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1.1 STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

V roce 2013 byla schválena nová Státní politika životního prostředí (SPŽP) pro období 2012-2020, z níž 

hlavní požadavky uvádíme níže.  

SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního 

prostředí. Z tohoto důvodu jsou zde informace o zaměření SPŽP rozvedeny mnohem podrobněji než u 

dalších navazujících dokumentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti: 

 

 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění ochrany vod a 

zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a 

omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního a 

horninového prostředí. 

 Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů a omezování 

negativních dopadů změny klimatu na území ČR, snížení úrovně znečištění ovzduší a podpory 

efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. 

 Ochrana přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí krajiny, 

zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech. 

 Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, 

svahové nestability, eroze, apod.), tak i předcházení vzniku antropogenních rizik. 

 

Ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto zřetele je SPŽP 

průřezovou politikou, která musí být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich 

integrována. Aktualizace PÚR ČR 2008 by měla být s hlavními cíli a prioritami v souladu také. Dále jsou 

zde vymezeny čtyři tematické oblasti a dílčí priority (cíle). 

 

 
Tematická oblast Priorita 

1) Ochrana a udržitelné 

využívání zdrojů 

1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu 

1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní 

prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin. 

1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí 

2) Ochrana klimatu a zlepšení 

kvality ovzduší 

2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů 

klimatické změny  

2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší 

2.3 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie 

3) Ochrana přírody a krajiny 3.1 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny 

3.2 Zachování přírodních a krajinných hodnot 

3.3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

4) Bezpečné prostředí 4.1 Předcházení rizik 

4.2 Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými 

antropogenními nebo přírodními hrozbami.  

1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM 

NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

Hlavním cílem SPŽP je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České 

republice (ČR), výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat 

negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a 

přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově. 
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Pro každou z těchto oblastí je stanovena řada priorit, dílčích cílů a opatření, které by tyto cíle měly 

naplňovat. 

 

Dílčí cíle jsou pro jednotlivé oblasti a priority uvedeny zde – pouze některé z nich jsou ovlivnitelné v rámci 

územního plánování:   

 

1.1.1  Zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod pro vyhodnocení 

všech opatření prováděných podle Rámcové směrnice o vodní politice, jako základního nástroje 

pro vyhodnocení jejich efektivity 

1.1.2  Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu 

útvarů povrchových vod, dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů 

podzemních vod a zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové 

směrnice o vodní politice 

 

1.2.1  Snížit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů 

1.2.2  Zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných 

komunálním 

1.2.3  Předcházet vzniku odpadů 

 

1.3.1  Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin 

1.3.2  Snižovat ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí 

1.3.3  Omezovat a regulovat kontaminaci a ostatní degradaci půdy a hornin způsobenou lidskou 

činností 

1.3.4  Sanovat kontaminovaná místa, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených municí, 

náprava ekologických škod 

1.3.5  Zahlazovat a předcházet následkům po hornické činnosti a těžbě nerostných surovin 

 

2.1.1  Zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu 

2.1.2  Snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU 

ETS na 9 % do roku 2020 oproti úrovni roku 2005 

 

2.2.1  Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu 

v územích, kde imisní limity nejsou překračovány. 

2.2.2  Plnit národní emisní stropy platné od roku 2010 a snížit celkové emise oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), těkavých organických látek (VOC) o, amoniaku (NH3) a jemných 

prachových částic (PM2,5) do roku 2020 ve shodě se závazky ČR. 

2.2.3  Udržet emise těžkých kovů a persistentních organických látek pod úrovní roku 1990 a dále je 

snižovat. 

 

2.3.1  Zajištění 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie k roku 

2020 

2.3.2  Zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při současném 

snížení emisí NOx, VOC a PM2,5 z dopravy 

2.3.3  Zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 (pozn. pro EU jako celek se jedná 

o 20%) 

 

3.1.1  Zvýšení ekologické stability krajiny 

3.1.2  Obnova vodního režimu krajiny 

3.1.3  Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny 

3.1.4  Udržitelné a šetrné zemědělské a lesnické hospodaření 

 

3.2.1  Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny 

3.2.2  Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť 

3.2.3  Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu 
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3.3.1  Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury 

3.3.2  Posílení regenerace brownfields s pozitivním vlivem na kvalitu prostředí v sídlech 

3.3.3  Zajistit šetrné hospodaření s vodou v sídelních útvarech 

 

4.1.1  Předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, svahové nestability, skalní 

řícení, eroze, silný vítr, emanace radonu a metanu) 

4.1.2  Předcházení vzniku antropogenních rizik 

 

4.2.1  Prevence a zmírňování následků krizových situací na životní prostředí 

  

 

1.2 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 

 

Strategie udržitelného rozvoje ČR byla zpracována v roce 2004 a zabývá se především časovým obzorem 

roku 2014, řada cílů však má přesah dlouhodobější – do r. 2030. Strategie by měla být konsenzuálním 

rámcem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů). 

Měla by být důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro 

meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. 

Strategické a dílčí cíle a nástroje jsou zde formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve 

vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k 

zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro 

kvalitní život generací budoucích. K tomu směřují následující strategické cíle: 

 

 udržet stabilitu ekonomiky a zajistit její odolnost vůči negativním vlivům; 

 podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí a zajišťující 

udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou ekonomiku); 

 rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech a zvyšovat 

konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb; 

 zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování jejich 

základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně 

přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím generacím, a 

zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost; 

 systematicky podporovat recyklaci, včetně stavebních hmot (snižující exploataci krajiny a spotřebu 

importovaných surovin); 

 minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a 

kulturního dědictví, hmotného i nehmotného; 

 zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního fondu); 

 zachovat strategickou potravinovou soběstačnost ČR; 

 obhajovat a prosazovat národní zájmy ČR v rámci nejširších mezinárodních vztahů, významných 

mezinárodních organizací i v rámci bilaterálních vztahů; 

 dosáhnout splnění mezinárodních závazků ČR v oblasti udržitelného rozvoje;  

 přispívat k řešení klíčových globálních problémů udržitelného rozvoje; 

 udržet stabilní stav počtu obyvatel ČR a postupně zlepšovat jeho věkovou strukturu; 

 trvale snižovat nezaměstnanost na míru odpovídající ekonomicko-sociálnímu motivování lidí k 

zapojování do pracovních aktivit; 

 podporovat rozvoj lidských zdrojů a dosáhnout maximální sociální soudržnosti; 

 zajistit stálý růst úrovně vzdělanosti ve společnosti, včetně vzdělanosti v kultuře, a tím zajišťovat 

konkurenceschopnost české společnosti; 

 rozvíjet etické hodnoty v souladu s evropskými kulturními tradicemi; 

 udržet vhodné formy rozmanitosti kultur, života venkova a aglomerací. Zajistit kulturní diverzitu a 

diverzitu životního stylu. Zajistit rovnoprávnost komunit, dosažitelnost služeb dle jejich rozdílných 

životních potřeb a priorit;  

 zpřístupňovat kulturu všem lidem zejména s ohledem na to, že kultura je základní součástí 

společnosti založené na znalostech a rozvojovým faktorem; 
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 podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů; 

 podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury; 

 umožňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve věcech týkajících se udržitelného 

rozvoje a vytvářet co nejširší konsenzus při přechodu k udržitelnému rozvoji; 

 bránit posilování možností lobbistických a aktivistických skupin vydávat své partikulární zájmy za 

zájmy udržitelného rozvoje a takto odůvodněné je prosazovat proti zájmům celku; 

 zvyšovat efektivnost výkonu a zlepšovat činnost veřejné správy v souladu s požadavky udržitelného 

rozvoje; 

 přijímat opatření při zajišťování vnější a vnitřní bezpečnosti, která by odrážela požadavky ochrany 

před mezinárodními konflikty a měnící se formy kriminality, včetně mezinárodního zločinu a 

zejména terorismu. 

 

Pro oblast environmentálního pilíře stanovuje SUR tři strategické cíle, jež by měly být naplňovány dílčími 

cíli: 

 

1. Zajistit na území ČR co nejlepší kvalitu všech složek životního prostředí, dále ji postupně zvyšovat a 

vytvářet tak podmínky pro postupnou regeneraci krajiny, pro minimalizaci až eliminaci rizik pro lidské 

zdraví a pro postupnou regeneraci živé přírody. Zároveň v nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře 

uchovat přírodní bohatství ČR. Dílčí cíle pro jednotlivé složky ŽP jsou uvedeny níže (zkráceno): 

 

 Ochrana ovzduší - dosáhnout a dále nepřekračovat imisní limity stanovené pro všechny kategorie 

látek znečišťujících ovzduší a dosáhnout a dále nepřekračovat národní emisní stropy, stanovené pro 

látky znečišťující ovzduší. 

 Ochrana vod - dosáhnout a udržet dobrý chemický a ekologický stav povrchových vod a vodních 

ekosystémů a dobrý chemický a kvantitativní stav podzemních vod. Podporovat rozvoj 

infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s městskými odpadními vodami. 

 Ochrana půdy - zastavit nadměrný přísun živin a dalších znečišťujících látek do půdního horizontu 

a dosáhnout limitních požadavků na obsah nežádoucích látek, provést opatření k zabránění 

kontaminace půd ze starých ekologických zátěží, zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a 

před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely. 

 Ochrana lesů - zlepšovat druhovou skladbu i věkovou a prostorovou strukturu lesů s cílem blížit se 

postupně přírodě blízkému stavu, resp. stavu umožňujícímu lesním ekosystémům vykonávat všechny 

jejich přirozené ekologické funkce a podporovat mimoprodukční funkce lesa. 

 Zemědělství - soustavně snižovat podíl orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů. Prosazovat 

extenzivní principy ekologického zemědělství. Rovnováhou mezi produkčními a mimoprodukčními 

funkcemi zajišťovat kulturní krajinu. Nevyužívaným a z tohoto hlediska neperspektivním částem 

zemědělské půdy navracet jejich ekologické funkce. 

 Nakládání s odpady – omezovat množství vznikajících odpadů, jejich nebezpečné vlastnosti a 

zajistit maximální materiálové a energetické využití odpadů. Míra materiálového využití 

komunálního odpadu by měla do roku 2010 dosáhnout schváleného cíle 50 %. 

 Péče o krajinu - realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické 

funkce krajiny a ekosystémů; posilování retenční schopnosti krajiny. 

 Urbanizovaná území - omezit znečištění ovzduší a hlukovou zátěž i s akcentem na kvalitu vnitřního 

prostředí budov; k tomu by mělo přispět i usměrňování dopravy. V oblasti územního plánování 

regulovat nepřiměřený růst městských aglomerací (urban sprawl) a při tvorbě územních plánů obcí 

dbát na větší podíl městské zeleně a vytvářet klidové zóny. 

 Nakládání s přírodními zdroji - minimalizovat materiální a energetické nároky na výrobky a 

služby, minimalizovat vstupy neobnovitelných zdrojů a maximálně využívat obnovitelných zdrojů. 

 Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti - v rámci územního plánování podporovat rozvoj 

přírodní a krajinné infrastruktury včetně posilování retenční schopnosti krajiny a prostřednictvím 

vhodných opatření aktivně chránit cenné části území. 

 Staré ekologické zátěže – postupně odstraňovat a využít rozvojový potenciál zdevastovaných či 

nevyužívaných zastavěných ploch (brownfields). 
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2. Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a postupně 

dosáhnout oddělení ekonomického růstu od nárůstu negativních dopadů na životní prostředí (decoupling). 

 

 Výroba a spotřeba energie - zvyšovat efektivnost a využívat efektivní formy úspor energie a 

zajišťovat vhodný poměr spotřeby primárních energetických zdrojů s důrazem na zdroje obnovitelné. 

 Průmyslová výroba -  snižovat spotřebu primárních surovin a nahrazovat ji spotřebou druhotných 

surovin a separovaných odpadů. Podporovat uzavřené výrobní a spotřební cykly, vývoj a aplikaci 

nízkoemisních, nízkoodpadových a energeticky nenáročných technologií (nejlepších dostupných 

technik) a veškeré ekonomické aktivity s nízkými materiálními vstupy a s vysokou přidanou 

hodnotou s cílem soustavně zvyšovat jejich podíl na ekonomické produkci. Podporovat výrobu 

ekologicky šetrných výrobků a výrobků z obnovitelných surovin a materiálově využitelných odpadů. 

 Výstavba dopravní infrastruktury - minimalizovat nutné zábory území a technickými opatřeními 

omezovat vliv liniových staveb na složky životního prostředí (již v přípravných stádiích). 

 Strategické plánování - omezovat prostorovou a přepravní náročnost na úrovni státu, krajů a obcí. 

 Územní plánování - při pořizování územních plánů dbát na přednostní využívání stávajících příp. 

opuštěných, již dříve využívaných ploch (brownfields) a vymezovat Územní systém ekologické 

stability. 

 

3. Přispívat, přiměřeně možnostem a významu ČR, k řešení evropských a globálních environmentálních 

problémů (zejména ohrožení změn klimatu a ozónové vrstvy Země a úbytku biodiverzity). 

 

 Ochrana klimatu - omezovat (zejména úsporami energie, včetně spotřeby paliv v dopravě, a 

využíváním obnovitelných zdrojů) emise skleníkových plynů.  

 Ochrana ozónové vrstvy Země - nevyrábět a omezovat využití látek, které ji poškozují, a zajistit 

účinná opatření pro snížení jejich úniků ze stávajících zařízení, která je ještě obsahují. Zajištění 

znovuzískávání látek poškozujících ozónovou vrstvu z vyřazených použitých výrobků a zařízení, 

především za účelem zneškodnění těchto látek. 

 Ochrana ovzduší, vod a půdy - omezovat spotřebu a vypouštění perzistentních organických 

polutantů a těžkých kovů, bioakumulativních látek a endokrinních disruptorů do životního prostředí. 

 Ochrana ekosystémů a stanovišť planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů - zastavit 

jejich plošnou a prostorovou redukci a zachovat všechny jejich přirozené funkce. 

 Ochrana biologické rozmanitosti - soustavně zvyšovat biologickou rozmanitost na všech třech 

jejích úrovních (genové, druhové a ekosystémové). 

 

 

1.3 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A POLITIKA 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

 

1.3.1 Politika územního rozvoje ČR 2008 

 

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je nadřazeným dokumentem pro Zásady 

územního rozvoje krajů a územně plánovací dokumentaci obcí. Politika územního rozvoje ČR je nástrojem 

územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně 

uváděných úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

V rámci PÚR je oblast Vítkovska zmiňována pouze okrajově – je zde uvedeno pouze tzv. „Území vykazující 

relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území“ a to pro oblast n) Libavá 

(části území ORP Olomouc, Šternberk, Vítkov, Odry). 
 

 

1.3.2 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje stanovují priority územního plánování pro dosažení 

vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé 

životní prostředí kraje. Priority jsou základním východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace 
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a územně plánovacích podkladů na úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v území. Z hlediska 

oblasti životního prostředí jsou zde uvedeny tyto vybrané priority: 

 

 Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání 

zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné 

krajině. 

 Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit 

současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění 

odpadních vod. 

 Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Oderských vrchů a Nízkého; vytváření podmínek pro 

využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu 

při respektování jejich nezbytné ochrany. 

 Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi 

z dopravy a výrobních provozů. 

 Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu 

povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO Poodří a na přítocích Odry). 

 Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území 

kraje. 

 

V rámci ZÚR je dále vymezena specifická oblast nadmístního významu SOB – N2 Budišovsko – 

Vítkovsko, kde jsou mmj. stanoveny tyto požadavky na využití území a kritéria a podmínky pro rozhodování 

o změnách v území:  

 Nová zastavitelná území vymezovat především v návaznosti na stávající zastavěná území při 

zohlednění pohledové exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a kulturních 

hodnot krajiny. 

 Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci. 

Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na 

rekreační chalupy. Toto omezení platí zejména pro vybraná katastrální území obcí Vítkov - část 

Podhradí, k.ú. Nové Těchanovice - část Zálužné; Kružberk – k.ú. Kružberk; Moravice – k.ú. 

Moravice. 

 Ochrana kulturně historických hodnot sídel, vysokých přírodních hodnot krajiny (údolí Moravice) a 

významných krajinných horizontů. 

 

ZÚR dále upřesňuje územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území. Z nich uvádíme vybrané: 

 

Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty na území MSK je uváděn také přírodní park Moravice.  

 

 Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území, nové 

zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zohlednění pohledové 

exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny. 

 Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci ani 

zahušťování zástavby v těchto lokalitách zejména na vybraných katastrálních území obcí Vítkov 

(k.ú. Vítkov – část Podhradí a k.ú. Nové Těchanovice - část Zálužné), Kružberk (k.ú. Kružberk), 

Moravice (k.ú. Moravice).  

 Chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž důsledkem 

je: 

o snížení stupně ekologické stability těchto ploch;  

o znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení 

biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech. 

 Podporovat opatření k posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení režimu a jakosti 

zdrojů povrchových a podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod. 

 Minimalizovat zásahy do lesních porostů (zejména na území CHKO, přírodních parků a ve 

vodohospodářsky významných územích). 
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 Minimalizovat zábory nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti na konkrétních územních 

podmínkách. 

 

ZÚR dále stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a 

rozvoje kulturních hodnot území Moravskoslezského kraje: 

 

 Stavby umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území. (Tato podmínka se nevztahuje na 

umisťování staveb pro bydlení a občanskou vybavenost ve správním území obcí se statusem města.) 

 Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně jejich 

vnějšího obrazu.  

 Při umisťování staveb v okolí památkově chráněných území, areálů respektovat „genius loci“ daného 

místa, chránit místní kulturně historické dominanty, zejména sakrální a ostatní historické stavby. 

 Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky). 

 

V rámci ZÚR MSK jsou dále vymezeny regionální biocentrum Moravický mlýn ve východní části území a 

regionální biokoridor podél řeky Moravice na jejím pravém břehu. 

 

1.4 DALŠÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

 

1.4.1 Koncepce ochrany přírody Moravskoslezského kraje 

 

Koncepci ochrany přírody pro území Moravskoslezského kraje zpracovala firma EKOTOXA s r.o. v roce 

2005 a je rozdělena do tří základních částí – Analýza stávajícího stavu, Stanovení cílů ochrany přírody a 

krajiny a Management ochrany přírody a krajiny.  

V části analytické jsou shrnuta dostupná data o jednotlivých složkách životního prostředí bezprostředně 

ovlivňujících zájmy hájené zákonem o ochraně přírody a krajiny. Druhá část představuje vlastní koncepční 

materiál s hlavními směry a cíly, které by měla ochrana přírody na úrovni Moravskoslezského kraje sledovat 

a naplňovat. Část třetí se zabývá způsobem řízení a realizace pro naplnění cílů obsažených v této strategii.  

Hlavním cílem koncepce je stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu přírody a vytváření ekologicky 

stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. Dílčí cíle a principy 

koncepce ochrany přírody Moravskoslezského kraje vychází z cílů a principů Státního programu ochrany 

přírody a krajiny, dokumentu schváleném usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998 a dále z provedené 

analýzy území. Hlavními cíli jsou: 

 

 Vymezení ÚSES 

 Realizace ÚSES 

 Ochrana mokřadů  

 Doplnění (zhodnocení) soustavy přírodních parků 

 Spolupráce v oblasti ochrany přírody 

 Likvidace vybraných invazních druhů na již zmapovaných lokalitách  

 Obnova vodního režimu v krajině  

 Koordinace registrace VKP  

 Přehled o výskytu invazních druhů v MSK  

 Vytvoření reprezentativní soustavy MZCHÚ 

 Zajišťování managementu MZCHÚ (PP a PR) 

 Záchranná centra a záchranné programy 

 Přehled o výskytu zvláště chráněných druhů v MSK  

 

 

1.4.2 Krajinný ráz a větrné elektrárny 

 

Pro území MSK byla zpracována studie „Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území 

Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny“. Tuto studii zpracovala 

společnost RC EIA v roce 2007.  
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Vzhledem k tomu, že v rámci zadání územního plánu obce Staré Těchanovice nejsou v plánu žádné větrné 

elektrárny, není třeba se touto studií podrobněji zabývat. 

 

1.4.3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní 

koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 

schválen v září 2004. Cílem plánu je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské 

infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje rozvoj 

zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v 

jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou 

průchodnost navržených postupů. Tento dokument se zabývá také přímo obcí Staré Těchanovice. Níže jsou 

proto uvedeny základní informace týkající se obce.  

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s.. Je na něj napojeno 95 % 

trvale bydlících obyvatel (k roku 2004). Zdrojem pitné vody je ÚV Kružberk, jiné zdroje v obci nejsou.  

Vodovodní síť byla uvedena do provozu v r. 1962 a v roce 1995 byl rozvod vyměněn. Je v dobrém 

technickém stavu. Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující i do budoucna. Nové 

vodovodní řady nejsou v současnosti plánovány. Je nutno zamezit ztrátám vody v trubní síti 

rekonstrukcí netěsných řadů.  

Čištění odpadních vod v obci Staré Těchanovice je zajištěno v septicích či žumpách, které jsou 

zaústěny do krátkých úseků stávající dešťové kanalizace, odvodňovacích příkopů případně 

trativodu, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do vodoteče. V rámci Plánu je 

doporučeno ponechání stávajícího stavu. Dále lze využít malé domovní ČOV. Lokalita lázní Jánské 

Koupele je odkanalizována jednotnou kanalizací, ČOV je odstavena z provozu. Kapacita stávající 

ČOV ovšem je dostatečná pro zajištění likvidace odpadních vod z celého areálu lázní v případě jeho 

obnovy, a to i ve výhledu do roku 2015.     

 
 

1.4.4 Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 

 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje byl vypracován a schválen v roce 2004. Je členěn 

na 6 částí - Úvod, Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, Závazná část, Směrná část, Řízení 

(management) odpadového hospodářství a Přílohy. Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření 

vhodných podmínek jak pro předcházení a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob 

nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství je zpracován na dobu 10 let. Závazná část Plánu je 

závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro rozhodovací a 

koncepční činnosti příslušných správních úřadů, včetně obcí v kraji v oblasti odpadového hospodářství.  

 

Cíle jsou stanoveny pro jednotlivé hlavní oblasti a dále jsou rozvedeny do dílčích opatření pro úroveň kraje. 

Plán stanovuje následující hlavní cíle (výběr): 

 

 Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 

 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. 

 Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. 

 V zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech 

vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů o 50 % do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000. 

 Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do 

celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. 

 Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s 

rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování. 

 Postupně zvyšovat podíl využívaných kalů z komunálních ČOV. 

 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil: a) v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z 
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celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních z 

celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995, výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

 Realizovat systém výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství ve smyslu 

zpracované samostatné koncepce „Environmentální výchovy a vzdělávání občanů“. 

 
 

1.4.5 Plán oblasti povodí Odry 

 

Vodstvo na území obce Staré Těchanovice náleží k povodí řeky Odry. Pro tuto oblast byl zpracován Plán 

oblasti povodí Odry pro období let 2010 – 2015. Tento plán se mimo jiné zabývá ochranou před povodněmi 

a vodním režimem v krajině a stanovuje v rámci této problematiky: 

 

 cíle prevence před povodněmi 

 cíle prevence negativních důsledků suchých období 

 cíle pro zlepšování stavu vodního režimu krajiny 

 

Vyjma toku řeky Moravice se Plán oblasti povodí Odry územím obce Staré Těchanovice nezabývá.  

 

 

1.4.6 Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje 

 

Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje byl aktualizován k roku 2009 a je vydán 

Nařízením Moravskoslezského kraje ze dne 4.3.2009. Tento program obsahuje také Programový dodatek 

podle č. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 o obecných ustanoveních a strukturálních fondech. 

V rámci tohoto dodatku jsou stanoveny globální a specifické cíle. 

 

Program dále stanovuje priority, které se zabývají prioritními znečišťujícími látkami PM10, NOx, SO2 a VOC. 

Priority jsou tedy stanoveny takto: 

 

 Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 

 Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 

 Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 

 Priorita 4: Snížení emisí oxidu siřičitého 

 

K naplnění těchto priorit jsou uvedena tato opatření: 

 

1.1.1: Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury  

1.1.2: Ekologizace konkrétních bodových zdrojů znečišťování ovzduší  

1.1.3: Ekologizace dopravy  

1.1.4: Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů  

1.1.5: Zvýšení plynulosti silniční dopravy  

1.2.1: Čištění povrchu komunikací, včetně pořízení nesilniční techniky  

1.2.2: Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí  

1.3.1: Budování silničních obchvatů obcí  

1.4.1: Omezení automobilové dopravy  

1.4.2: Podpora rozvoje veřejné dopravy  

1.5.1: Omezování vzniku emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek a amoniaku  
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2.1 STRUČNÁ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

2.1.1 Geologie, geomorfologie, geografický popis a základní klimatické charakteristiky 

 

Obec Staré Těchanovice se nachází v okrese Opava, obci s rozšířenou působností Vítkov, cca 7 km 

severozápadně od města Vítkov. Obec se nachází na pravém břehu řeky Moravice, která tvoří severní hranici 

obce. Převážná část území obce se nachází v nadmořské výšce 400-500 m.n.m. 

 

Staré Těchanovice, stejně jako celé území SO ORP Vítkov, spadají do geomorfologického celku Nízký 

Jeseník, přičemž převážnou část tvoří podcelek Vítkovská vrchovina. Nízký Jeseník je jedním z nejstarších 

geologických celků střední Evropy, nachází se na severu Moravy a v jižní části Slezska. Jde o plochou 

vrchovinu s pozůstatky sopečné činnosti. Je tvořen především prvohorními, kulmskými sedimentovanými 

horninami, spočívající na předchozích sedimentech a vulkanitech, vzniklých intenzívní sopečnou činností na 

dně devonského moře. Vítkovská vrchovina je plochá vrchovina ve východní části Nízkého Jeseníku. Její 

rozloha je 988 km2, střední výška 429,8 m n.m., střední sklon 5°12´. Podloží tvoří spodnokarbonské břidlice 

a droby s četnými denudačními zbytky bádenských sedimentů v údolích a denudačními zbytky sedimentů 

pleistocenního kontinentálního zalednění v okrajové severní a východní části území. Jedná se o kernou, k 

východu ukloněnou, vrchovinu s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů a hlubokými údolími. Příznačné 

pro území jsou průlomové úseky údolí řeky Moravice a jiných. Významnou část území tvoří údolí Moravice, 

pro jehož ochranu zde byl vyhlášen přírodní park Moravice. Řeka tvoří kaňonovité údolí, které je ojedinělým 

geomorfologickým útvarem se specifickou florou a faunou. Je to poslední zbytek přirozené krajiny 

Východních Sudet s celou řadou zajímavých přírodních fenoménů. 

 

Na území obce se nenachází žádná ložisková území ani dobývací prostory. Pouze ve východní části území, 

na hranici s katastrálním územím Nové Těchanovice, se nachází několik menších poddolovaných území a 

starých důlních děl, které se nacházejí v lese a nemají pro rozvoj území žádný reálný význam. 

 

Z hlediska klimatické regionalizace spadá dané území do mírně teplé klimatické oblasti MT7.  

 

2.2 VODSTVO A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

2.2.1 Vodní útvary povrchových vod 

 

Hydrologicky náleží zájmové území obce Staré Těchanovice do úmoří Baltského moře a je součástí povodí 

řeky Odry - konkrétně obcí protéká řeka Moravice, která následně ústí do řeky Opavy a ta v Ostravě do 

Odry. Územím obce protékají také menší pravostranné přítoky řeky Moravice, a to Těchanovický potok 

Byť se jedná o území menšího rozsahu, dochází zde občasně k povodňovým situacím a ohrožení půdy erozí.  

Obec má opakovaně problémy s přívalovými dešti, které pravidelně – v rozmezí cca 5 let – rozvodňují tok v 

obci, kdy pak voda zaplavuje zahrady a místy představuje i riziko pro budovy. Dochází také k degradaci 

zemědělského půdního fondu. Místy také dochází ke splachům zemědělské půdy z polí, a to spíše ve výše 

položené části obce. Na území obce hospodaří zemědělské družstvo AG družstvo Kružberk.  

Protipovodňová ochrana podél řeky Moravice je zajištěna díky přehradní nádrži Kružberk a vodní nádrží 

Slezská Harta, které se nacházejí výše na toku před tím, než protéká obcí.  Podél toku řeky Moravice je 

rovněž vyhlášeno záplavové území.  

 

2.2.2 Vodní zdroje 

 

Obec má (dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací) vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě 

SmVaK Ostrava a.s., PVS Opava. Je na něj napojeno 83 % trvale bydlících obyvatel.  

2. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD 

BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
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Vodovod je součástí SV „Vítkov-Budišov-Melč“ napojeného na centrální zdroj vody OOV – ÚV Podhradí. 

Vodovodní síť obce je zásobena gravitací přes zemní vodojem 2x75 m3 z přiváděcího řadu z akumulací 

v Budišově n/B do ZČS Kružberk. Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. Stávající systém 

zásobování pitnou vodou je vyhovující i do budoucna. Nové vodovodní řady nejsou v současnosti 

plánovány. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat 

obyvatelstvo Starých Těchanovic z cisteren. Při spotřebě 10 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce 

dodat 1,3 m3/den pitné vody. 

 

2.2.3 Čištění odpadních vod 

 

Čištění odpadních vod v obci Staré Těchanovice je zajištěno v septicích či žumpách, které jsou zaústěny do 

krátkých úseků stávající dešťové kanalizace, odvodňovacích příkopů případně trativodu, kterými odpadní 

vody odtékají spolu s ostatními vodami do Těchanovického potoku. Odpadní vody z některých obytných 

objektů jsou zaústěny přímo do potoka bez jakéhokoliv čištění.  

Stávající kanalizační síť obce se budovala postupně, v různých časových obdobích. Kanalizace slouží 

především k odvedení dešťových vod z intravilánu obce. Lze zvážit realizaci malých domovních čistíren 

odpadních vod, případně decentralizovaných čistíren pro více objektů. Vzhledem k velikosti obce je 

realizace centrální ČOV ekonomicky velmi náročná.  

 

 

2.3 OVZDUŠÍ A HLUK  

 

2.3.1 Imise 

 

Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v dalších 

oblastech ČR a překvapivě i malých obcích. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé 

negativní účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Respirace 

zvýšených koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav obyvatel.  

Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady 

zdrojů: významné stacionární (bodové) zdroje, doprava, plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: 

lokálních topenišť). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze 

středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky kilometrů).  

Účinky látek znečišťujících ovzduší emitovaných v určité oblasti se mohou negativně projevovat v oblastech 

více či méně vzdálených (desítky až stovky kilometrů). Řadu problémů tedy nelze řešit izolovaně v rámci 

sledovaného území (SO ORP, obec, katastr), ale nutná je spolupráce na větších územních celcích (kraje, ČR, 

mezinárodně - přeshraniční vlivy). Opatření provedené na území v působnosti pověřeného stavebního úřadu 

se mohou, ale také nemusí projevit na témže území (zvláště v případě stacionárních velkých a zvláště 

velkých emisních zdrojů). 

Jak už bylo řečeno, emise vypouštěné do ovzduší ze zdrojů v předmětném území se nemusí v plné míře 

projevit i v imisní situaci a celá tato problematika je navíc silně závislá na meteorologických podmínkách, 

kdy dochází ke zhoršeným rozptylovým podmínkám vlivem rozsáhlých tlakových výší od podzimních 

měsíců do měsíců jarních. Rozsáhlá tlaková výše se projeví hromaděním škodlivých látek v omezeném 

objemu vzduchu a následně dochází nebo může docházet až k několikanásobnému překračování imisních 

limitů, v našich podmínkách především pro prachové částice. 

Každý rok zpracovává ČHMÚ Praha (i když s dvouletým zpožděním) rozptylovou studii veškerých emisních 

zdrojů v ČR, která je kalibrována na výsledky imisního monitoringu. Tento model v sobě zahrnuje i 

meteorologické parametry, jako jsou rychlost, směr větru, srážky a inverzní stavy ovzduší. 

Výsledkem jsou mapy znečištění ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky, kdy se vyznačují oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší ve čtvercích (gridech) 1x1 km. V tomto případě se jedná o oblasti s překročením 

definovaných ročních limitů pro jednotlivé znečišťující látky. Je možné vytvářet i mapy „okamžitých“ 

imisních koncentrací (hodinových, denních), kdy koncentrace polétavého prachu může překračovat imisní 

limity i několikanásobně.  

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro SO ORP Vítkov jsou v jednotlivých letech různě rozsáhlé, jak už 

bylo řečeno, především s ohledem na meteorologické podmínky. Na území města Starých Těchanovic nebyla 

vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pouze na 0,7 % území SO ORP Vítkov došlo v roce 2008 k 
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překročení cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren. 

Jednalo se pouze o malou část města Vítkov. Ostatní imisní limity s výjimkou ozónu nebyly překročeny. Na 

100 % území SO ORP došlo v roce 2008 k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu zdraví 

lidí pro troposférický ozon. 

V obcích připadá vysoký podíl emisí sledovaných látek na zdroje v kategorii REZZO 3 (vytápění domů a 

bytů). Mezi významné zdroje znečištění v obdobných obcích patří především malé lokální topeniště spalující 

v nekvalitních kotlích tuhá paliva, v horším případě odpady. Dlouhodobým cílem by proto měla být buď 

plynofikace (která však může být s ohledem na velikost obce ekonomicky nepřijatelná) nebo postupná 

modernizace spalovacích zařízení (kotlů). Velkou část území v širším okolí zabírají lesní porosty, proto patří 

mezi základní zdroje pro vytápění biomasa.  

 

 

2.3.2 Hluk 

 

Hygienické limity hluku a vibrací jsou upraveny Nařízením vlády 148/2006 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zde jsou stanoveny limity pro pracoviště, ale i pro chráněný vnitřní 

prostor staveb (obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve 

stavbách pro výrobu a skladování), chráněný venkovní prostor staveb (prostor do 2 m okolo bytových domů, 

rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobných staveb) a chráněný venkovní prostor (nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 

sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť).  

Pro chráněný vnitřní prostor staveb je stanovena základní hladina LAeq, T 40 dB plus další korekce (dle 

Přílohy 2 NV 148/2006 Sb.), např. pro obytné prostory v době mezi 22,00 a 6,00  hodinou se jedná o korekci 

– 10 dB. Pokud se jedná o hluk v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy u staveb navržených, dokončených a 

zkolaudovaných před 1. červnem 2006 přičítá se další korekce + 5 dB. 

Pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor je základní hladina LAeq, T 50 dB (40dB 

pro noční dobu) plus korekce přihlížející k charakteru prostoru (viz Příloha č.3 NV 148/2006 Sb.), např. pro 

hluk z dopravy na pozemních komunikacích +5 dB. 

V obci se nenachází žádný významný zdroj hluku. Zdrojem hluku bývá často doprava, ta však není na území 

obce příliš intenzívní a v průběhu celostátního sčítání dopravy v roce 2010 zde nebylo prováděno sčítání. 
 

 

2.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

 

Území Starých Těchanovic se nachází v přírodně zajímavém a lesnatém území. Není zde vymezeno žádné 

velkoplošně ani maloplošně chráněné území ani žádný prvek soustavy Natura 2000 – ptačí oblast nebo 

evropsky významná lokalita. Vzhledem k přírodním hodnotám se však přibližně dvě třetiny území obce 

nacházejí v přírodním parku Moravice, jehož hranice vede po okraji zastavěného území obce.  

Územím obce dále prochází také několik prvků územního systému ekologické stability, jednak lokální a také 

regionálního. 

 

 Nenachází se zde žádný památný strom a v rámci dat ÚAP není vymezen žádný významný krajinný prvek.  

 

2.4.1 Přírodní park Moravice 

 

Velkou část území obce tvoří přírodní park Moravice. Přírodní park Moravice se nachází v kaňonovitém 

údolí, které je ojedinělým geomorfologickým útvarem se specifickou florou a faunou. Je to zbytek přirozené 

krajiny Východních Sudet s celou řadou zajímavých přírodních fenoménů. Byl vyhlášen v roce 1994. Protíná 

celý Nízký Jeseník. Oblast je převážně zalesněná smíšenými lesy, její strmé stráně na pravém břehu, 

obrácené k severu, jsou porostlé buky, kleny, jilmy a smrky, kdežto na levém břehu rostou dřeviny s většími 

nároky na teplo, borovice, modřín a dub. Na území obce Staré Těchanovice se v přírodním parku nachází 

také areál Janských koupelí. 

V rámci přírodního parku je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny chráněn krajinný ráz. 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 

chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
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umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v 

krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 

krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a 

v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a 

prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. 

 

 
Větší část území obce se nachází v přírodním parku Moravice (údolí Moravice na obrázku vzadu) 

 

2.4.2 Územní systém ekologické stability 

 

V území se nachází několik prvků regionálního a lokálního ÚSES. Ty jsou uváděny jednak v Zásadách 

územního rozvoje, jednak v rámci dat ÚAP.  

Nejvýznamnější je regionální biocentrum Moravický mlýn – mezofilní, bučinné, vodní biocentrum v západní 

části katastru obce. Toto biocentrum se nachází převážně na levém břehu řeky Moravice, část však zasahuje 

do katastru obce v blízkosti Jánských Koupelí. Hranice je dána přibližně stávající silniční komunikací. 

Dále se zde nachází dle dat ÚAP několik lokálních biocenter a biokoridorů, převážně lesních.  

 

Dle Zásad územního rozvoje platí pro regionální ÚSES tyto požadavky na využití území, kritéria a 

podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

 

- Chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž důsledkem je 

snížení stupně ekologické stability těchto ploch a/nebo znemožnění budoucího založení vymezené 

skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení biokoridorem v požadovaných prostorových 

parametrech. 

 

Úkolem pro územní plánování je „Při upřesňování vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES v rámci 

ÚP dotčených obcí dodržet alespoň minimální prostorové parametry biocenter a biokoridorů ve smyslu 

platných metodik pro vymezování ÚSES, tj. 0 – 40 ha pro regionální biocentrum (podle cílového typu 

ekosystému) a cca 40 m pro nad/regionální biokoridor. Při upřesňování vymezení nadregionálního a 

regionálního ÚSES v ÚP je nutné koordinovat řešení s vymezením na navazujícím území sousedních krajů. 



Vyhodnocení vlivů ÚP Staré Těchanovice na udržitelný rozvoj území – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EKOTOXA s.r.o. 
 

 19 

 

Dále jsou zde (dle dat ÚAP) vymezeny prvky lokálního ÚSES. Jedná se o lokální biokoridory podél toku 

řeky Moravice a podél Těchanovického potoka (západně od obce) a několik menších lesních lokálních 

biocenter v lesních porostech východně od obce, které jsou propojeny biokoridorem.  

Územní systém ekologické stability a jeho případné úpravy jsou také předmětem řešení návrhu územního 

plánu.  

Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 

základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

 

 

2.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A LESY 

 

Zemědělství má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, využívání půdy a tvorbu krajiny. SO ORP 

Vítkov patří k převážně zemědělským oblastem, leží v členitém terénu Vítkovských vrchů. Plošná ochrana 

půdy je definována ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 

pozdějších předpisů. Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který 

podstatně omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy.  

Zemědělská půda tvoří na území obce 54 % zemědělské půdy, tj. 408 hektarů. Z toho tvoří největší podíl 

orná půda (261 ha) a dále trvalé travní porosty. Viz tabulka. 
 
Tabulka 1: Výměra zemědělské půdy (ha) k 30. 6. 2010 

Celková 

výměra (ha) 

Orná 

půda (ha) 

Zahrady 

(ha) 

Ovocné 

sady (ha) 

TTP 

(ha) 

Vodní 

plochy (ha) 

Zemědělská půda 

celkem (ha) 

Podíl zemědělské 

půdy (%) 

747,1 261,5 6,2 0,0 140,3 12,2 408,0 54,6 

Zdroj: ČSÚ, 2010 
 

Lesy mají na území obce výměru 271 hektarů a tvoří přibližně 36 % území obce a nacházejí se především 

v severovýchodní části území na svazích k údolí řeky Moravice. Lesy jsou zařazeny dle Oblastních plánů 

rozvoje lesa do přírodní lesní oblasti PLO 29 – Nízký Jeseník. Vůdčím lesním vegetačním stupněm je v této 

PLO dubobukový a jedlobukový. Zastoupen je i bukový vegetační stupeň, v nižších polohách v okrajích jsou 

bukové doubravy, na kamenitých půdách klenové a lipové bučiny. Smrkové porosty nacházející se v této 

oblasti jsou ohroženy větrem, hnilobami podkorním hmyzem, je zde však postupný trend zvyšování podílu 

listnáčů. Ve 3. a 4. vegetačním stupni trpí smrk napadením houbou václavkou, takže dochází k velkým 

úhynům. 

 

 

2.6 KULTURNĚ, HISTORICKY A ARCHEOLOGICKY CENNÉ OBJEKTY A ÚZEMÍ 

 

2.6.1 Stručný popis historického vývoje území a kulturní hodnoty 

 

První zmínky o dnešní obci pocházejí ze 14. století. Staré Těchanovice patřily do okresu Opava. Od roku 

1960 se Staré Těchanovice staly součástí obce Kružberk, s nímž pak byly integrovány k Budišovu nad 

Budišovkou v roce 1979. Samostatnou obcí se Staré Těchanovice staly opět v roce 1990.  

V obci stojí od roku 1838 kostel sv. Petra a Pavla s dřevořezbami obou světců a krucifixem z 18. století a 

kaple Čtrnácti Božích pomocníků z roku 1928.  

Součástí Starých Těchanovic jsou Jánské Koupele. Zmínky o minerálních pramenech jsou doloženy k roku 

1640, kdy je jezuité z Melče používali k léčebným koupelím. Lázně byly založeny výstavbou prvního 

lázeňského domu v roce 1811. Zdejší uhličito-železitá kyselka byla stáčena do lahví a exportována. Jánské 

Koupele s prameny Marie a Pavla byly ke svému účelu hojně využívány v 19. století a v první polovině 20. 

století. Léčily se zde choroby srdce, oběhového a dýchacího ústrojí, onemocnění kůže, dna, revmatizmus a 

další nemoci. 

Od druhé světové války začaly lázně upadat. Během války zde byli internování zajatí důstojníci, po druhé 

světové válce zde byla zřízena zotavovna ROH. Léčení bylo zastaveno a ani později již nebylo obnoveno. 

Od roku 1993 jsou objekty uzavřeny a v roce 2003 byly koupeny soukromou firmou. Od té doby však 



Vyhodnocení vlivů ÚP Staré Těchanovice na udržitelný rozvoj území – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EKOTOXA s.r.o. 
 

 20 

nenastal žádný pokrok, naopak pokračuje chátrání objektů. Areál lázní byl prohlášen za kulturní památku 

rozhodnutím Ministerstva kultury ČR. 

 

Vývoj obce je možno pozorovat i na historických mapách.  

 

Jedinou kulturní památkou na území obce je právě areál bývalých lázní Jánské koupele, a to od r. 2005.  

 

 
Obrázek 1: Obec Staré Těchanovice a okolí – 2. vojenské mapování. (www.mapy.cz) 
 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 4: Střed obce Staré Těchanovice – mapa stabilního katastru, 1. pol. 19. století (www.cuzk.cz)  

 

 
Obrázek 5: Jánské Koupele – mapa stabilního katastru, 1. pol. 19. století (www.cuzk.cz)  
 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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3.1 VODSTVO A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Předkládaný návrh územního plánu Staré Těchanovice nepředpokládá žádné významnější změny, jimiž by 

mohlo být ovlivněno významněji negativně vodstvo (vodní toky, nádrže, zdroje). V oblasti zásobování 

pitnou vodou nejsou navrhovány žádné výraznější změny, tudíž by měl být zachován stávající stav. V oblasti 

odvádění a čištění odpadních vod územní plán nepředpokládá realizaci odvodu odpadních vod na centrální 

čistírnu odpadních vod, což by z hlediska finanční náročnosti představovalo pro obec velkou zátěž. Avšak 

vzhledem k charakteru obce (méně hustá zástavba, větší rozměry pozemků) se uvažuje o výstavbě domácích 

čistíren odpadních vod.  

Budoucnost Jánských koupelí je značně nejistá, a proto nelze ani předvídat konkrétní využití této plochy 

v budoucnu, jejíž historie je spojena s lázeňstvím. Územní plán počítá také s realizací opatření proti 

splachům z polí, které vznikají na svažitých pozemcích při přívalových srážkách. U vodoteče v západní části 

obce jsou plánovány drobné vodní plochy.    

 

 

3.2 OVZDUŠÍ A HLUKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ 

 

Obec nebyla zařazena do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Mezi zdroje znečištění ovzduší patří 

především rodinné domy, ty jsou však v rámci územního plánu takřka neřešitelné – obec neplánuje 

v nejbližších letech plynofikaci a hlavním zdrojem vytápění zůstane i nadále dřevo.  

Intenzita automobilové dopravy je v obci nízká, auta proto nepředstavují významný zdroj emisí ani hluku. 

Územní plán nenavrhuje v tomto ohledu výraznější změny.  

 

 

3.3 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

 

Území Starých Těchanovic se nachází v přírodně zajímavém území. Nejvýznamnější přírodní lokality jsou 

proto chráněny v rámci přírodního parku Moravice a v rámci územního systému ekologické stability.  

Nedá se předpokládat, že územně plánovací dokumentace bude mít na tyto charakteristiky příliš velký 

dopad. Nově navrhované plochy jsou navrhovány převážně v úzké návaznosti na v současnosti zastavěné 

pozemky v centrální části obce, a pokud budou stavby realizovány přijatelně s ohledem na krajinný ráz, 

nebudou negativně ovlivňovat krajinu v okolí Starých Těchanovic.  

V území se dále nachází několik prvků regionálního a lokálního ÚSES. Převážná většina plánovaných 

záměrů je lokalizována mimo jednotlivé prvky územního systému ekologické stability, případně se jedná o 

záměry takového typu, které by ekologickou stabilitu neměly snižovat. Návrh územního plánu systém ÚSES 

aktualizuje a do budoucna stabilizuje.  

 

 

3.4 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A LESY 

 

Největší část území obce zabírá zemědělská půda (54 % plochy), z toho má největší podíl půda orná. Nejvíce 

kvalitní půdy v I. a II. třídě ochrany (dle dat BPEJ) se nachází v centrální dnes zastavěné části obce podél 

vodotečí a dále pod obcí ve směru na Kružberk. Půdy ve II. třídě ochrany zde převažují. Ve vyšších partiích 

na méně kvalitních půdách se nacházejí především trvalé travní porosty.  

Územní plán navrhuje nové plochy pro bydlení a další plochy, jejichž realizací bude docházet k záborům 

zemědělského půdního fondu. Převážná část těchto ploch vyplňuje proluky v zástavbě, případně na ni 

bezprostředně navazuje, čímž se snižuje i míra ovlivnění a nedojde ke ztížení zemědělského hospodaření. 

Navržené plochy jsou relativně větších rozměrů a zástavba bude představovat pouze menší část z výměry 

celých ploch.   

3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY 

BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 
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3.5 KULTURNĚ, HISTORICKY A ARCHEOLOGICKY CENNÉ OBJEKTY A ÚZEMÍ 

 

Velkým problémem obce je areál bývalých lázní Jánské koupele, který od počátku devadesátých let chátrá. 

Je velkým zájmem nejen obce, ale i regionu, aby se areál, respektive budovy v něm, začaly opět využívat. 

Avšak jeho budoucnost je nejistá a je spíše v rukou současného vlastníka. Územní plán se snaží napomoci 

k budoucímu rozvoji této lokality a povzbudit opětovné rekreační využití. Z tohoto důvodu je zde navržena 

plocha pro sjezdovku a zázemí k ní. Území plán zároveň nijak neomezuje budoucí rozvoj této lokality.  
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Na území obce Staré Těchanovice se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, která by 

mohla být územně plánovací dokumentací ovlivněna.  

Z hlediska ochrany přírody je zde nejcennější přírodní složkou zachovalá harmonická krajina, a to nejen 

v údolí řeky Moravice, kde byl vyhlášen pro ochranu hodnot krajinného rázu přírodní park, ale v rámci 

celého okolí obce. Plánované záměry by však neměly mít na charakter krajiny významnější negativní dopad. 

 

Z hlediska ochrany vod je dílčím problémem nedostatečné čištění odpadních vod v obci, kdy je čištění 

zajištěno především v septicích nebo žumpách, případně přímým vypouštěním do vodotečí. Avšak s 

vybudováním kanalizace zakončené na ČOV nepočítá Plán oblasti povodí Odry, neboť se jedná se o finančně 

velmi náročné opatření. Předpokládá se tedy zachování stávajícího stavu, postupná modernizace a u nových 

objektů, kde to bude technicky realizovatelné, budování malých domovních čistíren odpadních vod.   

 

Z hlediska kulturních hodnot je nejvýznamnějším problémem chátrající areál lázeňských budov v Jánských 

koupelích – viz výše. Územní plán jako takový tento problém vyřešit nemůže, avšak umožňuje budoucí 

obnovu a využití tohoto areálu.  

 

4. 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 
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Předložený návrh územního plánu je zpracován jako jednovariantní. Posouzení vlivů jednotlivých 

navržených záměrů je obsaženo v další kapitole.  

5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE 
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6.1 POPIS POUŽITÉ METODY HODNOCENÍ  

 

Použitá metodika vyhodnocení vlivů na životní prostředí vychází z požadavků stavebního zákona, respektive 

jeho přílohy a ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Postup vyhodnocení je možno rozdělit do několika dílčích kroků: 

 

1. Vymezení jednotlivých skupin záměrů – tj. návrhové plochy obsažené v předloženém návrhu územního 

plánu (plochy pro bydlení, dopravní apod.).  

 

2. Zhodnocení vlivů jednotlivých záměrů na jednotlivé složky životního prostředí – jednotlivé záměry jsou 

hodnoceny především z hlediska střetů s hlavními limity ochrany životního prostředí s územním 

průmětem v měřítku odpovídajícím měřítku územního plánu.  

 

3. Vymezení záměrů, u kterých se předpokládá pozitivní nebo neutrální vliv na jednotlivé oblasti životního 

prostředí a především záměrů, u kterých se nedá vyloučit negativní a zejména potenciálně významný 

negativní vliv (tzv. „problémové“ záměry). 

 

4. Podrobnější zhodnocení vlivů tzv. „problémových“ záměrů – rozbor možných negativních vlivů na 

životní prostředí a jejich vyhodnocení.  

 

5. Navržení opatření ke zmírnění negativních vlivů. 

 

U celé řady hodnocených záměrů je možno předpokládat pozitivní vlivy na jednotlivé oblasti ŽP. Cílem 

hodnocení bylo identifikovat možné potenciální vlivy (na základě střetů), podrobněji se zabývat negativními 

vlivy a k těm navrhovat opatření pro zmírnění a zabránění těchto vlivů. Tam, kde nebyly identifikovány 

negativní vlivy, nejsou ve většině případů navrhována opatření, pouze u některých navrhovaných ploch jsou 

uvedena doporučení pro zlepšení působení na životní prostředí. 

 

Je nutno zdůraznit, že územně plánovací dokumentace vymezuje plochy a způsob jejich budoucího využití. 

V této fázi je tedy známa pouze orientační podoba budoucích záměrů, konkrétní podoba záměrů (stavby, 

jejich konkrétní využití, provoz apod.) známá není a bude předmětem řešení v navazujících řízeních (územní 

řízení, stavební řízení). Proto se při hodnocení jednotlivých záměrů (návrhových ploch) pracuje s jistou 

mírou neurčitosti (např. konkrétní podoba jednotlivých záměrů, plánovaný typ výroby, vliv na chráněné 

druhy rostlin a živočichů...).  

Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné kumulativní a synergické vlivy.  

 

Pokud byly identifikovány potenciálně negativní vlivy a zejména potenciálně významné negativní vlivy, byla 

navržena a uvedena opatření, jejichž provedením bude zajištěno zmírnění těchto negativních vlivů. 

 

6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ. 

SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ 

VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ 
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6.2 POPIS VLIVŮ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

6.2.1 Zastavitelné plochy – bydlení venkovské  

 

Návrh územního plánu vymezuje nově navrhované plochy pro smíšené obytné bydlení. Všechny tyto plochy 

navazují na stávající zástavbu a již existující plochy pro bydlení.  

Jak již bylo řečeno, všechny tyto nově navržené plochy pro bydlení navazují na stávající zástavbu nebo 

vyplňují proluky v ní, čímž bude zajištěno, že nebude docházet k zastavování volné krajiny a kompaktnost 

sídla zůstane zachována. Zároveň nebude problém napojení na stávající technické sítě.  

Žádná z těchto lokalit se nenachází na sesuvném ani poddolovaném území ani v jeho blízkosti, u budoucích 

staveb by zde proto nemělo hrozit riziko sesouvání nebo propadů či jiné nestability v podloží.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny zde také nelze očekávat střety, neboť všechny tyto plochy se nachází 

mimo plochy územního systému ekologické stability a samozřejmě i jiná maloplošně chráněná území. 

Několik z těchto ploch se ve východní části obce nachází v přírodním parku Moravice, avšak není zde 

předpokládaná žádná vícepatrová výstavba a nedá se předpokládat, že dojde k narušení krajinného rázu. 

Přesto je žádoucí, aby nová výstavba respektovala stávající charakter zástavby v obci, což bude až 

předmětem navazujících řízení.  

 

Několik ploch pro bydlení venkovské (Z01, Z03, Z05, Z07) zasahuje do půd v 2. třídě ochrany. Jak bylo 

řečeno výše, tyto nově navržené plochy navazují na stávající zástavbu a zemědělské hospodaření tak bude 

omezeno jen minimálně nebo vůbec. Z velké části se jedná o pozemky na svazích, které jsou zatravněné, 

zčásti také na ochranu před erozí.  

U několika ploch ve východní výše položené části obce zde hrozí splachy z výše položených pozemků nad 

nimi za přívalových dešťů a je proto žádoucí zajistit zde alespoň základní protierozní opatření (zatravnění, 

protierozní pás, příkop...).  Na Těchanovickém potoce není vymezeno záplavové území, avšak vzhledem 

k charakteru toku, průtokům a lokalizaci ploch nelze předpokládat žádná významnější rizika. V obci se 

nepředpokládá výstavba kanalizace zakončené na čistírně odpadních vod, přesto je žádoucí, aby minimálně 

na nových plochách a u nových objektů pro bydlení bylo požadováno čištěné odpadních vod v rámci 

domovní čistírny odpadních vod nebo čistírny pro více objektů.  

Současně je zde vymezena plocha územní rezervy R01 v místě, kde bylo původně navrženo fotbalové hřiště. 

V tomto případě se nejedná o záměr, k posuzování by mělo dojít až v případě změny územního plánu, 

případně jeho nového zpracování. Předběžně zde nelze předpokládat významnější negativní dopady na 

životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že se v obci neplánuje dostavba kanalizace se zakončením na centrální čistírně odpadních 

vod, měly by být odpadní vody u nových objektů zneškodňovány dle § 38 zákona č. 254/201 Sb., o vodách 

ve znění pozdějších předpisů, tj. především na domácí čistírně odpadních vod.   

 

 

6.2.2 Plochy smíšené obytné – komerční  

 

Jsou navrženy dvě plochy přestavby v místě dnes nefunkčního lihovaru – P01 a P02. Je předpokládaná 

přestavba stávajícího areálu. Z tohoto důvodu nelze předpokládat negativní dopady na životní prostředí, 

naopak by mělo dojít k obnově chátrajícího areálu, což lze hodnotit jednoznačně kladně. Nepředpokládá se 

zde průmyslová výroba větší intenzity, a to s ohledem na sousedství rekreačního areálu Davidův mlýn.  

 

 

6.2.3 Plochy občanské vybavenosti a sportu 

 

V rámci návrhu jsou vymezeny plochy občanské vybavenosti a sportu, a to Z11 – plocha tenisového kurtu za 

hřbitovem a Z12 – menší komerční zařízení za hřbitovem.  

Plochy Z11 a Z12 se nacházejí v centru obce v blízkosti stávajícího sportoviště a měly by přispět k rozšíření  

nabídky služeb v obci. Nelze zde předpokládat žádné významné negativní dopady na životní prostředí.  

 

Současně je v rámci návrhu zrušena plocha pro tělovýchovu a sport - fotbalové hřiště na jihu obce, která je 

nahrazena rezervou pro plochu bydlení.  
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6.2.4 Plochy rekreace 

 

Návrh vymezuje dvě plochy pro rekreaci hromadnou (Z15 a Z17 u Davidova mlýna).  

 

Plocha Z17 bude rozšiřovat dnes existující plochu hromadné rekreace Davidův mlýn, a to v její východní 

části. Nově vymezená plocha má rozlohu 0,2 ha, není ve střetu s žádným limitem pro ochranu životního 

prostředí a nelze zde předpokládat negativní dopady na životní prostředí. Plocha  Z15 u Davidova mlýna 

navazuje na stávající sportovně rekreační areál a v plánu je zde prostor pro otevřený bazén pro koupání, 

víceúčelový sál, agroturistiku, minizooo a další sportovní zařízení, jako je půjčovna kol, keramické dílny a 

další měkké rekreační aktivity. Ve stávajícím areálu je restaurace, chov ryb, sportovně lezecký areál a další 

rekreační aktivity. Nově navržené plochy se nachází mimo záplavová území. Menší část plochy Z15 

zasahuje do lokálního biocentra, avšak i tento prostor je již rekreačně využíván (lezecké překážky), a proto 

se i vzhledem k charakteru a předpokládanému budoucímu využití nedá předpokládat, že by došlo ke snížení 

ekologické stability daného prvku a jeho narušení. Celý areál je lokalizován na půdy v 1. třídě ochrany, proto 

je žádoucí lokalizovat stavební objekty (např. bazén) spíše tak, aby přiléhal k již stávajícím budovám a 

nestěžoval případné budoucí zemědělské hospodaření. S ohledem na charakter ploch se nedají předpokládat 

výraznější trvalé zábory zemědělského půdního fondu, přičemž předpokládaná je 10 % z dané plochy.  

 

 Plocha pro rekreaci navazuje na existující areál Davidova mlýna 
 

 

6.2.5 Plochy pro výrobu 

 

Návrh územního plánu vymezuje nové plochy pro výrobu, a to plochu Z21 pro lehkou výrobu, Z24 a Z13 

pro zemědělskou výrobu a Z31 u Jánských koupelí pro chov ryb. Tyto plochy s výjimkou Z31 navazují na 

stávající průmyslové objekty a nacházejí se ve východní horní části obce. Současně je zde vymezena plocha 

přestavby pro výrobu a skladování. Není známá přesná podoba budoucích záměrů, přesto lze z charakteru 

ploch vyvodit možné budoucí vlivy na životní prostředí.  

V případě plochy Z21 se předpokládá lehká průmyslová výroba, skladování, související komerční 

vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení), sběrné dvory a další a s tím související 

parkování, odstavná stání, přístupové komunikace, zeleň, mobiliář a další. Tyto druhy výroby mohou být 

zdrojem znečištění ovzduší, zdrojem hluku, dojde k záborům půdního fondu a mohou být znečišťovány 

podzemní a povrchové vody. Jedná se o potenciální vlivy, které je možno efektivně minimalizovat. Bude 

nutné zajistit čištění odpadních vod, v případě vytápění používat nízkoemisní kotle, zajistit údržbu ploch 
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jako ochranu před prachem a další. Kolem areálu je v severní a západní části navržen pás ochranné zeleně, 

který by měl do budoucna přispět k odclonění areálu od svého okolí a zároveň tlumit účinky hluku a 

prašného znečištění. V případě, že zde budou lokalizovány záměry, které budou mít parametry dle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, budou předmětem posouzení v rámci procesu EIA. I 

tímto by měly být případné negativní vlivy u obou ploch eliminovány.  

V případě plochy Z13, která se nachází u křižovatky silnic II/443 a III/44327, je v plánu zemědělská výroba. 

Plocha v horní části obce je dobře dopravně dostupná, nachází se mimo chráněná území. Zasahuje do ploch 

zemědělské půdy v 2. třídě ochrany. V současné době probíhá v areálu výroba (pila), majitel plánuje do 

budoucna přechod na zemědělské podnikání. Z hlediska vlivů na životní prostředí nedojde oproti stávajícímu 

stavu k významné změně a vliv tak bude neutrální.   

V případě plochy Z31 se jedná o výstavbu odchovných nádrží k chovu ryb. Na ploše by měly být provedeny 

přírodní odchovné nádrže tak, aby horní okraj lícoval s okolním terénem. Nebude zde provedeno oplocení 

ani žádné terénní úpravy. Součástí areálu budou provozní budovy nacházející se na okraji plochy poblíž 

silnice. Plocha respektuje svým vymezením plochu stávajícího biocentra RBC 176 „Moravický mlýn“, se 

kterým sousedí. Zároveň je lokalizována do záplavového území Q100, přičemž provozní budovy budou 

lokalizovány mimo toto území. Sádky budou umístěny tak, aby horní okraj lícoval s okolním rostlým 

terénem a vzhledem k tomu, že technologické budovy budou navrženy až za hranicí záplavového území a 

aktivní zóny, je možno konstatovat, že plánovaný konkrétní záměr bude mít za těchto podmínek 

zanedbatelný vliv na odtokové poměry. Tyto technické detaily je nutno dohodnout v navazujících řízeních.  

Dále je potřeba upozornit, že plocha se nachází v ploše splňující podmínky pro VKP údolní niva. Významné 

krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena 

jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést 

k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-

stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 

přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, 

odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Plochy pro sádky jsou vymezeny 

v ploše VKP, budovy již mimo hranice VKP. Při dodržení výše uvedený plánů (bez oplocení, sádky s úrovní 

terénu, budovy mimo VKP apod.) se nedá předpokládat významnější negativní ovlivnění stávajících 

přírodních hodnot v území (travní porost).    

 

 

6.2.6 Plochy dopravní infrastruktury 

 

Návrh územního plánu vymezuje plochu Z28 pro veřejné parkoviště „u hospody“ a Z30 pro veřejné 

parkoviště v Janských Koupelích. Plocha dopravy Z08 k zastavitelné ploše Z01, byla převzata z předchozí 

platné územně plánovací dokumentace. 

Ostatní dopravní plochy nejsou samostatně vymezeny jako záměr, ale jsou součástí záměrů zastavitelných 

ploch bydlení a občanské vybavenosti – přístupové komunikace.  

Plocha Z28 o rozloze 0,07 ha se nachází v centrální části obce – nedojde k záborům zemědělské půdy ani by 

neměla být ovlivněna stromová zeleň. Plocha se nachází nad Těchanovickým potokem, proto bude nutné 

technicky vyřešit průchod vodního toku danou plochou (zatrubnění, dvě dílčí propojené zpevněné plochy 

aj.). Nedají se předpokládat významnější negativní dopady na životní prostředí.   

Plocha pro veřejné parkoviště v Jánských Koupelích má rozlohu 0,06 ha a nachází se v blízkosti u silnice 

v areálu Jánských Koupelí. Tato plocha stabilizuje a rozšiřuje plochu u objektu s občerstvením, v jejíž 

blízkosti dnes již auta občas parkují, např. v době sjíždění Moravice. Plocha se nachází mimo záplavové 

území a vzhledem k její lokalizaci a rozloze se nedají předpokládat významnější negativní dopady na životní 

prostředí. Je zde žádoucí omezit zásahy do vzrostlé stromové zeleně.  

 

 

6.2.7 Plocha veřejného vybavení  

 

V areálu Jánských Koupelí je navržen plocha Z29 - veřejné prostranství, které navazuje na stávající areál 

lázeňských budov. V úvahu zde – v případě obnovy areálu lázeňských budov – připadá vybudování pěších 

komunikací, ploch veřejné zeleně, související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení a 
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další. Plocha zasahuje do lesních porostů nad areálem a jeho okolí a její celková plocha je 2,2 ha. Nutný je 

zde souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.  

 

 

6.2.8 Plochy technické infrastruktury 

 

Návrh územního plánu vymezuje plochu Z20 pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr, 

která se nachází v centrální části obce u silnice. V současné době se jedná o zpevněnou plochu s objektem, 

na niž bude funkce objektu (sběr odpadů) navázán. Z hlediska vlivů na životní prostředí zde nelze 

předpokládat významnější negativní dopady, v dalších fázích realizace bude nutné zajistit naplnění všech 

požadavků vyplývající pro tato zařízení, tj. zejména dle zákona o odpadech.  

 

  

6.2.9 Plochy vodní a vodohospodářské 

 

Návrh územního plánu obce vymezuje tři plochy suchých poldrů plošně malého rozsahu na Těchanovickém 

potoce v obci. Jedná se o plochu u křižovatky silnic II/443 a III/44327, u parčíku na východní straně obce a 

plochu u obecního úřadu. Jedná se o plochy bývalých rybníčků, které jsou dlouhodobě vypuštěny a 

v současné době napomáhají zadržet vodu za vyšších průtoků např. při přívalových dešťů. V podstatě se 

jedná o zachování stávajícího stavu, do budoucna je možná jejich modernizace. Stav je možno považovat za 

uspokojivý.  

 

6.2.10 Plochy sídelní zeleně 

 

Návrh vymezuje tři plochy ochranné zeleně, a to po obvodu plánovaných ploch pro zemědělskou a lehkou 

průmyslovou výrobu, které se nacházejí jižně v horní části obce. Účelem těchto pásů ochranné zeleně je 

eliminovat případné negativní dopady výroby na těchto plochách, zejména omezování hluku, prašnosti a 

vizuálního působení těchto areálů na své okolí. Z těchto důvodů lze tyto záměr z hlediska vlivů na životní 

prostředí chápat jednoznačně kladně.   

Ostatní sídelní zeleň není samostatně vymezena, ale je také součástí především funkčních ploch veřejných 

prostranství, ploch obytných a ploch občanského vybavení, ploch dopravy může být součástí i dalších 

funkčních ploch vymezených v územním plánu. 

 

 

6.2.11 Plochy změn v krajině  

 

Po pravé straně vodoteče v západní části obce jsou navrženy dvě vodní plochy – rybníčky (K01, K02), obě 

dvě o rozloze cca 0,4 ha. Předpokládá se funkce rekreační a biologická. Vytvoření těchto ploch podpoří 

diverzitu biotopů v krajině a tím vytvoří prostředí živočichy vázané na vodní ekosystémy. Z tohoto pohledu 

je možno vlivy tohoto opatření chápat pozitivně. Obě dvě tyto plochy zasahují do lokálního biokoridoru a 

jsou v místech, kde se v současné době nacházejí převážně zatravněné plochy a keřové porosty. Realizací 

tohoto opatření dojde ke zvýšení ekologické stability v daném území.  
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Plocha pro malou vodní plochu na vodoteči (K02) 

 

Plocha  K03 u Davidova mlýna navazuje na zastavitelnou plochu Z15 a rozšiřuje stávající sportovně 

rekreační areál. V plánu je zde prostor pro lyžařský běžecký areál, agroturistiku, minizooo a další sportovní 

zařízení. Ve stávajícím areálu je restaurace, chov ryb, sportovně lezecký areál a další rekreační aktivity. 

Nově navržené plochy se nachází mimo záplavová území. Celý areál je lokalizován na půdy v 1. třídě 

ochrany, proto je žádoucí lokalizovat stavební objekty spíše tak, aby přiléhal k již stávajícím budovám a 

nestěžoval případné budoucí zemědělské hospodaření. S ohledem na charakter ploch se nedají předpokládat 

výraznější trvalé zábory zemědělského půdního fondu, přičemž předpokládaná je 10 % z dané plochy.  

 

 

Plocha K05 pro rozhlednu je navržena západně od centra obce a při realizaci přinese posílení cestovního 

ruchu v oblasti, zvýšení návštěvnosti a propagaci hodnot krajinného rázu, které jsou zde velmi vysoké, o 

čemž svědčí to, že je část obce zařazena do přírodního parku Moravice. Nelze zde předpokládat negativní 

dopady na životní prostředí. 

 

 

6.2.12 Dopravní infrastruktura 

 

Základní komunikační síť v obci je stabilizovaná a nepředpokládá se jejich zásadní změnová úprava. Hlavní 

osou území katastru je sil. II/443 Budišov - Opava, na níž navazují silnice III. tř, které zajišťují vlastní 

dopravní obsluhu území ve směru Staré Těchanovice – Jánské Koupele – Melč. Intenzita dopravy je nízká, 

počítáno je s maximální intenzitou do 1000 vozidel/24 hodin, a to i v případě, že by byl zprovozněn areál 

v Jánských Koupelích, není tedy nutné zvyšovat kapacitu tras.  

Místní komunikace a účelové komunikace potom zahušťují dopravní kostru obce. Předpokládá se pouze 

postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru, jejíž součástí bude vedle již zmíněných úprav i 

zahrnutí výstavby zastávek autobusů MHD.  

Z hlediska parkování osobních vozidel je situace také stabilizovaná. Vzhledem k velikosti pozemků je 

parkování zajištěno většinou přímo na nich. Na průtazích silnic po úpravě příčného profilu lze uvažovat se 

zastavovacími, resp. parkovacími pruhy.  

V území není navržena plocha pro čerpací stanici pohonných hmot. Manipulační plochy jsou součástí 

průmyslových a zemědělských podniků.  

Nejistý je vývoj v Jánských Koupelích. V případě, že bude zprovozněn, počítá se s řadou dopravních 

opatření, jako jsou snížení předepsané rychlosti na silnici III/44329 v úseku u tohoto areálu na 30 až 40 km/h 
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pro omezení hluku a bezpečnosti, vybudování samostatné příjezdové komunikace tak, aby doprava k 

lyžařskému areálu neprojížděla lázeňským areálem a nenarušovala jeho klidový pěší ráz, rozšíření parkovišť 

(u sjezdovky pro 80 – 110 aut a autobusy), rozšíření silnice III/44329 v místech odbočných křižovatek pro 

zřízení samostatných pruhů pro odbočování vlevo. 

 

Vzhledem k tomu, že v převážné části je se jedná o zachování stávajícího stavu a vzhledem k tomu, že 

rozsah nových záměrů dopravních ploch je velice nízký a vždy vázaný na již existující zástavbu, nebude 

docházet k novým záborům půdního fondu, nezvýší se hlukové ani emisní znečištění z této dopravy a 

nedojde k ohrožení zdraví lidí v obci. Naopak rekonstrukce stávajících komunikací může pomoci zlepšit 

současný stav.     

 

 

6.2.12.1 Pěší a cyklistická doprava 

 

Systém pěší dopravy zůstane zachován. Cyklistický provoz je veden po síti místních a účelových 

komunikací, případně po stezkách se smíšeným provozem. Současně je navrženo převedení regionální 

cyklotrasy č. 551 (v prostoru, kde prochází po silničním tělese na západní straně katastru) na samostatnou 

cyklostezku, která povede lesem. Toto opatření by mělo přispět k oddělení cyklistické dopravy od 

automobilové a zvýšit tak komfort a bezpečnost cyklistů. 

 

 

6.2.13 Technická infrastruktura 

 

6.2.13.1 Zásobování pitnou vodou 

 

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v provozování SmVaK Ostrava a.s. a je na něj napojeno 83 

% trvale bydlících obyvatel. Vodovod je součástí SV „Vítkov-Budišov-Melč“ napojeného na centrální zdroj 

vody OOV – ÚV Podhradí. Vodovodní síť obce je zásobena gravitací přes zemní vodojem 2x75 m3 

z přiváděcího řadu z akumulací v Budišově n/B do ZČS Kružberk. Vodovod je v dobrém technickém stavu a 

dle návrhu ÚP je stávající systém zásobování pitnou vodou vyhovující i do budoucna. Nové vodovodní řady 

nejsou plánovány.  

Návrhové lokality pro bytovou a smíšenou výstavbu budou zásobeny pitnou vodou jednak ze stávajících 

řadů veřejné vodovodní sítě, ale i z nových rozvodů veřejného vodovodu napojených na stávající distribuční 

síť.  

V lokalitě Jánských Koupelí v současné době nejsou žádní obyvatelé. V budoucnu se uvažuje s rekonstrukcí 

budov a jejich opětovnému využití – záměr není znám, ale pravděpodobně rekreační. V případě obnovení 

lázeňského provozu bude zvýšen i odběr vody, který však bude dostatečně pokryt ze stávajícího systému.  

U sjezdovky se počítá s jejím zasněžováním a předpokládá se využití vody z řeky Moravice.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti zásobování pitnou vodou zůstane v podstatě zachován stávající stav a 

dojde pouze k rozšíření vodovodního řádu do nových rozvojových lokalit, nelze v tomto případě 

předpokládat žádné významnější dopady na životní prostředí.  

 

 

6.2.13.2 Kanalizace a čištění odpadních vod 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje s ohledem na předpokládané náklady na 

vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV doporučuje ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci 

odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z 

jednotlivých nemovitostí lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako 

alternativu je doporučeno využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s 

následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.  

Lokalita lázní Jánské Koupele je odkanalizována jednotnou kanalizací, která je ukončena na mechanicko-

biologické ČOV, která je odstavena z provozu. Kapacita je ovšem dostatečná pro zajištění likvidace 

odpadních vod z celého areálu lázní, a to i ve výhledu do roku 2015.   



Vyhodnocení vlivů ÚP Staré Těchanovice na udržitelný rozvoj území – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EKOTOXA s.r.o. 
 

 33 

V podstatě se jedná o zachování stávajícího stavu a jeho postupné zlepšování, což lze z hlediska vlivů na 

životní prostředí hodnotit neutrálně.  

 

6.2.13.3 Plynofikace 

 

V obci se nepočítá s plošnou plynofikací, a to vzhledem k neúnosně vysokým investičním nákladům a 

relativně řídké zástavbě. K vytápění se nejvíce využívá dřevní biomasa, dalším využívaným palivem je uhlí. 

Toto přináší zvýšenou zátěž na životní prostředí, avšak vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám 

nedochází k dlouhodobějším stavům zhoršeného ovzduší. Ke zlepšení situace by měla přispět postupná 

modernizace spalovacích zařízení a zateplování objektů.    

 

 

6.2.13.4 Zásobování elektrickou energií 

 

U stávající sítě pro zásobování elektrickou energií se počítá s jejím zachováním a postupnou modernizací. 

Nové plochy pro výstavbu rodinných domů a dalších se z převážné části budou napojovat na stávající 

rozvodné sítě. Pro areál pro sjezdové lyžování se zázemím (parkování, osvětlení apod.) budou jednak 

napojeny na stávající rozvody a pro případné nové odběry, které nebude možno pokrýt, je navržena výstavba 

nové velkoodběratelské trafostanice (kiosková) a nové kabelové přípojky pro tuto trafostanici.  

Veřejné osvětlení je provedeno výložníky se svítidly, které jsou upevněny na stožárech sítě NN, a 

předpokládá se doplnění stávající sítě veřejného osvětlení o nová svítidla.  

Z hlediska vlivů na životní prostředí se jedná o minimální změny a nelze zde předpokládat významnější 

negativní vlivy na životní prostředí.  

 

 

6.2.14 Vodní toky a plochy 

 

Pro eliminování negativních dopadů zatrubnění Těchanovického potoka v centru obce jsou vybudovány 

suché poldry, které zde již existují. 

Pro vytvoření podmínek, které by snížily stávající rychlost povrchového odtoku srážkových vod, a mohlo 

dojít k maximálnímu zasáknutí těchto vod v povodí, jsou navržena protierozní a protipovodňová opatření.  

Realizace tohoto opatření přispěje k eliminaci škodlivého působení vodní eroze, což částečně posílí také 

ochranu toků před povodňovými průtoky a zanášení splaveninami a dále k ochraně zemědělského půdního 

fondu a intravilánu obce. Tato opatření lze tedy z hlediska vlivů na životní prostředí hodnotit veskrze kladně.  

Je však nutné počítat s tím, že z hlediska majetkových vztahů a nájemních smluv se zemědělci bude realizace 

těchto opatření obtížně realizovatelná, neboť se jedná o liniová opatření procházející často více pozemky. 

Územní plán však bude realizaci těchto opatření umožňovat.  

 

 

6.2.15 Koncepce uspořádání krajiny 

 

Návrh územního plánu stanovuje koncepci uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 

ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání nerostů. Jsou zde vymezeny plochy zemědělské, lesní, 

smíšené, přírodní a vodní a vodohospodářské. Současně je také vymezen územní systém ekologické stability.  

 

Územní plán vymezuje plochy zemědělské (Z) a lesní (L). U lesních ploch se neplánuje žádné další zalesnění 

a změny, vyjma možných budoucích záborů souvisejících s požadavky na rozvoj areálu v Jánských 

Koupelích (viz předchozí podkapitoly). Z hlediska vlivů na životní prostředí tedy nejde očekávat negativní 

dopady. Co se týče ploch zemědělských, tak návrh územního plánu nenavrhuje žádné rozšiřování orné půdy, 

naopak s ohledem na efektivitu a protierozní ochranu doporučuje zatravnění dalších ploch orné půdy, kde to 

ekonomické podmínky dovolí. Toto opatření by mělo přispět k ochraně zástavby a přilehlých pozemků před 

splachy zeminy za přívalových dešťů, přispět ke stabilizaci vodního režimu a k ochraně samotné zemědělské 

půdy před její degradací. Toto lze hodnotit jednoznačně kladně.    
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Dále jsou vyznačeny plochy smíšené nezastavěného území (S*, S.s, S,r.) s charakterem harmonické skladby 

polních a lučních remízů, mezí a selských lesíků, doprovodných porostů cest a vodních toků i solitérních 

stromů, střídané s drobnými travními porosty Jedná se o významnou složku krajiny, která plní více funkcí. 

Z hlediska životního prostředí a biodiverzity je žádoucí tyto plochy zachovat, k čemuž návrh územního plánu 

přispívá.  

Dále jsou navrženy plochy přírodní, plchy zeleně a plochy vodní a vodohospodářské. Jsou navrženy 3 

stávající suché poldry v obci na Těchanovickém potoce. Tyto vymezené plochy budou mít na životní 

prostředí jednoznačně kladný dopad.  

 

 

6.2.15.1 Území systém ekologické stability 

 

Vymezení Územního systému ekologické stability vychází jednak ze Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, kde je vymezen systém regionálního a nadregionálního ÚSES a dále z Generelu 

lokálního územního systému ekologické stability z roku 1993, respektive také z Územně analytických 

podkladů SO ORP Vítkov. 

Zásady územního rozvoje vymezují v údolí Moravice část regionálního biocentra RBC 176 a části 

regionálních biokoridorů RBK 519, RBK 520 a RBK 627. Dále je vymezeno několik prvků lokálního ÚSES 

(biocentra a biokoridory) a také interakčních pro jejich doplnění.  

Vymezení prvků ÚSES v rámci územního plánu přispěje k jejich budoucí ochraně a u doposud nefunkčních 

k jejich realizaci. Současně je zachována návaznost na ÚSES v okolních obcích.  

Byly prověřovány případné střety se záměry navrženými v územním plánu a již v procesu zpracování řešeny, 

aby nedocházelo k vzájemným kolizím. Zbývající jsou zde podrobněji rozebrány: 

Regionální biokoridor RBK 519 se překrývá s krajinnou plochou smíšenou pro rekreační využití K03  u 

Davidova mlýna. Jedná se o plochu rekreace většího rozsahu a jsou zde v plánu např. trasy pro běžkové 

lyžování. Nemělo by zde tedy dojít ke střetu a snížení ekologické stability plochy (dnes orná půda), což by 

bylo dořešeno v případných navazujících řízeních.  
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Předložený návrh územního plánu obce Staré Těchanovice byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví. V rámci tohoto posouzení nebyly zjištěny žádné potenciálně závažné negativní vlivy na 

životní prostředí a veřejné zdraví.  

Problematika chátrajícího areálu bývalých lázní Jánské koupele přesahuje území obce Staré Těchanovice. Je 

zájmem celého širšího regionu, aby byl tento problém vyřešen a chod v areálu obnoven. Návrh územního 

plánu k tomu přispívá vymezením nových ploch pro rekreaci a s tím souvisejícím zázemím a infrastrukturou.   

 

Je zde nutno zdůraznit, že územní plán vymezuje plochy, konkrétní využití a způsob provozu není v řadě 

případů znám (např. plochy pro rekreaci, komerční zařízení apod.). Podrobnější hodnocení vlivů těchto 

konkrétních budoucích záměrů na vymezených plochách bude – pokud to bude vyplývat z požadavků zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – provedeno v rámci zjišťovacího řízení.  Celou 

řadu záměrů lze z hlediska vlivů na životní prostředí naopak hodnotit kladně. 

 

 

 

7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ 

NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Hlavním dokumentem pro oblast životního prostředí v rámci ČR je Státní politika životního prostředí. SPŽP 

se soustředí na následující čtyři prioritní oblasti: 

 

1) Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 

2) Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 

3) Ochrana přírody a krajiny 

4) Bezpečné prostředí 

 

Jednotlivé priority a oblasti jsou rozpracovány do cílů. Podrobněji jsou cíle popsány v úvodní kapitole. Státní 

politika životního prostředí je nadřazeným dokumentem pro další dílčí strategické dokumenty pro oblast 

životního prostředí, ať již na úrovni státní, krajské nebo obecní.  

 

Oblast životního prostředí je jedním ze tří základních pilířů udržitelného rozvoje. Toto platí také v obci Staré 

Těchanovice, o to více vzhledem k přírodním a kulturním hodnotám na jejich území, konkrétně přírodnímu 

parku Moravice, zachovalosti krajinného rázu a areálu lázní v Jánských koupelích, dobré kvalitě ovzduší a 

vysokému podílu lesů a zachovalému krajinnému rázu. Z tohoto důvodu je tuto oblast životního prostředí 

v předloženém návrhu územního plánu Starých Těchanovic nutno reflektovat.  

 

V rámci územního plánu jsou zmiňovány požadavky na zachování přírodních prvků v krajině i v zastavěných 

částech obce, respektování krajinného rázu území, respektování a vymezení skladebných prvků ÚSES, 

ochrana kulturních památek, liniové a solitérní zeleně. Řešena je také problematika protierozní ochrany a 

navržena opatření pro její zajištění. Vymezeny jsou také interakční prvky pro doplnění krajinné mozaiky.  

 

Předložený návrh územního plánu přispěje k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí na katastrálním 

území obce staré Těchanovice tímto způsobem: 

 

Ochrana přírody a krajiny  

 

 Stanovuje koncepci uspořádání krajiny, obecné podmínky pro využití ploch, vymezuje prky ÚSES a 

navrhuje opatření pro ochranu zemědělské půdy před vodní a větrnou erozí. 

 Vymezuje plochy územního systému ekologické stability – navrhuje a stabilizuje plochy biocenter a 

biokoridorů 

 Zajišťuje ochranu vymezením přírodního parku Moravice. 

 Zvyšuje retenci vody v území prostřednictvím prvků protierozní ochrany (zasakování) a návrhem 

dvou menších vodních nádrží na Bílém potoce. 

 Umožňuje, případně vyžaduje umístění ploch zeleně i na ostatních plochách (např. plochy k bydlení, 

veřejných prostranství, rekreační a další). 

 Zachovává kompaktnost zástavby, navrhuje přestavbu již využívaných ploch, dřívějších stavebních 

parcel, čímž mj. zamezuje zásahy do volné krajiny. 

 Nevymezuje žádné plochy pro větrné elektrárny, které představují potenciálně nejvýznamnější 

ohrožení pro krajinný ráz. 

 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 

 

 Vymezuje v území plochy pro ochranu před vodní erozí 

 Vymezuje plochy ÚSES, čímž přispívá k zajištění ekologické stability v krajině a migraci živých 

organismů 

8. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT 

ŘEŠENÍ 
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 Vymezuje plochy zemědělské umožňující hospodaření v krajině. 

 Navrhuje plochu pro rozšíření sběrný dvůr, čímž přispívá k řešení problematiky odpadů.  

 Nevymezuje žádné další plochy pro těžbu nerostných surovin. 

 

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 

 

 Nenavrhuje nové komunikace a nemělo by dojít k nárůstu intenzity dopravy a tím i hlukové 

znečištění a znečištění ovzduší.  

 

Bezpečné prostředí 

 

 Vymezuje plochy s protierozní a protipovodňovou funkcí 

 

Předložený návrh územního plánu nenavrhuje žádné variantně řešené plochy. Je možno konstatovat, že 

předložený návrh územního plánu přispívá k naplňování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí. 
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Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (§ 10h) zavazuje předkladatele koncepcí (v 

tomto případě obec Staré Těchanovice), aby zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví. Pokud předkladatel na základě tohoto sledování zjistí, že provádění koncepce má 

nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí 

opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a 

současně rozhodnout o změně koncepce. 

 

Pro sledování vlivu územního plánu obce Staré Těchanovice na životní prostředí jsou navrženy následující 

vybrané indikátory. Tyto indikátory vycházejí jednak z požadavků legislativy a jednak z národních nebo 

krajských koncepčních dokumentů a dále z rozboru udržitelného rozvoje území, konkrétně 

environmentálního pilíře. Vyhodnocení indikátorů je možno provádět v rámci rozboru udržitelného rozvoje 

území, které je prováděno dle stavebního zákona ve dvouletých intervalech. 

 

 Každoroční vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 

 Koeficient ekologické stability 

 Míra záboru ZPF v 1. a 2. třídě ochrany (ha/rok) 

 

Zároveň z dlouhodobějšího hlediska doporučujeme sledovat stav a realizaci prvků územního systému 

ekologické stability.   

 

Územní plány vymezují plochy a koridory, které mají sloužit k určitým funkcím. Pro výběr konkrétních 

projektů (záměrů) v jednotlivých funkčních plochách a koridorech lze orientačně využít výše uvedených 

indikátorů, respektive vlivu konkrétních záměrů na stav těchto indikátorů. Před realizací jednotlivých záměrů 

v daných plochách bude posouzeno, zda spadají do působnosti zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Tyto indikátory je poté možno využít také v procesu EIA u 

těchto jednotlivých záměrů. 

 

 

 

 

9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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Dle § 19 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je úkolem územního 

plánování také vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na vyvážený vztah územních podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen 

"vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 

zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Vlastní obsah posouzení 

vlivů na územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven přílohou stavebního zákona. 

Předložené vyhodnocení je zpracováno podle požadavků přílohy stavebního zákona a dle požadavků 

vyplývajících ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů.  

Předmětem hodnocení bylo především hodnocení jednotlivých navrhovaných ploch a stanovený způsob 

jejich využití. Územní plán nenavrhuje variantní řešení.   

 

 

10.1 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 

Návrh územního obce Staré Těchanovice naplňuje jako celek požadavky ochrany životního prostředí a je v 

souladu s hlavními cíli strategických dokumentů pro tuto oblast. Jeho realizace u řady záměrů povede ke 

zlepšení současného stavu životního prostředí. U některých dílčích záměrů byly identifikovány potenciálně 

negativní vlivy na životní prostředí, které jsou však méně významné nebo jsou řešitelné v nadcházejících 

fázích realizace záměrů (EIA hodnocení, územní řízení).    

Na základě celkového vyhodnocení je možno konstatovat, že předložený návrh územního plánu obce 

Staré Těchanovice nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí.  
 

 

10.1.1 Souhrn dalších doporučení pro zlepšení působení územního plánu na životní prostředí 

 

U jednotlivých dílčích typů ploch a koridorů nebyly identifikovány závažné negativní vlivy na životní 

prostředí a veřejné zdraví. Níže je uveden souhrn doporučení pro zlepšení působení územního plánu na 

životní prostředí. 

 

Plochy pro bydlení 

 

 U nových staveb zajistit čištění odpadních vod nejvhodněji v domovních čistírnách odpadních vod, 

případně pro více objektů v rámci jedné ČOV. 

 

Plochy výroby 

 

 U plochy Z31 v navazujících řízeních lokalizovat budovy mimo záplavové území Q100 a navržené 

VKP údolní niva, realizovat nádrže/sádky v úrovni terénu tak, aby nebyly negativně ovlivněny 

odtokové poměry. Projednat konkrétní podobu záměru s orgánem ochrany přírody, tak, aby nebyly 

negativně ovlivněny přírodní hodnoty v dané ploše.    

 

Plochy pro sport a rekreaci 

 

 U plochy Z15 pro sport a rekreaci u Davidova mlýna zajistit, aby nedošlo ke snížení ekologické 

stability sousedního ÚSES.  
 

Plochy přírodní  

 

 Zajistit postupnou realizaci ÚSES, ochranu a budování interakčních prvků a realizaci protierozních 

opatření.  

10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 
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