využití, které by ohrozili hodnotu
území, vylučuje obzvláště povolování staveb v rozporu s dochovanými hodnotami a stavby, které by narušily
krajinný ráz. Za tímto účelem nebyly ze změny č. 1 ÚP převzaty zastavitelné plochy v území přírodně nebo
krajinářsky hodnotném. Územní plán stanovuje zásady využití ploch, jejichž dodržováním lze ochranu pozitiv
a hodnot území zabezpečit.
•

ÚP a jeho změna č. 1 podporuje sportovně-rekreační využití krajiny, bez výraznějšího vlivu na celkovou
koncepci uspořádání krajiny. Při naplňování záměrů stanovených v územním plánu a jeho změně č. 1 nedojde
ke střetům a negativnímu ovlivňování krajiny stavbami dopravní a technické infrastruktury.
Současný stav zeleně v řešeném území je stabilizovaný. Stávající plochy veřejné zeleně zůstanou zachovány,
případně budou rozšířeny. Ve změně č. 1 se navrhují plochy ochranné a specifické zeleně, plocha pro
krajinářské úpravy k využití i pro každodenní rekreaci. Návrh ÚP a jeho změna č. 1 respektuje zásady ochrany
významných krajinných prvků.
Ve změně č. 1 je zachována a chráněná veškerá vzrostlá zeleň na nelesní půdě. Lesy mají na výměře
katastrálního území podíl zhruba 86 %. U návrhových ploch se předpokládá, že nová výstavba bude
respektovat ochranné pásmo lesa, pouze zcela výjimečně do něj vstupuje. Výstavba v nově navržených
lokalitách neovlivní okolní lesní porosty.
V řešeném území jsou všechny lokální biocentra funkční stejně jako lokální biokoridory. V rámci změny č. 1
došlo k úpravě lokálního biokoridoru (LBC1) v lokalitě nad kostelem posunutím mimo plochu křížové cesty.
V rámci změny č. 1 nedochází k zásahu do ploch nadregionálního biokoridoru a regionálních biocenter.
Hodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na krajinu: +1
Odůvodnění
Změna č. 1 respektuje nadregionální ÚSES a jeho cílový stav, respektuje stávající lokální systém ÚSES
vloženými biocentry. Návrhem ÚP a jeho změnou č. 1 nedojde k narušení lesních pozemků. Upravuje se trasa
lokálního biokoridoru do polohy mimo areál křížové cesty. Ve změně č. 1 se navrhují nové plochy zeleně a
stanovují podmínky pro ochranu území před nevhodnými zásahy do krajinného rázu.
C.I./2 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ – ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

POZITIVA/HODNOTY
•
vysoká lesnatost území
•
příznivé produkční poměry lesních stanovišť – zastoupení souborů lesních typů
•
příznivá struktura dřevinné skladby, minimální rozšíření nepůvodních dřevin – exotů
•
značná plošná výměra lesu zvláštního určení na území obce
•
část zemědělské půdy je v III. třídě ochrany a část přiléhající k lesům v V. třídě ochrany
•
tradice zemědělského obhospodařování pozemků i v méně příznivých podmíkách
NEGATIVA/LIMITY
•
aktuálně podprůměrné investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, zejména
závlahy
•
nárůst zemědělských ploch využívaných pouze jako louky, udržovaných kosením
•
nepříznivé klimatické podmínky pro intenzívní konkurenceschopnou zemědělskou výrobu
•
převaha zemědělských pozemků s vyšší svažitostí a tím zhoršená dostupnost zemědělskou
technikou
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Z hlediska zemědělské výroby lze řešené území dle dřívější rajonizace zařadit do zemědělské výrobní oblasti
vrchovinné, bramborářské 3, ve vyšších polohách až horské. Celkově jsou zemědělské půdy geneticky méně
úrodné. Na orné půdě jsou zjevné vodní eroze. Značná část zemědělské půdy je zatravněna a využívá se k pastvě. Zemědělské pozemky v řešeném území jsou převážně v nejhorší kvalitě, ve třídě ochrany V. Menší část
pozemků je ve třídě ochrany III. Půdy v nejlepší kvalitě, ve třídě ochrany I a II se v katastrálním území Horní
Lomné nevyskytují. Vzhledem k nepříznivým vláhovým, terénním a půdním podmínkám patří řešené území
k oblastem s nejnižší intenzitou zemědělské výroby. Je to oblast méně vhodná pro běžnou zemědělskou výrobu s podstatným omezením až vyloučením náročnějších druhů plodin. V zastavěných částech území převažují půdy s třídou ochrany III.
Nové rozvojové plochy ve změně č. 1 územního plánu jsou vymezené na pozemcích III. a V. třídy. Většina
pozemků navržených k nové zástavbě má současné využití jako trvalé travní porosty, zahrady. Celkový
předpokládaný trvalý zábor zemědělské půdy z hlediska rozsahu zastavitelných ploch ve změně č. 1 činí
0,58 ha, dalších ploch pro krajinnou zeleň a cyklistickou stezku pokračující z Dolní Lomné – II. etapu výstavby
v rámci koridoru dopravy činí 0,5 ha, přestavba pro veřejné prostranství – 0,01 ha.
Hodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na zemědělský půdní fond: -1
Odůvodnění
Realizací Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná dojde k trvalému záboru zemědělské půdy (ZPF) celkem
o výměře 1,09 ha. Nezabírá se zemědělská půda vysoké bonity (I., II.). Nové plochy potřebné pro územní
rozvoj obce jsou v rámci změny č. 1 navrženy v návaznosti na hranice zastavěného území a jsou jeho
doplněním. Jejich záborem nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani zemědělských
cest.
C.II. SOCIÁLNÍ PILÍŘ – HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

POZITIVA/HODNOTY
•
tradice zemědělské výroby
•
zvýšená nabídka sezónních prací spojených s lesním hospodářstvím
•
přírodní předpoklady území pro rozvoj rekreačního průmyslu, agroturistiky
•
dostatek volných pracovních sil
•
dostatečné kapacity zdrojů vody
•
dostatečný zdroj elektrické energie
•
možnosti plynofikace výroby
NEGATIVA/LIMITY
•
nízká míra podnikatelské aktivity
•
nadprůměrná míra nezaměstnanosti
•
málo využitý potenciál cestovního ruchu
•
nízký podíl pracovních příležitostí v území a omezené možnosti každodenní vyjížďky za prací
•
absence volných ploch pro podnikání
•
vysoká míra migrace vzdělaných mladých lidí mimo region za prací a výhodnějšími životními
podmínkami
•
nepříznivé klimatické podmínky pro intenzívní konkurenceschopnou zemědělskou výrobu
•
u rozvoje rekreologie, přílišná závislost na klimatických podmínkách
•
snížení počtu sezónních pracovních příležitostí vlivem přílivu levných pracovních sil ze zahraničí (SR, PL)

Hodnocení vlivu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na sociální pilíř – hospodářský
rozvoj: +1
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Odůvodnění
ÚP obce Horní Lomná a jeho změna č. 1 vymezuje plochy pro rozvoj bydlení v lokalitách atraktivních
pro bydlení v dobré docházkové dostupnosti k vybavenosti v centru obce. V centru obce posiluje sportovní
a rekreační vybavenost návrhem ploch pro sport a stabilizací výletiště.
Územní plán a jeho změna č. 1 navrhuje plochy pro bydlení s ohledem na území hájené pro vodní nádrž,
s ohledem na záměry obyvatel Horní Lomné.
Podmínkami stanovenými pro využití ploch umožňuje územní plán a jeho změna č. 1 využít stavby
v zastavěném území pro občanskou vybavenost – sociální péči, podnikatelské aktivity.
Hospodářský rozvoj v oblasti cestovního ruchu by měla podpořit také postupná kultivace centra obce
promyšlenými postupy úprav veřejných prostorů a stavebních úprav objektů.
ÚP a jeho změna č. 1 vymezuje plochu pro přestavbu jako plochy se smíšeným využitím, pro pěstování
plodin a jejich zpracování, ozdravné pobyty, plochy pro přestavbu pro občanské vybavení. Umožnuje tak
vznik nových pracovních míst a rozvoj aktivit, a to zejména v oblasti služeb a drobného a středního
podnikání.
Územní plán a jeho změna č. 1 vytváří podmínky pro rozvoj podnikání na území obce stanovením zásad
pro využití ploch bydlení, umožňujících realizaci staveb pro obchod, služby, ubytování, stravování apod.
Stávající zařízení občanské vybavenosti veřejné a komerční zůstávají beze změny.
C.III. EKONOMICKÝ PILÍŘ – VLIV ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ LOMNÁ NA ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

POZITIVA/HODNOTY
•
reliéf krajiny je vhodný pro pěší turistiku i cykloturistiku, jezdectví, v zimním období pro
běžecké a sjezdové lyžování - 3 funkční sjezdovky (+1 mimo provoz)
•
nabídka pohostinských služeb a ubytovacích zařízení pro individuální i hromadnou rekreaci
•
hustá a dobře značená síť turistických stezek a cyklistických tras
•
pozitivní obraz obce spojený s užíváním nářečí a s převládajícím využitím objektů lidové
architektury pro chalupaření, původní objekty jsou udržované, upravované, obec si tak
zachovaly původní ráz, čímž je atraktivní pro další rozvoj rekreace
NEGATIVA/LIMITY
•
vysoký počet objektů individuální rekreace v obci
•
existence limitů využití území omezující rozvoj rekreace (CHKO, Natura 2000, oblast tvořící
územní rezervu pro vodní nádrž Horní Lomná na Lomné)
•
slabě využitý potenciál pro rozvoj agroturistiky
•
nízká kvalita poskytovaných služeb, a informací pro účastníky cestovního ruchu
•
špatný stav místních obslužných komunikací
•
vysoké morální opotřebení lyžařských vleků, špatný technický stav sportoviště
Hodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na rozvoj cestovního ruchu: +1
Odůvodnění
Územní plán a jeho změna č. 1 návrhem vhodné struktury ploch využívá vysokou atraktivitu území jak pro
trvalé bydlení, tak i zvýšení jeho návštěvnosti v rámci cestovního ruchu pro výjimečné krajinářské hodnoty,
daleké výhledy z hřebenových partií, dochovanou zástavba i urbanistickou strukturu obce. Stávající
cyklotrasy budou návrhem územního plánu a jeho změny č. 1 doplněny dalšími stezkami pro chodce a cyklisty
ve směru stávajících a očekávaných cyklistických vazeb. Navrhuje se taktéž dobudování účelových
komunikací v krajině vhodných pro chodce a cyklisty a propojení všech v obci atraktivních území. Součástí
návrhu ÚP je napojení na cyklostezku v Dolní Lomné a její pokračování podél říčky Lomné až do centra obce.
Územní plán a jeho změna č. 1 umožňuje zřizování sezónních zařízení, menších letních hospůdek a
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odpočinkových míst ve stávajících stavbách pro bydlení, stavbách pro rekreaci, obzvláště přínosné pro rozvoj
a zatraktivnění území ve vazbě na cyklistické stezky;
Atraktivitu obce zvýší rekonstrukce výletiště a aktuálně budovaných sportovních zařízení, stejně jako
kultivace ploch v centru mezi říčkou Lomnou a silnicí III. třídy, s parkovou úpravou. Vyšší standard služeb
rekreantům poskytuje zázemí hotelových zařízení s wellness centry, bazény, sportovními hřišti.

C.IV. VLIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEHO ZMĚNY Č. 1 NA VÝSLEDKY SWOT ANALÝZY

Předpokládané vlivy návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na výsledky analýzy silných stránek,
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území byly vyhodnoceny podle přílohy číslo 5 vyhlášky č. 500/2006
Sb. Podkladem pro vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech byla analýza silných stránek, slabých
stránek, příležitostí a hrozeb zpracovaná v rámci Územně analytických podkladů města Jablunkov (UAP)
v roce 2020.
Hodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na výsledky analýzy silných stránek,
slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území bylo provedeno podle následující osnovy: D.I. vliv na eliminaci
nebo snížení hrozeb řešeného území D.II. vliv na posílení slabých stránek řešeného území D.III. vliv na využití
silných stránek a příležitostí řešeného území D.IV. vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území.
Hodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná bylo provedeno pomocí standardně
používaných znaků:
- ÚP má na stav a vývoj území negativní vliv
0 ÚP nemá na stav a vývoj území žádný vliv;
+ ÚP má na stav a vývoj území pozitivní vliv;
Výsledky hodnocení jsou v souladu s výše uvedenou osnovou uvedeny v následujících tabulkách a verbálně
jsou stručně shrnuty pod tabulkami.
I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy SWOT – hrozby
SWOT analýza – hrozby

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

neřešení střetů s ochranou přírody trvale Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1
znemožní využití řady ložisek štěrkopísku
narušení stávají stability vodního režimu ÚP a jeho změna č. 1 musí respektovat
vlivem výstavby akumulační nádrže
území hájené pro vodní nádrž, vymezené
v nadřazené ÚPD
ovlivnění klimatu realizací rozsáhlé vodní ÚP a jeho změna č. 1 musí respektovat
plochy (územní rezerva pro vodní nádrž)
území hájené pro vodní nádrž, vymezené
v nadřazené ÚPD
další zhoršení imisní situace v topné se- ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje napojení
zóně postupným návratem k pevným pa- navržených ploch na stl. plynovod a
livům
stanovuje podmínky pro využití
obnovitelných zdrojů
obtížná realizace prvků ÚSES a dalších
Převážná část nadregionálního,
krajinotvorných opatření kvůli nedoregionálního a lokálního ÚSES je funkční,
statku pozemků pro směnu ve vlastnictví vymezená část NRBK, navržena k založení
je v ÚP veřejně prospěšným opatřením
státu, kraje nebo obcí
s možností vyvlastnění

Hodnocení
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+
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SWOT analýza – hrozby

SWOT analýza – hrozby
ztráta identity krajiny díky podpoře zalesňování pasek, palouků a luk
devastace lesů nerespektováním výchovy lesa ke druhovému složení odpovídajícímu lesnímu typu, holosečné hospodaření v plochách ÚSES
narušení krajiny výstavbou rozsáhlé
vodní plochy (územní rezerva pro vodní
nádrž)
nedostatek ploch pro parkování a odstavování vozidel vyvolané růstem počtu
motorových vozidel
ztráta obslužnosti v důsledku chátrajícího
technického stavu silničních a místních
komunikací
enormní nárůst intenzity silniční dopravy
v souvislostech s realizací záměru výstavby rozsáhlé vodní plochy
růst podílu lokálního spalování nekvalitních tuhých paliv (zvýšení cen energií)
zranitelnost ekonomiky vlivem jednostranného zaměření

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář
ÚP a jeho změna č. 1 stanovuje podmínky
pro využití ploch zemědělské půdy a
omezuje její zalesňování
Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1

ÚP a jeho změna č. 1 musí respektovat
území hájené pro vodní nádrž, vymezené
v nadřazené ÚPD
ÚP navrhuje rozšíření komunikaci (koridory dopravy KD-O..) a umožnuje využití i
pro odstavování vozidel
ÚP navrhuje rozšíření silniční sítě a napojení navržených lokalit na komunikační
systém obce (koridory dopravy KD-O..),
bez možnosti ovlivnění stavu vozovek
ÚP a jeho změna č. 1 respektuje území
hájené pro vodní nádrž, vymezené v nadřazené ÚPD
ÚP a jeho změna č. 1 stanovuje podmínky
pro využití obnovitelných zdrojů
ÚP navrhuje zásady pro využití ploch tak,
aby bylo v plochách umožněno i podnikání s ohledem na jejich hlavní využití
ÚP a jeho změna č. 1 musí respektovat
území hájené pro vodní nádrž, vymezené
v nadřazené ÚPD
Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1

nepřiměřená ekologická a jiná omezení
hospodářského rozvoje území (území
v režimu územní rezervy pro vodní nádrž)
ztráta sezónních prac. příležitostí vlivem
přílivu levných sil ze zahraničí (SR, PL)
snižování konkurenceschopnosti zem. vý- Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1
roby nevhodnou dotační politikou
odchod obyvatelstva v produktivním věku ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje zásady pro
mimo region
využití ploch tak, aby bylo v plochách
umožněno i podnikání s ohledem na jejich hlavní využití
útlum rozvoje cestovního ruchu vlivem ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje zásady pro
nepříznivých klimatických podmínek
využití ploch tak, aby bylo v plochách
umožněno i podnikání s ohledem na jejich hlavní využití bez ohledu na klimatické podmínky
pokles zaměstnanosti a zvýšení podílu
ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje plochy
obyvatel závislých na sociálních dávkách
umožňující zvýšit zaměstnanost v obci a
zásady pro využití ploch tak, aby bylo
v plochách umožněno i podnikání s ohledem na jejich hlavní využití bez ohledu na
klimat. podmínky
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odchod mladších skupin obyvatelstva
(odliv mozků) jako důsledek omezeného
využívání území pro výstavbu a podnikání, stárnutí populace
využívání objektů pro trvalé bydlení jako
rekreačních chat, víkendový nárůst počtu
obyvatel bez vazby na obec

narušení krajiny a ovlivnění klimatu výstavbou rozsáhlé vodní plochy (územní
rezerva pro vodní nádrž)
přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen
plynu a elektřiny, spalování odpadu s dopadem na sezónní zhoršení kvality
ovzduší
ztráta území spadajícího do ZPF a PÚPFL
jako důsledek výstavby vodní nádrže

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje nové plochy pro bydlení a zásady pro využití ploch
tak, aby bylo v plochách umožněno i podnikání s ohledem na jejich hlavní využití
ÚP a jeho změna č. 1 umožňuje změnu
využití rekreačních objektů na trvalé využití a nové plochy pro sportovní aktivity,
podněcující vazby chatařů s obyvateli, za
poslední 2 roky nastává obrat i ve využívání rekreačních objektů a mnohé z nich
byly změněny na trvalé bydlení
ÚP a jeho změna č. 1 musí respektovat
území hájené pro vodní nádrž, vymezené
v nadřazené ÚPD
ÚP a jeho změna č. 1 stanovuje podmínky
pro využití obnovitelných zdrojů
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Hodnocení
+

+

+

ÚP a jeho změna č. 1 musí respektovat
území hájené pro vodní nádrž, vymezené
v nadřazené ÚPD

-

Vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb
Pozitivní vlivy návrhu ÚP Horní Lomná a jeho změny č. 1 na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
bude představovat možnost využití území (ploch s rozdílným využitím) pro podnikání s ohledem na jejich
hlavní využití a možnost využívat obnovitelné zdroje.
Další pozitivní vlivy návrhu ÚP a jeho změny č. 1 na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území budou
představovat rovněž aktivity zaměřené v rámci ÚP a v jeho změně č. 1 na zlepšení dopravní dostupnosti a
nové plochy bydlení, které budou vytvářet předpoklady pro postupné zlepšování věkové skladby obyvatel.
Mírně negativní vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb bude mít zábor pozemků chráněných jako zemědělský
půdní fond pro novou výstavbu. Dojde k záboru ZPF, zejména s třídou bonity III. a V. K záboru ZPF s třídou
bonity I. a II. nedojde, zemědělská půda této bonity se na území obce nevyskytuje. Mírně negativní vliv
na eliminaci nebo snížení hrozeb bude mít také vyčlenění nových rozvojových ploch pro výstavbu (dojde
k úbytku volné krajiny) a dlouhodobým hájením územní rezervy pro vodní nádrže, omezující podnikatelské
aktivity v této ploše.
II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy – posílení slabých stránek řešeného území
SWOT analýza – slabé stránky

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

nepříznivé klimatické podmínky pro
Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
intenzívní konkurenceschopnou
zemědělskou výrobu
nárůst zemědělských ploch využívaných Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
pouze jako louky, udržovaných kosením

Hodnocení
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návrat k spalování fosilních paliv i odpadu
vlivem vývoje cen plynu a elektřiny
omezení ve využívání území vyplývající z
výskytu území potencionálních sesuvů

ÚP a jeho změna č. 1 stanovuje podmínky
pro využití obnovitelných zdrojů
Změna č. 1 stanovuje podmínky, za kterých by byla podmíněně přípustná realizace zastavitelných ploch.
vysoký podíl zbytkového dřeva a Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
odpadové dřevní hmoty zůstávající na
vytěžených plochách lesa
časté zanášení koryta řeky Lomné a jejich Žádný vztah k ÚP a jeho změna č. 1.
břehů vývraty dřevin náletového
charakteru
vysoká míra nezaměstnanosti
ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje plochy
umožňující zvýšit zaměstnanost v obci a
zásady pro využití ploch tak, aby bylo
v plochách umožněno podnikání s ohledem na jejich hlavní využití bez ohledu na
klimatické podmínky
nízká míra podnikatelské aktivity, málo Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
využitý potenciál cestovního ruchu
nepříznivé klimatické podmínky pro
Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
intenzívní konkurenceschopnou
zemědělskou výrobu
snížení počtu sezónních prac. příležitostí Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
přílivem levných sil ze zahraničí (SR, PL)
výrazně omezené možnosti využívání ÚP a jeho změna č. 1 musí respektovat
území jako důsledek územní rezervy pro území hájené pro vodní nádrž, vymezené
výstavbu vodní nádrže
v nadřazené ÚPD a podmínky stanovené
správcem povodí
dlouhodobě
nadprůměrná
úroveň ÚP a jeho změna č. 1 umožňuje využití
nezaměstnanosti, nízká mzdová úroveň ploch zastavitelných a stabilizovaných –
promítající se do snížení soudržnosti zastavěných v souladu s hlavním využitím
obyvatel území
i pro podnikání, s možností vzniku pracovních míst
vysoký počet objektů individuální ÚP a jeho změna č. 1 umožňuje proměnu
rekreace v obci - obyvatelé bez vazby na objektů RI na trvalé bydlení
obec
minimální občanská vybavenost v obci
ÚP a jeho změna č. 1 umožňuje v zásadách využití ploch umísťování zařízení občanské vybavenosti, navrhuje taktéž konkrétní plochy, které lze za tímto využitím
přestavět.
špatný technický stav sportovního areálu, ÚP a jeho změna č. 1 stabilizuje všechny
lyžařských vleků
stávající areály v území a umožňuje jejich
rekonstrukci.
nepříznivá věková struktura obyvatel ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje dostatek
obce (populace v obci stárne)
ploch pro bydlení pro stabilizaci mladší
generace v území
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SWOT analýza – slabé stránky

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

Mírný nárůst obyvatel v posledních 10 Územní plán a jeho změna č. 1 umožňuje
letech, avšak odliv mladší generace
proměnu rekreačních objektů pro trvalé
bydlení a navrhuje dostatek ploch i pro
zájemce o bydlení z okolních měst
výrazně omezené možnosti využívání ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje dostatek
území k nové bytové výstavbě, a tím zastavitelných ploch pro bydlení mimo
stabilizace populace, jako důsledek plochu hájenou pro vodní nádrž, dostatek
územní rezervy pro výstavbu vodní nádrže i pro obyvatele z tohoto území a jejich
přesídlení do území mimo hájené pro
nádrž.
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Hodnocení

+

+

Vlivy na posílení slabých stránek řešeného území
Pozitivní vliv na posílení slabých stránek řešeného území bude mít návrh dostatečného počtu zastavitelných
ploch pro bydlení a jejich možnost napojení na veřejnou infrastrukturu. Na kanalizaci, vodu, plyn lze napojit
veškerou novou výstavbu, s výjimkou ploch rozptýlené zástavby. V rámci návrhu zlepšení podmínek pro
automobilový provoz jsou navrženy k rozšíření některé místní a účelové komunikace.
Z hlediska zvýšení zaměstnanosti mohou napomoct možnosti v plochách výroby drobné, výrobních služeb a
občanské vybavenosti k jejímu snížení. Z hlediska cestovního ruchu může mít pozitivní vliv na posílení slabých
stránek řešení centra obce a doplnění vybavenosti, sportovních ploch v centru obce, dále návrh doplnění
cyklostezek a stezek pro turisty. Nově navržené plochy bydlení mohou vytvářet předpoklady pro postupné
zlepšování věkové skladby obyvatelstva v obci.
Negativní vlivy ÚP a jeho změny č. 1 na slabé stránky se předpokládají pouze z důvodu hájení území pro vodní
nádrž, ÚP přebírá vymezení tohoto území ze ZÚR MSK a upřesňujících, poskytnutých správcem povodí.
III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy – silné stránky
SWOT analýza – silné stránky

krajina s výraznými přírodními a
krajinnými hodnotami: CHKO Beskydy,
evropsky významné lokality Natura 2000,
ptačí oblast Natura 2000, národní přírodní
rezervace Mionši, přírodní památka
Kyčmol

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

ÚP a jeho změna č. 1 v návrhu využívá silné
stránky území a umožnuje rozvoj
hromadné rekreace, cestovního ruchu,
proměnu objektů bydlení na rekreační a
naopak, stabilizuje a doplňuje stávající
sportovní areály, navrhuje nové plochy
pro rozšíření autokempinku a sport
vysoká lesnatost území s příznivými Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
produkčními poměry lesních stanovišť,
minimálním rozšíření nepůvodních dřevin
– exotů
značná část zemědělské půdy je v III. třídě ÚP a jeho změna č. 1 respektuje stávající
ochrany, případně v ostatních třídách stav v území a umožňuje využívání půdy
ochrany

Hodnocení
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SWOT analýza – slabé stránky
do značné míry zachovalý krajinný ráz

velké plochy trvalých travních porostů s
rozptýlenou krajinnou zelení
nízký stupeň uvolňování radonu z podloží
- malé riziko nebezpečí narušení zdraví
obyvatel
obec má vlastní ČOV, zrekonstruovanou,
napojení na kanalizaci 60-70%
zastavěné území je z velké části plynofikováno a napojeno na vodovod
území spadá do specifické oblasti
republikového významu SOB2-Beskydy
tradice zemědělské výroby
přírodní předpoklady území pro rozvoj
rekreačního průmyslu, agroturistiky, síť
frekventovaných turistických a
cyklistických stezek
zvýšená nabídka sezónních prací
spojených s lesním hospodářstvím
dostatek volných pracovních sil
s příznivou věkovou strukturou
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Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář
Hodnocení
ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje dostatek
+1
nových zastavitelných ploch pro bydlení,
jejich napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu sídla.
ÚP a jeho změna č. 1 stanovuje podmínky
+
pro jejich zachování
ÚP a jeho změna č. 1 využívá vhodné pod+
mínky v území pro bydlení a rekreaci, navrhuje dostatek nových zastavitelných
ploch pro bydlení, jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu sídla.
ÚP a jeho změna č. 1 využívá vhodné
+
podmínky, navrhuje napojení ploch
v zastavěném území na kanalizaci.
ÚP a jeho změna č. 1 využívá vhodné
+
podmínky, navrhuje napojení ploch
v zastavěném území na vodovod.
ÚP a jeho změna č. 1 vytváří podmínky pro
+
bydlení a rozvoj pracovních příležitostí
v odlehlém, příhraničním území a
specifické oblasti.
Žádný vztah k ÚP.
0
ÚP a jeho změna č. 1 doplňuje v území
+
další cyklostezky, umožňuje využívání
stávajících objektů i pro agroturistiku a
rekreaci
ÚP a jeho změna č. 1 umožňuje zvýšit za+
městnanost a vznik nových pracovních
příležitostí jednak návrhem zastavitelných
+
a přestavbových ploch, jednak stanovení
zásad pro zřízení menších provozoven
v stávajících, již zastavěných plochách.

dostatečné kapacity zdrojů vody, ÚP a jeho změna č. 1 využívá vhodné
elektrické energie, možnosti plynofikace podmínky, navrhuje zastavitelné plochy a
výroby
jejich napojení ploch v zastavěném území
na vodovod.
vysoká atraktivita rekreačního bydlení
ÚP a jeho změna č. 1 nenavrhuje nové
plochy pro individuální rekreaci.
dobré dopravní napojení, zásobování ÚP a jeho změna č. 1 navrhuje dostatek
pitnou vodou, plynofikace, napojení na nových zastavitelných ploch pro bydlení,
kanalizaci
jejich napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu sídla.
dobrá dostupnost vyšší obč. vybavenosti Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1
převažující typ bydlení v RD se zahradou
ÚP a jeho změna č. 1 respektuje
charakteristický způsob bydlení včetně
možnosti zahrad (plochy zastavitelné, pro
1 bj cca 2000 m2)

+

+
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+
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SWOT analýza – silné stránky

výborné podmínky pro turistiku
cykloturistiku, běh a sjezd na lyžích

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

a ÚP a jeho změna č. 1 rozvíjí rekreační
využití území, stabilizuje stávající
sportovní areály a umožňuje jejich rozvoj.
silná soudržnost obyvatel, národnostní
ÚP a jeho změna č. 1 vytváří podmínky
integrace obyvatel, rozsáhlá spolková čin- pro udržení soudržnosti obyvatel.
nost v obci
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Hodnocení

+
+

Vlivy na využití silných stránek řešeného území
Pozitivní vliv na posílení silných stránek řešeného území budou mít aktivity zaměřené na doplnění stávajících
a budování nových cyklotras a stezek pro turisty, aktivity zaměřené na zlepšení dopravní dostupnosti a
navržené rozšíření ploch pro sport a rekreaci. Pozitivní vlivy na silné stránky řešeného území bude mít rovněž
plánovaná výstavba rodinných domů a bytů, občanského vybavení, výrobních aktivit v přestavbových
plochách, plochách drobné výrovy a výrobních služeb, v rámci ploch bydlení umožňuje umístění staveb pro
obchod, služby, ubytování a stravování a další.
Mírně negativní vlivy na silné stránky řešeného území bude mít zábor pozemků chráněných jako zemědělský
půdní fond pro novou výstavbu. K záboru ZPF s třídou bonity I – II nedojde, navržené zastavitelné plochy se
nachází v území, ve kterém je ZPF charakterizován třídou bonity III a V.
Hodnocení vlivů ÚP na výsledky analýzy – příležitostí území
SWOT analýza – příležitosti území

Vyhodnocení vlivů ÚP, komentář

přechod z topení ekologicky závadnými Žádný vztah k UP a jeho změně č. 1.
palivy na topení ekologicky šetrné
promítnutí nové koncepce ÚSES a Územní plán a jeho změna č. 1 stanovuje
preventivní ochrany krajinného rázu do podmínky pro ochranu krajinného rázu a
územních plánů
vymezuje ÚSES v rámci možností daných
měřítkem výkresů, navrhuje krajinnou
zeleň, umožňuje tak vyšší retenci vody
v krajině.
dotační programy na údržbu luk a pastvin, Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
k podpoře pastevectví, chov skotu a ovcí v
kopcovité části území a k podpoře lesního
hospodářství
uvolnění pravidel pro využívání části ÚP a jeho změna č. 1 respektuje podúzemí představujícího územní rezervu pro mínky stanovené správcem povodí
výstavbu vodní nádrže
využití
prostředků
z
rozvojových Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
programů pro podporu malého a
středního
podnikání,
regionální
ekonomiky, soukromého zemědělského
hospodaření
využití potenciálu krajiny pro rozvoj ÚP a jeho změna č. 1 využívá silné stránky
cestovního ruchu a rekreace
území,
umožnuje rozvoj hromadné
rekreace, cestovního ruchu, proměnu
objektů bydlení na rekreační a naopak,
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stabilizuje a doplňuje stávající sportovní
areály, navrhuje nové plochy např. pro
rozšíření autokempinku a sport
podpora tradičních řemesel, jako ÚP a jeho změna č. 1 umožňuje
alternativy mimo sezónního zaměstnání
provozování řemesel stanovením zásad
pro plochy s různým způsobem využití
v souladu s jejich hlavní využitím.
ve spolupráci s vedením obce vytvoření Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
nových pracovních příležitostí u čištění
koryta
a
břehů
řeky Lomné, úklid zbytkového dřeva a
odpadové dřevní hmoty zůstávající na
vytěžených
plochách lesa a u následného zpracování
takto získaného dřeva pro otop
využití rozvojových programů na zlepšení Žádný vztah k ÚP a jeho změně č. 1.
veřejné infrastruktury
nové pracovní příležitosti v cestovním ÚP a jeho změna č. 1 v rámci vymezených
ruchu,
agroturistice,
drobném plocha
a stanovených
regulativů
zemědělství
umožňuje rozvoj cestovního ruchu a vznik
pracovních příležitostí v agroturistice a
drobném zemědělství.
rozvoj a modernizace tras rekreační
Žádný vztah k UP a jeho změně č. 1.
dopravy (cyklostezky, hipostezky, lyžařské
běžecké trasy)
rozšiřování a modernizace prostor pro
Žádný vztah k UP a jeho změně č. 1.
rekreaci a sport.
Na území obce nebyly identifikovány
brownfields.
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Vliv na využití příležitostí řešeného území
Územní plán a jeho změna č. 1 bude mít mírně až silně pozitivní vlivy na využití většiny příležitostí
prezentovaných ve výše uvedené části SWOT analýzy.
Negativní vlivy ÚP a jeho změny č. 1 na využití příležitostí řešeného území se nepředpokládají.
C.V. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
Návrh územního plánu a jeho změny č. 1 bude mít níže uvedené vlivy na stav a vývoj hodnot řešeného území.
Vlivy na architektonické, historické a kulturní hodnoty
Návrh územního plánu a jeho změna č. 1 navazuje na dosavadní stavební vývoj obce. Stávající strukturu
osídlení rozvíjí přednostně návrhem dostavby vhodných proluk a doplňkově ji rozvíjí do nových ploch.
Současně návrh územního plánu a jeho změna č. 1 zachovává stávající historické a kulturní hodnoty obce.
Vlivy na krajinný ráz, vlivy na přírodní hodnoty, vlivy na ÚSES
Návrh územního plánu r a jeho změna č. 1 respektuje stávající krajinný ráz zájmového území. Rozvoj obce je
zaměřen především na bydlení, které je navrženo v prolukách nebo v přímé návaznosti na stávající zastavěné
území obce. Nové plochy výstavby se navrhuji pouze pro bydlení v rodinných domech, o které je v obci zájem.
Také ostatní rozvojové plochy respektují stávající charakter území. Návrh územního plánu nezahrnuje žádné
záměry problematické z hlediska krajinného rázu.
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Návrh územního plánu a jeho změna č. 1 zachovává stávající přírodní hodnoty území. Stávající plochy veřejné
zeleně zůstanou zachovány, případně budou rozšířeny. Zůstane zachována veškerá vzrostlá zeleň na nelesní
půdě. Nově jsou navrženy především plochy zeleně sídelní, převážně ve vazbě na zastavěné plochy, v
prolukách mezi stávající zástavbou a v pohledově exponovaných partiích v zastavěném území obce. Návrh
respektuje zásady ochrany významných krajinných prvků. S cílem zvýšit ekologickou stabilitu krajiny
podporou funkčnosti USES je navrženo doplnění stávajících lokálních prvků ÚSES.
Vliv na civilizační hodnoty, hmotné statky a rekreační potenciál
Návrh územního plánu a jeho změna č. 1 respektuje civilizační hodnoty zájmového území a přiměřeně přitom
využívá a rozvíjí jeho hmotné statky a rekreační potenciál. Plochy pro sport a rekreaci jsou nově navrženy ve
vazbě na nové plochy navržené pro bydlení, chrání nejhodnotnější území, vymezuje architektonicky cenné
stavby, památky místního významu.
Vlivy na využívání surovin a vlivy na půdu
Návrh územního plánu a jeho změna č. 1 nebude mít minimální vliv na využívání surovin, vzhledem k těžbě
v podzemí nedojde k závažnějšímu ovlivnění půdy. K záboru dojde v souvislosti s návrhem zastavitelných
ploch, což představuje nejvýznamnější negativní vliv navrhovaného územního plánu. Navržené zastavitelné
plochy jsou však dimenzovány v přiměřeném rozsahu, který odpovídá potřebám rozvoje obce.
Shrnutí
Hodnoty území jsou v návrhu územního plánu a jeho změně č. 1 chráněny, ale současně jsou vytvářeny
podmínky pro jeho další udržitelný rozvoj. Návrh územního plánu a jeho změny č. 1 nebude mít významně
negativní vliv na stávající hodnoty území.
C.VI. Souhrnné hodnocení vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro soudržnost
společenství obyvatel v území dle UAP SO ORP Jablunkov
Území ORP Jablunkov vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti plynoucí ze zániku nebo omezení výroby
v dojížďkou dostupných podnicích, vysokou míru migrace mladých lidí za prací a výhodnějšími životními podmínkami. Vysoce je zastoupeno bydlení v rodinných domech a nízkopodlažních bytových domech, je zde vyšší
počet rekreačně využívaných staveb. V Horní Lomné jde o bydlení v území s vysokou krajinářskou hodnotou,
s kvalitním zázemím pro rekreaci v přírodě, dobrým životním prostředím, s velmi dobrou dopravní dostupností.
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ V HORNÍ
LOMNÉ (r. 2020)
Holní Lomná
Dílčí Suma
(+/-)
(+/-)
ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Z
+
Stav okolní krajiny
koeficient ekologické stability
vyšší než 2 = plus, nižší než 2 30,89 /
+
= mínus
+
dobývací prostor
ano = mínus, ne = plus
chráněná ložisková území
ano = mínus, ne = plus
Horninové prostředí
poddolovaná území
ano = mínus, ne = plus
+
sesuvná území
ano = mínus, ne = plus
staré zátěže území a kontaminoano = mínus, ne = plus
vané plochy
chráněná území a prvky NATURA ano = plus, ne = mínus
+
Ochrana přírody a kra- 2000
+
migrační koridor velkých savců
ano = plus, ne = mínus
+
jinný ráz
maloplošná chráněná území, pří- ano = plus, ne = mínus
+
rodní parky
nepřekročení limitu pro zdraví
kvalita ovzduší
+
+
obyvatel
Faktor

Kritérium hodnocení
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Faktor

Kritérium hodnocení

Hygiena životního prostředí

= plus, překročení = minus

Vodní režim

zatížení hlukem, prachem
ekologické zátěže v území
vodní zdroje
CHOPAV
záplavová území

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ - H
vzdálenost od významných komuEkonomická atraktivita nikací
dostupnost veřejnou dopravou (spoj
území
co 30min)
atraktivní místo pro cestovní ruch
Plochy rozvoje
výroby a skladování
Nezaměstnanost

% z dosažitelných uchazečů

zásobování vodou
Vybavení území technic- zásobování plynem
kou infrastrukturou
kanalizace

Březen 2021

Holní Lomná
Dílčí Suma
(+/-)
(+/-)

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
-

silnice I.a II.třídy, do 5km +,
nad 5km dobrá = plus, špatná = mínus

-

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
vyšší než průměr ORP (2,4) =
mínus,
nižší než průměr ORP (2,4) =
plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+

+
+

-

2,33 /
+
+
+
+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL - S
vzdálenost od významných komu- silnice I.a II.třídy, do 5km +,
Poloha a dostupnost
nikací
nad 5km dostupnost veřejnou dopravou (spoj dobrá = plus, špatná = mínus
co 30min)
kulturní zařízení
ano = plus, ne = mínus
+
zdravotnictví
ano = plus, ne = mínus
Občanská vybavenost
školství
ano = plus, ne = mínus
sociální oblast
ano = plus, ne = mínus
sportovní zařízení
ano = plus, ne = mínus
+
saldo migrace
kladné a nula = plus, záporné
4/+
= minus
Sociodemografické ukavyšší než průměr ORP (104) = 128,1/
zatele
index stáří
minus,
nižší než průměr ORP (104) =
plus
cyklotrasy
ano = plus, ne = mínus
+
turistické stezky
ano = plus, ne = mínus
+
Rekreace
turistické zajímavosti
ano = plus, ne = mínus
+

+
+

+

-

-

0

+

S ohledem na výše uvedené je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území posílení obytné
funkce, občanského vybavení, řešení veřejných prostranství, všechny tyto funkce jsou v současné
době značně omezené existencí územní rezervy pro stavbu vodní nádrže. Při zlepšení těchto rozvojových podmínek je nutné zohlednit minimalizaci negativních dopadů v oblasti životního prostředí. Současně je třeba řešit kvalitu ovzduší v období topné sezóny.
Území obce z hlediska vyváženosti jednotlivých pilířů:
Životní prostředí v území je velice dobré. Jedná se o zajímavou a zachovalou krajinu v CHKO Beskydy, bez
negativních dopadů hospodářské činnosti a zástavby vlastní i okolních obcí. Negativním faktorem je zhoršená
kvalita ovzduší v období topné sezóny způsobená návratem k topení fosilními palivy, případně odpadem,
jinak je v obci velmi dobré ovzduší.
Na velké ploše území dochází k intenzivní těžbě dřeva, na odtěžených plochách zůstává velké množství zbytkového materiálu, který nepůsobí esteticky.
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Koryto řeky Lomné na četných úsecích zarůstá dřevinami náletového charakteru, které napadají do řečiště
a tím omezují plynulost toku.
Problémy zjištěné v oblasti životního prostředí nejsou řešitelné v územním plánu obce.
Hospodářský rozvoj stagnuje bez možnosti dalšího rozvoje. Tento stav je důsledkem existence územní rezervy pro výstavbu vodní nádrže na území obce, který následně silně omezuje vymezování pozemků pro výrobu a následnou výstavbu výrobních objektů.
Územní rezerva pro vodní nádrž je záměrem hájeným v nadřazené územně plánovací dokumentaci – ZÚR
MSK. Nádrž je evidována taktéž v Generelu chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV)
na území ČR jako "území chráněná pro akumulaci povrchových vod.
Z hlediska pracovních příležitostí představuje cca 20 % v Horní Lomné sezónní práce v lese, zbývajících až 80
% pracujících je zaměstnáno v Třineckých železárnách. Počty sezónních pracovních příležitostí jsou v posledních letech sníženy příchodem levné pracovní síly ze Slovenska a Polska.
Problémy zjištěné v oblasti hospodářského rozvoje nejsou řešitelné v územním plánu obce.
Perspektivní oblastí je pro další rozvoj obce turistický ruch s navazujícími službami a podpora drobných zemědělců s akcentem na místní specifika a využitím dotační politiky.
Soudržnost společenství obyvatel v území je stagnující s perspektivou, za stávajícího stavu možností dalšího
rozvoje, že její úroveň bude klesat. V minulých letech došlo k mírnému nárustu počtu obyvatel (saldo migrace
4), lidé v produktivním věku z obce odcházejí (index stáří 128,1), stávající populace stárne. Tento trend je
způsoben nedostatkem pracovních příležitostí a silného omezení vymezování pozemků pro bydlení, výstavby
obecně, jako důsledku existence územní rezervy pro výstavbu vodní nádrže na území obce.
Problémy zjištěné v oblasti soudržnosti společenství obyvatel vyplývající z blokace území pro vodní nádrž nejsou řešitelné v územním plánu až na obce, dílčího zlepšení je možno dosáhnout vytvořením prostředí vhodného pro setkávání a společné aktivity jako vytvoření parku, zlepšení stavu stávajícího výletiště, sportoviště,
což je řešeno v ÚP, resp. jeho změně č.1.
Zpracované hodnocení vyváženosti podmínek území je logickým východiskem pro výběr optimální urbanistické
koncepce rozvoje území. Slabé pilíře podmínek území obcí by měly být posilovány, avšak s ohledem na optimální využití řešeného území a širší dělbu funkci v regionech.
Běžně dostupné podklady mají z tohoto pohledu jak rozdílnou podrobnost, tak i míru aktuálnosti. Proto je dále
provedeno shrnutí těchto podkladů a jejich doplnění, zejména upřesněné aktuální vyhodnocení na základě
doplněných průzkumů v řešeném území.
V prvé řadě je možné provést srovnání v rámci ÚAP SO ORP Jablunkov (aktualizace z r. 2020 a starší). V tomto
hodnocení dochází v roce 2020 k zlepšení územních podmínek pro hospodářský rozvoj, jak je uvedeno v následující tabulce.
Tab. Kategorizace vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj
(Horní Lomná, zdroj: ÚAP SO ORP Jablunkov 2020)
Obec

Územní podmínky
pro příznivé pro hospodář- pro soudržživotní proský
nost
středí
rozvoj
společenství
obyvatel
území

Vyváženost
vztahu územních
podmínek
pro udržitelný
rozvoj území

H

S

dobrý
stav

špatný
stav

Horní
+
+
Lomná
Legenda: + dobrý stav, - špatný stav

-

Z, H

S

Z

Vyjádření
v kartogramu

Kategorie
zařazení
obce

-

2a
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Podrobné výsledky hodnocení jsou dokumentovány v samostatných zprávách, které jsou součástí návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná.
Tab. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů a jednotlivých pilířů URU v rámci ORP Jablunkov
(zdroj: ÚAP SO ORP JABLUNKOV, 2020)
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VAZEB MEZI PILÍŘI URU

Obec

01- Jablunkov
02- Dolní
Lomná
03- Horní
Lomná
04- Bocanovice
05- Bukovec
06- Milíkov
07- Mosty u
Jablunkova
08- Návsí
09- Písečná
10- Písek
11- Hrádek
12- Hrčava

Územní podmínky
Pro
Pro
příznivé
hospodářživotní
ský rozvoj
prostředí

Vyváženost vztahu
územních podmínek
pro udržitelný rozvoj
území

Z

H

Pro
soudržnost
společenství
obyvatel
území
S

+
+

+
+

+
+

+

+

-

Z,H

S

S

2a

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Z,H,S
Z,H,S
Z,H,S
Z,H,S

-

-

1
1
1
1

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

Z,H,S
Z,H,S
Z,H,S
Z,H,S
Z

H,S

H,S

1
1
1
1
3a

Dobrý
stav
Z,H,S
Z,H,S

Špatný
stav
-

Vyjádření v
kartogramu

Kategorie
zařazení obce

-

1
1

Vlivy územního plánu a jeho změny č. 1 na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených
v územně analytických podkladech lze hodnotit jako převážně pozitivní. U žádného ze sledovaných jevů
nedojde k významnému negativnímu ovlivnění.
Celkově lze konstatovat, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná splňuje předpoklady pro
dosažení dynamické rovnováhy mezi ochranou životního prostředí, sociálním rozvojem a ekonomickým
rozvojem.
C.VII. Problémy k řešení vyplývající z UAP SO ORP Jablunkov (r. 2020)
Území ORP Jablunkov vykazuje vyšší míru nezaměstnanosti plynoucí ze zániku nebo omezení výroby v dojížďkou dostupných průmyslových areálech, vysokou míru migrace mladých lidí za prací a výhodnějšími životními
podmínkami. Vysoce je zastoupeno bydlení v rodinných domech a nízkopodlažních bytových domech, je zde
vyšší počet trvale neobydlených bytů ve srovnání s celou ČR. Jde o bydlení v území s vysokou krajinářskou
hodnotou, s kvalitním zázemím pro rekreaci v přírodě, dobrým životním prostředím, s velmi dobrou dopravní
dostupností, ale není zde zájem o výstavbu bytů a rodinných domů pro obyvatele dosud bydlícími v jiných
územích (neatraktivnost pro developery).
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Pro územní plán obce z vyhodnocení UAP SO ORP Jablunkov (2020) vyplývají požadavky k řešení závad, a to:
1)

v urbanistické struktuře a využití území
špatný technický stav areálu sportoviště.
Územní plán respektuje stávající areál jako území stabilizované a umožňuje jeho rozvoj. Stanovenými podmínkami pro využití plochy OS umožňuje provést rekonstrukci areálu dle zpracované
projektové dokumentace.

2) Závady ve využití krajiny
zastavěná plocha v záplavovém území
V podmínkách ploch individuálního bydlení, tělovýchovy a sportu, ploch rekreace rodinné individuální a ploch hromadné rekreace je nepřípustné v souladu s podmínkami využití těchto ploch
v záplavovém území povolit umístění stavby, opocovat pozemky.
Územní plán nenavrhuje zastavitelné plochy v záplavovém území až na část plochy autokempinku, v podmínkách využití plochy je stanovena nepřípustnosti umísťování staveb a plotů v záplavovém území, plochu lze využít pouze pro otevřené hřiště.
V Územním plánu Horní Lomná byly požadavky ÚAP SO ORP Jablunkov splněny stanovením podmínek v zásadách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole I./A.6.

•
-

Zastavěné území v aktivním sesuvném území, zastavěné území (zastavitelné plochy) ohrožené
sesuvem
V Územním plánu Horní Lomná, jeho změně č. 1 byly požadavky ÚAP SO ORP Jablunkov splněny
stanovením podmínek v zásadách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole
I./A.6.

-

Zastavěná plocha v migračním koridoru
V době zpracování Územního plánu Horní Lomná nebyly dostupné informace o migračním koridoru, na území obce nebyl v ÚAP SO ORP Jablunkov (2014) migrační koridor vymezen. K jeho
vymezení došlo později, po r. 2016 a je již obsažen v ÚAP SO ORP Jablunkov aktualizovaných
v r. 2020.
V ploše migračního koridoru na území Horní Lomné se mnohdy nachází současně zastavěné
území, taktéž plochy zastavitelné schválené v platném ÚP. Protože změna č. 1 územního plánu
Horní Lomná je zpracovávaná zkráceným postupem a problémy zjištěném v ÚAP SO ORP Jablunkov, v aktualizaci v roce 2020 nebyly předmětem zadání změny dle Zprávy o uplatňování územního plánu v letech 2016-2020, schválené v zastupitelstvu obce v 24. 6. 2020, doporučuje se
vzhledem k zjištěným problémům problematiku migračního koridoru vs zastavěné či zastavitelné
plochy řešit v další změně ÚP, která by měla být zpracována standardně, nezkráceným postupem. Již v zadání další změny ÚP je nutno jednoznačně stanovit požadavky na řešení zastavěných
a zastavitelných ploch, nacházejících se v migračním koridoru pro velké savce a konkrétně tak
řešit další omezení v právech občanů, omezených významně již plochou územní rezervy hájené
vodní nádrže.
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ČÁST D
PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY
SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ
D.VI. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené
v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
Vlivy na jiné skutečnosti, nepodchycené v ÚAP SO ORP Jablunkov nebyly v rámci zpracování Územního
plánu Horní Lomná, změny č. 1 zjištěny.

ČÁST E
VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
E.I. Popis míry a způsobu naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, jež
byly schváleny v zásadách územního rozvoje.
E.I.a) Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 – 3 a č. 5
Územní plán a jeho změna č. 1 zohledňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsažené v PÚR ČR c čl. 14 – 32, které jsou územním plánem naplňovány,
a to především:
•

Návrhem Územního plánu Horní Lomná a jeho změnou č. 1 není narušena ochrana dochovaných hodnot ani urbanistická koncepce, či koncepce uspořádání krajiny. V rámci územního
plánu byly doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajiny. Podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou obsaženy ve výrokové části. Rozvoj
obce je zcela podmíněn ochranou dochovaných hodnot, a to jak kulturních, přírodních, tak
krajinných. Zásady jsou stanoveny tak, aby hodnoty území nebyly novou výstavbou narušeny.
Předmětem ochrany v územním plánu je kompozice sídla, urbanistická struktura daná rozmístěním staveb v území, nižší hustotou zastavěnosti (skupiny domů a venkovské usedlosti),
nespojitá zastavěná území, dále pak dochovaný charakter zástavby, její tvarová charakteristika a objemové řešení.

•

V územním plánu a jeho změně č. 1 se nenavrhuje významný plošný zábor zemědělské půdy,
v územním plánu respektuje již dříve navržené plochy např. pro bydlení a doplňuje nové za
plochy již zastavěné.

•

V urbanistické koncepci rozvoje sídla, navržené Územním plánem Horní Lomná byla zohledněna ochranu zemědělské půdy. Zábor půdy v rámci jeho územního plánu odpovídá rozlohou
plochám, které byly v období po vydání ÚP již zastavěné.
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•

Ekologická funkce krajiny zůstala zachována, v rámci územního plánu byl přepracován ÚSES,
uveden do souladu se ZÚR MSK.

•

Územní plán a jeho změna č. 1 respektuje plochy pro rozvoj primárního sektoru, tj. plochy
zemědělské výroby, všechny stávající primární zemědělské funkce zůstaly v území zachovány,
v rámci územního plánu nebyly měněny.

•

V Horní Lomné nejsou lokality, kde by mohlo docházet k prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Návrhem ploch v územním plánu vhodných
pro rozvoj bytové výstavby a vymezením ploch pro výrobní aktivity je podpořen stabilní vývoj
počtu obyvatel v území a možnost zachování mezigeneračních rodinných vazeb v území.

•

Územním plánem Horní Lomná a jeho změnou č. 1 nejsou navrženy rozvojové záměry, které
by mohly významně ovlivnit charakter krajiny, i když krajinný ráz je ovlivněn i postupnou
výstavbou navazující na stabilizovanou rozptýlenou zástavbu. Rozsah nové výstavby v krajině
byl korigován.
V územním plánu je stanovena a ve změně č. 1 respektována ochrana zvláště chráněných
území, vymezeno významné migrační území, převážně bez zástavby.
Součástí návrhu ÚP je územní systém ekologické stability, v územním plánu vymezený
v souladu se ZÚR MSK. Návrh řešení respektuje požadavky specifických krajin G-01 Moravskoslezské Beskydy, ve které se Horní Lomná nachází (A-ZÚR MSK).

•

Krajina na území obce Horní Lomná není významným způsobem poznamenána nevhodnou
lidskou činností. Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou nebo plochami krajinné zeleně. Mezi jednotlivými místními částmi obce je zachováno rozsáhlé nezastavěné území, krajina je atraktivní i pro krátkodobé formy rekreace. Územní plán nenavrhuje
liniové stavby, které by vyvolávaly fragmentaci krajiny nebo zhoršovaly její prostupnost.
V územním plánu Horní Lomná a byly vymezeny plochy ÚSES, zabezpečující ochrany krajinného rázu a taktéž ochranu z hlediska erozního ohrožení.

•

V územním plánu Horní Lomná, ani jeho změně č. 1 nejsou navrženy nové liniové stavby,
které by zhoršovaly prostupnost krajin nebo ohrožovaly plochy bydlení hlukem a emisemi.
Jsou vymezeny koridory pro realizaci dopravní a technické infrastruktury (přístupy, napojení
zástavby na inženýrské sítě, likvidace odpadních vod). Většina silnic a ostatních komunikací
je v území stabilizována, navrhovány jsou pouze šířkové úpravy stávajících komunikací s ohledem na lepší dostupnost do jednotlivých částí obce. Komunikace jsou navrhovány obzvláště za účelem dopravní obsluhy v územním plánu navržených zastavitelných ploch.

•

V obci se nenachází velké výrobní areály a v územním plánu nebyly ani navrhovány. Horní
Lomná je obcí s rekreační funkcí, v územním plánu nebyly proto navrhovány plochy pro realizaci záměrů, které by zhoršovaly životní prostředí v obci. Návrhem řešení je podpořen rozvoj plynofikace pro zastavitelné plochy a odkanalizování území.

•

V územním plánu a jeho změně č. 1 nebyly navrhovány zastavitelné plochy v stanoveném
záplavovém území a aktivní zóně.

•

V územním plánu Horní Lomná a jeho změně č. 1 je navržena veřejná infrastruktura odpovídající velikosti a potřebám obce a účelnému využívání v rámci sídla. Dále pak jsou vymezeny
plochy pro realizaci technické infrastruktury a dopravní infrastruktury koordinované z hlediska účelnosti a efektivity budoucí výstavby.

•

V oblasti rozvoje bydlení je nová výstavba podmíněna vybudováním dostatečné veřejné vybavenosti. V rámci územního plánu a jeho změny č. 1 jsou stanoveny podmínky a vymezeny
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ploch vhodné i pro výstavbu sociálních bytů pro osoby znevýhodněné věkem nebo zdravotním postižením.
E.I.b) Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Správní území obce Horní Lomná je součástí území řešeného územně plánovací dokumentací vydanou
krajem – Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4.2.2011. Dne 13.9.2018 byla vydána
Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, a to usnesením č. 9/957 a po zveřejnění úplného znění nabyla účinnosti dne
21.11.2018 (dále v textu umiňována jako ZÚR MSK nebo ZÚR).
Ze ZÚR MSK vyplývá pro území obce nutnost respektovat níže uvedená veřejně prospěšná opatření
a územní rezervy:
1) veřejně prospěšná opatření:
- nadregionální biokoridor K 147 H
- nadregionální biokoridor K 147 MB
- regionální biocentrum Malý Polom 166
- regionální biocentrum Mionší 174
- regionální biocentrum Velký Polom 261
• Územním plánem Horní Lomná a jeho změnou č. 1 jsou nadregionální a regionální prvky územního
systému ekologické stability respektovány, viz vymezení ve výkresu I./B.2.
2) Vodní nádrž Horní Lomná – AV 507, územní rezerva
• V územním plánu byla vymezena plocha územní rezervy pro vodní nádrž v souladu se ZÚR MSK.
V rámci změny č. 1 byla upravena dle vymezení v A-ZUR. Plochy doplněné v grafické části změny č. 1
jsou označeny kódy ZM1/W-R1 až ZM1/W-R4, koridor pro přeložku silnice v údolí, po vybudování
vodní nádrže označen kódem ZM1/KD-R1, současně byly stanoveny podmínky pro využívání daného
území do doby realizace nádrže.
Obec Horní Lomná je součástí specifických krajin G-01 Moravskoslezské Beskydy.
Požadavky vyplývající ze ZÚR MSK jsou v územním plánu respektovány. V územním plánu byla provedena komplexní revize a aktualizace všech systémů ÚSES, který byl uveden do souladu se ZÚR MSK
Závěr:
Návrh Územního plánu Horní Lomná a jeho změny č. 1 naplňuje priority územního plánování stanovené
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK), resp. vytváří podmínky pro naplňování
těchto priorit. Pouze výjimečně nemá ÚP Horní Lomná k prioritě vztah nebo ji nenaplňuje. Ani u jedné priority
nebyl zjištěn nesoulad nebo dokonce zásadní rozpor ÚP s prioritou.
Obecně lze říct, že Územní plán Horní Lomná a jeho změna č, 1 vytváří podmínky pro harmonický
hospodářský rozvoj území, pro bydlení při zachování soudržnosti obyvatel v území (lokality pro rozvoj bydlení
jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu), pro rozvoj sportu a cestovního ruchu, a to při zachování
příznivého životního prostředí. Stejně tak lze konstatovat, že územní plán pokračuje ve vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj regionu.
Za určité negativum dalšího rozvoje území lze považovat skutečnost, že důsledkem navržené zástavby bude
nevyhnutelný trvalý zábor zemědělské půdy v rozvojových územích a určité zvýšení emisí do ovzduší a lokální
zvýšení hluku z dopravy.
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ČÁST F
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
SHRNUTÍ
F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu a jeho změny č. 1 na zlepšování územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad
Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:
- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,
- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Na základě výše uvedeného Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na udržitelný
rozvoj lze konstatovat, že návrh ÚP Horní Lomná vytváří podmínky pro realizaci všech tří základních cílů
udržitelnosti. Územní plán v rámci svých opatření směřuje k posilování atraktivity území obce pro spokojený
život obyvatel, pro ochranu životního prostředí i pro podnikání a investice. Opatření a stavby navrhované v
územním plánu zajistí postupné zlepšování životních podmínek obyvatel.
Opatření uvedená v návrhu ÚP Horní Lomná a jeho změně č. 1 směřují k respektování principů trvale
udržitelného rozvoje, který by měl zajistit možnost uspokojovat životní potřeby současným i budoucím
obyvatelům obce, a přitom nezatěžovat životní prostředí škodlivinami a nesnižovat ekologickou stabilitu
krajiny a rozmanitost přirozených stanovišť, biotopů a organizmů. Podpořeny v rozvoji budou přirozené
funkce a vnitřní stabilita přirozených i kulturních ekosystémů, stejně jako ekonomický a sociální rozvoj.
Jedním ze základních úkolů, který územní plán pomáhá realizovat v rámci trvale udržitelného rozvoje obce,
je posílení sociální soudržnosti obyvatel a zachování specifických hodnot a kulturního dědictví.
S ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní
Lomná na udržitelný rozvoj, a to včetně:
• vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na životní prostředí (Část A
Vyhodnocení), které bylo zpracováno dle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobou oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,
• posouzení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na sledované jevy uvedené v částech
(kapitolách) C až F ve smyslu přílohy číslo 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, která
stanovuje strukturu vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, a
• vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na veřejné zdraví zpracovaného držitelkou
osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví,
lze konstatovat, že:
• Implementací návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná nedojde k prohloubení nevyváženosti
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje v území obce. Územní plán Horní Lomná navrhuje řešení
vedoucí ke zlepšení výchozího stavu v zájmovém území (zejména v těch oblastech, ve kterých byly
zjištěny nejzávažnější disproporce mezi jednotlivými pilíři a zároveň byly zjištěny nepříznivé ukazatele
dokumentující nevyvážený stav v jednotlivých pilířích).
• V návrhu územního plánu a jeho změně č. 1 je obsažena řada návrhů a doporučení k posílení
vyváženosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. Tato doporučení bude nutné (po jejich
schválení) respektovat, aby případné negativní vlivy navržených změn ÚP byly eliminovány nebo
alespoň minimalizovány.
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Vyhodnocením, které bylo zpracováno dle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. nebyly zjištěny
žádné významné negativní vlivy územního plánu. Potenciální mírné negativní vlivy implementace ÚP
přitom neohrozí životní prostředí budoucích generací.
V územním plánu a jeho změně č. 1 nebyla navržena žádná stavba, jejíž vlivy na půdu jsou hodnoceny
jako významně negativní.
Opatřením k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci možných negativních vlivů Změny č. 1 Územního
plánu Horní Lomná na životní prostředí bude posuzování konkrétních projektů buď v rámci procedury
EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. nebo v řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
v případech, kdy projekty nebudou zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí podléhat.
Na základě zhodnocení Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná na veřejné zdraví lze předpokládat,
že jeho realizací nedojde k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.
Naopak byla identifikována řada opatření, která budou spojena s poklesem imisní i hlukové expozice
obyvatel a s pozitivním vlivem na veřejné zdraví (například dopravní opatření, plynofikace, řešení
kanalizace a ČOV, rozvoj sportu a rekreace, výsadba zeleně a další).
Návrh územního plánu a jeho změny č. 1 nebude mít vliv na zhoršení současných podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Vliv změn
územního plánu na posílení hospodářského pilíře a s ním související posílení sociální soudržnosti
obyvatel je pozitivní.

F.II. Shrnutí přínosu zásad územního plánu a jeho změny č. 1 k vytváření podmínek pro předcházení
1) zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současných generací obyvatel řešeného území,
2) předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Vydáním Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná a její následnou implementací nevznikne nebezpečí
ohrožení příznivých podmínek pro současné nebo budoucí generace, naopak schválený Územní plán Horní
Lomná bude jedním z nezbytných kroků k zajištění cílů územního plánování (§ 18 zákona č. 183/2006 Sb.).
F.III. Shrnutí přínosu územního plánu a jeho změny č. 1 k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným
rizikům ovlivňujícím potřeby života současných generací obyvatel
Územní plán Horní Lomná a jeho změna č. 1 navazuje na dosavadní stavební vývoj obce a současnou
strukturu osídlení, kterou doplňuje návrhem obytné výstavby ve stávajících vhodných prolukách a rozvíjí ji
také v nových plochách. Návrh se soustředil také na nalezení nových ploch pro rozvoj výroby, občanské
vybavenosti a sportovních zařízení, na odstranění dopravních závad i na vytváření ochranné zeleně a ochranu
krajinné zeleně v pohledově exponovaných partiích v zastavěném území obce (pohledové krytí kolem
stávajících ploch drobné výroby a ochranná zeleň kolem komunikací). Součástí návrhu územního plánu je
rovněž vymezení systému ekologické stability. Územní plán přitom respektuje architektonické, urbanistické
a přírodní hodnoty území a vazby na nejbližší centrum osídlení základního významu, Jablunkov.
Hlavním přínosem změn obsažených v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Horní Lomná, které ovlivňují potřeby
života současné generace obyvatel, je tedy vytvoření předpokladů a regulativů pro ochranu a rozvoj kvalitního
životního prostředí a pro vyvážené životní podmínky obyvatel, včetně podmínek ekonomických a sociálních.
F.IV. Shrnutí přínosu územního plánu a jeho změny č.1 k vytváření podmínek pro předcházení
předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Územní plán a jeho změna č. 1 vytváří podmínky pro budoucí koncepční rozvoj řešeného území, který bude
zárukou dlouhodobého úspěšného fungování obce Horní Lomná a ve svém výsledku zárukou zachování
a postupného zlepšování podmínek života budoucích generací. Toho bude dosaženo zejména dostatečnou
nabídkou ploch pro novou obytnou výstavbu, pro obnovu a výstavbu technické a dopravní infrastruktury,
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pro rozvoj výroby a služeb (zejména s důrazem na rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu), a také pro rozvoj
rekreačních možností území, případně pro rekreační výstavbu. Přitom bude i do budoucna zajištěna ochrana
architektonických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území.
F.V. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, shrnutí se zohledněním výsledků Vyhodnocení vlivu
územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí, dle
zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a přiměřeně podle přílohy č. 9
zákona č. 100/2001 Sb. (SEA)“
V závěru hodnocení SEA je konstatováno:
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci kterékoliv z návrhových ploch ÚP nebo ji výrazně omezovaly.
Návrh ÚP Horní Lomná je doporučen ke schválení a realizaci při splnění podmínek daných výrokovou částí ÚP
a podmínek pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní prostředí uvedených níže:
- Při záboru zemědělské půdy zajistit zpřístupnění všech částí pozemků a návaznost polních a lesních
cest.
- Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností napojení obyvatelstva a podnikatelských aktivit
na vytápění ušlechtilými palivy a preferovat využití alternativních zdrojů, nejsou-li v rozporu s ochranou krajinného rázu a přírody.
- V území není povoleno umístění nových vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
nebudou-li vybaveny účinným odlučovacím zařízením zejména z hlediska tuhých znečišťujících látek.
- V řešeném území není doporučeno umístění větrných elektráren.
- Pro výrobu tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika jen na střechách
objektů, geotermální energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích) tam, kde to nebude ve střetu se zájmy ochrany veřejného zdraví a pobytové pohody.
Plocha individuálního bydlení ZM1/BI-Z2 v lokalitě „u obchodu“ je navržena k vyloučení z důvodu negativního vlivu na krajinný ráz a z důvodu situování v ochranářsky významných biotopech s výskytem
ohrožených druhů flóry.
Pro plochu individuálního bydlení ZM1/BI-Z6 v lokalitě Kyčmol, která se nachází částečně v sesuvném
území, je navrženo doplnit podmínku využití: jižní část plochy využívat pouze jako nezastavěnou plochu (zahradu), případnou stavbu umístit v severní části plochy nacházející se mimo hranici sesuvného
území.
Po zpracování SEA byly ve změně č. 1 provedeny všechny výše požadované úpravy, včetně vypuštění původně
navržené plochy ZM1/BI-Z2. Dle doporučení SEA bylo provedeno rozdělení plochy ZM1/BI-Z6 na zastavitelnou plochu pro bydlení a plochu pro zahradu (ZM1/ZX-O2).
Celkově je možno konstatovat, že návrh Změny č. 1 ÚP Horní Lomná v předložené podobě splňuje nároky
kladené právními předpisy i požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technického zabezpečení, na
rozvoj individuálního podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví a je doporučeno jeho schválení při splnění výše uvedených podmínek.
Na základě posouzení výsledků „Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování
vlivů územních plánů na životní prostředí“ dle platné legislativy, výsledků vyhodnocení vlivů na skutečnosti
zjištěné v územně analytických podkladech, vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v územně analytických podkladech, návrhů řešení příslušných okruhů územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v zásadách územního
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rozvoje lze říct, že naplňování územního plánu nebude mít nepříznivý vliv na udržitelný rozvoj území. Z vyhodnocení lze také konstatovat, že v řešení změny č. 1 územního plánu nebyly v rámci vyhodnocení zjištěny
významné negativní vlivy, které by bránily realizaci zástavby v plochách navržených územním plánem nebo
tyto záměry výrazně omezovaly.
Změna č. 1 Územního plánu Horní Lomná nesnižuje předpoklady pro dosažení dynamické rovnováhy mezi
ochranou životního prostředí, sociálním rozvojem a ekonomickým rozvojem.
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