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1. Zadání, cíl hodnocení 
 

Předkládané hodnocení bylo zpracováno podle souvisejících metodických pokynů 
MŽP ČR a odpovídá posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění). Hodnocená koncepce nese název Územní 
plán Liptál. Potřeba vypracování tohoto hodnocení vyplynula ze stanoviska 
příslušného orgánu ochrany přírody – Krajského úřadu Zlínského kraje, který ve 
svém koordinovaném stanovisku ze dne 26.2.2009 (č.j. KUZL 9950/2009) 
konstatuje, že „vzhledem k chybějícím bližším informacím uváděných v ÚPD, 
které by vypovídaly o budoucím rozvoji obce a o umístění předmětných 
rozvojových lokalit ... nelze vyloučit její významný vliv  na  evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a 
záměry.“ 
 

Předložené hodnocení vychází z ustanovení zákona č.114/1992 Sb., zákona č. 
100/2001 Sb., v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o 
stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise 
(viz ANONYMUS 2001a, 2001b). Hodnocení koncepce bylo zpracováváno jako 
součást procesu SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). 
Zpracovatelem SEA byla ing. Marie Skybová, Ph.D. (Štítina). 
 

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzované koncepce na EVL a PO bylo v 
souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a platnou legislativou 
zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany 
EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy). 
Cílem hodnocení bylo zjistit zda jednotlivé dílčí záměry (změny funkčního využití 
ploch), uvedené v navrženém územním plánu budou či nebudou mít významný 
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy NATURA 2000, 
jež mohou být potenciálně dotčeny.    
 

V době zpracovávání hodnocení podle § 45i byla vládou schválena novela 
nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterou se stanoví seznam evropsky významných 
lokalit. Novela obsahuje doplnění zcela nových EVL a úpravy hranic a předmětů 
ochrany stávajících EVL. Předkládané hodnocení podle § 45i Územního plánu 
Liptálu již reflektuje schválení novely nařízení vlády č. 132/2005 Sb., a pracuje 
tak i se změnami, jež tato novela obsahuje.     
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2. Metodika práce 
 

Posuzování podle §45i obce probíhalo v souběhu s tvorbou územního plánu, tedy 
metodou ex ante. Terénní průzkum za účelem celkové rekognoskace území, 
případně zjištění výskytu předmětů ochrany, probíhal v průběhu listopadu roku 
2009. V rámci terénní práce byly navštíveny a prozkoumány ty lokality, na 
kterých je územním plánem navrhována změna ve využití a zároveň se u nich 
předpokládá možnost ovlivnění lokalit soustavy NATURA 2000.  

 

Mezi základní podklady a dokumenty technické povahy pro vypracování 
hodnocení podle §45i patřily zejména následující materiály: 
• Návrh územního plánu Liptál. Textová část + výkresy. Zpracovatel: S-projekt 

plus, a.s.  Říjen 2009. 39 stran (+ výkresy). 
• Odůvodnění územního plánu Liptál. Pořizovatel: Městský úřad Vsetín. Odbor 

územního plánu, stavebního úřadu a dopravy. 45 stran.   
 

Biologická data týkající se lokalit soustavy NATURA 2000 a předmětů jejich 
ochrany byla získána také z odborné literatury a veřejně přístupných portálů, jež 
jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Konkrétní metodou pro vyhodnocení 
vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové vyhodnocení (viz Tab. 1) v 
koncepci navržených změn s doprovodným komentářem. Bodové hodnocení je 
v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007). 

 

Tab. 1: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů 
 

Hodnota Termín Popis 
 

-2 Významný 
negativní 
vliv 
 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 
Vylučuje schválení koncepce (resp. koncepci je možné schválit pouze v 
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření 
atd.). 

-1 Mírně 
negativní 
vliv 
 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje schválení koncepce. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo 
do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Nulový vliv Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv. 
 

+1 Mírně 
pozitivní 
vliv 
 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 
pozitivní 
vliv 
 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah 
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

? Vliv nelze 
vyhodnotit 

Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) či nedostatku 
detailních údajů u konkrétních záměrů není možné hodnotit jejich vlivy. 
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3. Charakteristika hodnocené koncepce 
 

Název koncepce:  Územní plán Liptál  
Pořizovatel koncepce:  Městský úřad Vsetín. Odbor územního plánu, 

stavebního úřadu a dopravy 
Zpracovatel koncepce:  S-projekt plus,a.s., tř.Tomáše Bati  508, Zlín  
Zpracovatel SEA:  Ing. Marie Skybová, Ph.D., Zahradní 241, Štítina 
 

Kraj:    Zlínský 
Katastrální území: Liptál 
 
Rozsah řešeného území je vymezen celým správním územím obce, tj. 
katastrálním územím obce Liptál. Sousední katastrální území tvoří: Jasenná na 
Moravě, Seninka, Lhota u Vsetína, Ratiboř u Vsetína, Hošťálková, Trnava u Zlína 
a Všemina. Obec leží v průměrné nadmořské výšce 428 m n.m.  
 

Závazným podkladem pro vypracování nového územního plánu Liptál je zadání 
pro zpracování návrhu ÚP schválené zastupitelstvem obce. Zadání zpracoval 
pořizovatel územního plánu na základě schváleného územního plánu včetně jeho 
schválených a projednávaných změn, dále na základě územně analytických 
podkladů a aktuálních požadavků obce. Návrh vychází mimo jiné 
z předpokládaného nárůstu počtu obyvatel obce. Rozsah návrhových ploch je 
určen zejména platným schváleným územním plánem obce včetně jeho 
schválených změn.  
 

Nový územní plán vymezuje zastavitelné plochy – plochy bydlení, plochy 
rekreace, plochy občanské vybavenosti, plochy dopravní a technické 
infrastruktury, plochy veřejných prostranství, plochy smíšené obytné a plochy 
výroby a skladování. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou vymezeny v Hlavním 
výkresu. V textové části je popsáno jejich situování v obci a specifikováno 
navrhované funkční využití. Z původních požadavků vlastníků na vymezení 
zastavitelných ploch byly projektantem část vyřazena. Většinou se jednalo o 
plochy, jež byly ve významném konfliktu s ochranným statutem daného místa 
(např. územní kolize s lokalitou soustavy NATURA 2000 – EVL Semetín) či zde 
chybělo přímé dopravní napojení na obecní komunikace.     
 

Specifickým požadavkem zařazeným do nového územního plánu je rozšíření 
silnice I/69 o stoupací pruhy Liptál – Jasenná (do sedla Syrákov), jež vyplývá 
z nadřazené územně plánovací dokumentace. Dotčená lokalita se však nachází 
mimo území lokalit soustavy NATURA 2000.    
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4. Identifikace dotčených lokalit soustavy NATURA 2000 
 

4.1. Ptačí oblasti   
 

Jedinou potenciálně dotčenou ptačí oblastí je PO Horní Vsacko. Její západní 
hranice se nachází přibližně 5 km od k.ú. Liptál, přímo tak do něj nezasahuje. PO 
Horní Vsacko (kód CZ0721023) byla vyhlášena Nařízením vlády č. 686/2004 Sb. 
na ploše 27,0 km2. PO se rozkládá mezi obcemi Velké Karlovice, Malá Bystřice a 
Lužná u Vsetína a zabírá asi jednu čtvrtinu jižní části CHKO Beskydy.  Území má 
převážně lesní a hornatý charakter, z pohledu výskytu ptáků však představují 
významný typ stanoviště také louky. Předmět ochrany této PO tvoří celkem 7 
druhů ptáků, jejichž seznam je uveden v Tab. 1. Informace o jejich ekologii a 
rozšíření lze získat např. na adrese www.natura2000.cz. Jelikož hodnocený 
územní plán neobsahuje takové typy změn ve funkčním využití ploch, jež by 
mohly jakkoliv ovlivnit území PO Horní Vsacko, je možné již v této fázi významný 
negativní vliv koncepce vyloučit. 
  

Tab. 1: Seznam druhů ptáků, jež tvoří předmět ochrany PO Horní Vsacko 
 

Český název Latinský název Početnost v rámci PO 
chřástal polní Crex crex 60 – 80 párů 
čáp černý Ciconia nigra 7 - 11 párů 
datlík tříprstý Picoides tridactylus 7 - 15 párů 
jeřábek lesní Bonasa bonasia 50 - 70 párů 
lejsek malý Ficedula parva 100 - 170 párů 
strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos 25 - 45 párů 
ťuhýk obecný Lanius collurio 400 – 600 párů 

 
Obr. 1: Katastr obce Liptál ve vztahu k lokalitám soustavy NATURA 2000 

 

 
 

 

EVL Beskydy PO Horní 
Vsacko 

EVL Štola Sintrová 

EVL Semetín 
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4.2. Evropsky významné lokality 
 

Mezi evropsky významné lokality, které přímo zasahují do katastru obce Liptál, 
patří EVL Semetín a EVL Štola Sintrová. Přes 3 km východně od nejbližší 
hranice katastru Liptálu se nachází EVL Beskydy (viz Obr. 1).  
 
EVL Semetín (kód CZ0720033) zasahuje do severní části katastru Liptálu. 
Celková plocha této EVL činí 1327,3 ha a jedná se o převážně lesní komplex 
rozkládající se v jv. části Hostýnských vrchů. Předmět ochrany této EVL tvoří 
celkem 8 druhů stanovišť, přehledně uvedených v Tab. 2.   

 

Tab. 2: Stanoviště, jež jsou předmětem ochrany EVL Semetín 

6210  Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)  

6210*  Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 
význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště  

6510  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis)  

7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště  

7220*  Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  

9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

 (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 

 
EVL Štola Sintrová (kód CZ0723759) se nachází v západní části katastru 
Liptálu, v údolí toku Rokytenky, při úpatí vrchu Kopřivná (plocha 0,04 ha). Štola 
je regionálně významným zimovištěm netopýrů, předmětem ochrany je však 
pouze jeden z nich – vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Vrápenec malý 
je původně jeskynním druhem. Zimuje v jeskyních, štolách a velkých sklepech. 
Na nejvýznamnějších zimovištích v ČR bývá zjišťováno i několik set jedinců. Letní 
kolonie samic (20-100 ks) obývají půdy, podkroví, ale i sklepy budov. Vrápenec 
malý loví potravu na okrajích listnatých lesů a ve vegetaci podél vodních toků. 
Živí se hmyzem. Zaznamenány byly pouze kratší přesuny mezi letními úkryty a 
zimovišti (obvykle 5-10 km). Druh je rozšířen v celé západní, střední a jižní 
Evropě. U nás se vyskytuje zejména na Moravě, ve východních a středních 
Čechách. Rozšířen je zejména v teplejších částech státu, obývá však také 
podhorské oblasti Pošumaví a další výše položené lokality. Klíčovým faktorem 
ovlivňujícím rozšíření tohoto druhu je zřejmě spíše dostatek podzemních prostorů 
sloužících jako zimoviště. V EVL Štola Sintrová je od roku 1994 sledován 
postupný růst početnosti na zimovišti. Z původních 18 jedinců bylo při sčítání v 
roce 2007 zjištěno 73 vrápenců, v roce 2008 již 98 jedinců. Trend početnosti je v 
protikladu s vývojem početnosti na jiných významných zimovištích vrápence 
malého na Valašsku, kde počty vrápenců stagnují, nebo kolísají bez náznaku 
jakéhokoli trendu. Tento jev je přisuzován dobrým klimatickým podmínkám 
uvnitř štoly Sintrová. Jediný vchod do štoly má za následek jen nepatrné 
proudění vzduchu a stálou teplotu, která je pro zimování vrápenců optimální. 
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EVL Beskydy (kód území CZ0724089) byla navržena na ploše cca 120 km2. 
Předměty ochrany EVL tvoří řada stanovišť a druhů (rostlin i živočichů), jež jsou 
tabelárně uvedeny v následujícím přehledu (Tab. 3 a 4).  
 

Tab. 3: Stanoviště, jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy 
 

Kód  Název 

3220  Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů  

3240  Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)  

5130  Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících  

6210  Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)  

6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a 
v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)  

6430  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně  

6510  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis)  

7220* Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

8310  Jeskyně nepřístupné veřejnosti  

9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  

9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

9140  Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)  

9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  

9410  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 
 

Tab. 4: Druhy, jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy 
 

Taxon. skupina Český název Latinský název 

mechy šikoušek zelený Buxbaumia viridis 

vyšší rostliny oměj tuhý moravský Aconitum firmum ssp. moravicum 

měkkýši velevrub tupý Unio crassus 

brouci lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus 

 střevlík hrbolatý Carabus variolosus 

  Rhysodes sulcatus 

obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 

 čolek karpatský Triturus montandoni 

savci vlk obecný* Canis lupus 

 vydra říční Lutra lutra 

 rys ostrovid Lynx lynx 

 netopýr velký Myotis myotis 

 medvěd hnědý* Ursus arctos 
(symbol * označuje prioritní druh) 
 

Vzhledem k bezpečné vzdálenosti katastru Liptálu od hranic EVL Beskydy a 
typům územním plánem navrhovaných změn je možno jakýkoliv vliv hodnocené 
koncepce na EVL Beskydy již v této fázi posuzování vyloučit.  
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5. Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany v zájmovém území 
 

Zastavitelné plochy jsou navrženy v prostorové návaznosti na stávající zástavbu. 
Souvislá zástavba v obci je soustředěna zejména do údolí potoka Rokytenky 
podél silnice I/69 (Vsetín – Vizovice, obchvat obce), III/4915 (Liptál – Všemina) 
a III/4887 (Liptál průjezdná). Menší část zastavitelných ploch je situována na 
samoty a rekreační oblasti ve svazích severně od kompaktní zástavby obce 
(svahy vrchů Na Dílech, Chléviska a Kopřivná). Žádná z územním plánem 
navržených ploch nezasahuje přímo do lokalit soustavy NATURA 2000, 
nacházející se na katastru Liptálu (EVL Semetín a EVL Štola Sintrová). Tyto 
skutečnosti byly relevantní také při vyhodnocování přítomnosti předmětů ochrany 
v zájmovém území.   

 
Předměty ochrany EVL Semetín 

 

Předměty ochrany EVL Semetín tvoří celkem 8 druhů stanovišť, jež jsou popsány 
v Kap. 4.2. EVL Semetín zasahuje do severní části katastru Liptálu. V této části 
katastru se také logicky nachází stanoviště, která jsou předmětem ochrany EVL 
Semetín, a to zejména Bučiny asociace Asperulo-Fagetum (L5.1) a Extenzivní 
sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis) (T1.1). Do území, kde se překrývají hranice katastru Liptálu 
s hranicemi EVL Semetín však nejsou územním plánem navrženy žádné 
zastavitelné plochy ani jiné aktivity, které by mohly lokalitu nebo stanovištní 
předměty ochrany jakkoliv negativně ovlivnit.     
 

Předměty ochrany EVL Štola Sintrová 
 

EVL Štola Sintrová se nachází v západní části katastru Liptálu a jediným 
předmětem ochrany této EVL je netopýr vrápenec malý, jež štolu využívá jako 
své zimoviště. Každoročním sčítáním zimujících vrápenců je prokázána jejich 
pravidelná přítomnost v početnosti řádově desítek kusů (podrobnosti viz Kap. 
4.2). Území, ve kterém se netopýři pohybují mimo období zimování není přesně 
známo. Vzhledem k jejich známé ekologii je však pravděpodobné, že se mohou 
vyskytovat v blízkém okolí svého zimoviště, tedy na území katastru Liptálu. 
Vhodnými biotopy druhu by zde mohly být okolní listnaté lesy a okolí vodních 
toků, kde s oblibou loví svou potravu. Podle informací získaných z webových 
stránek společnosti ČESON (www.ceson.org) se letní kolonie vrápenců malých 
nachází na půdě místní mateřské školy.   
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6. Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality  
a předměty jejich ochrany 

 

V této kapitole, kterou lze považovat za stěžejní, je hodnocen vliv koncepce, 
kterou je územní plán Liptálu, na předměty ochrany potenciálně dotčených lokalit 
soustavy NATURA 2000. Toto hodnocení se nevěnuje vlivům na další druhy 
živočichů a rostlin a nenahrazuje tak biologické hodnocení ve smyslu §67 zákona 
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, či jiné druhy 
posudků.  
 

6.1. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 
 

Hlavním podkladem technického rázu bylo odůvodnění územního plánu Liptálu a 
následně zpracovaný návrh územního plánu této obce (Zpracovatel: S-projekt 
plus, a.s.). Návrh ÚP obsahoval textovou i grafickou část. Grafická část 
zahrnovala dvě stěžejní mapy – výkres základního členění území a hlavní výkres.     
Z daných podkladů bylo zřejmé přesné umístění navržených zastavitelných území 
(lokalit s požadavkem rozdílného způsobu využívání) a také jejich specifikace – 
stávající způsob využívání dle platné územně plánované dokumentace, 
požadované využití a limity využití území. Biologickými podklady hodnocení byla 
zejména terénní rekognoskace zájmového území a také publikované informace o 
biologických aspektech území. Množství a struktura podkladů, jež byly 
k dispozici, byly dostatečné k získání konkrétní představy o dílčích záměrech a 
jejich potenciálních dopadech na předměty ochrany.  

 
6.2. Hodnocení vlivů koncepce na dotčené předměty ochrany 

 

EVL Semetín 
 

EVL Semetín zasahuje do nejsevernější části katastru Liptálu, jež tvoří hornaté a 
lesnaté území s minimem osídlení a infrastruktury. Územním plánem Liptálu 
nejsou v prostoru EVL Semetín navrženy žádné změny ve funkčním využívání 
ploch. Území EVL tedy zůstane územním plánem přímo zcela nedotčeno. Nepřímé 
vlivy z ostatního území katastru obce, jež byly navrženy územním plánem, lze 
taktéž zanedbat, jelikož žádné navržené změny nemají takovou povahu, jež by 
umožňovala dálkové ovlivnění území EVL (např. prostřednictvím emisí, hluku, 
znečištění vody apod.). Vliv územního plánu na EVL Semetín lze proto označit za 
nulový.      
 

EVL Štola Sintrová 

 

EVL Štola Sintrová je situována do západní části katastru a do blízkosti ploch, na 
kterých je územním plánem navržen rozdílný způsob v jejich využívání. Těmto 
lokalitám je třeba věnovat zvýšenou pozornost.  
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Nejbližší navrženou zastavitelnou plochou (plocha bydlení) je lokalita č. 49, 
situovaná východně od EVL Štola Sintrová, a to ve vzdálenosti cca 70 m od jejího 
vstupu. Ve vztahu k EVL je lokalita č. 49 situována za místní komunikaci a vodní 
tok Rokytenku. Místo je ze strany od EVL odcloněno stromy, jež tvoří břehový 
doprovod Rokytenky. Daným směrem se již dnes nachází zástavba rodinných 
domů se zahradami, jeden z domů v blízkosti lokality č. 49 je momentálně 
dostavován. Po zvážení všech prostorových vztahů mezi EVL (vstupem do štoly) 
a lokalitou č. 49 je konstatováno, že výstavba rodinného domu na vymezené 
ploše nebude představovat významný negativní vliv pro zimující vrápence malé, 
jež tvoří předmět ochrany EVL Štola Sintrová. 
 

Další územním plánem navržené lokality pro bydlení, jež se nachází v blízkosti 
EVL Štola Sintrová, jsou označeny čísly 109 a 110 (vzdálenost cca 150 m, resp. 
240 m). Obě lokality spadají do kategorie Plochy smíšené obytné vesnické a 
kromě výstavby RD je zde povoleno samozásobitelské zemědělství, výrobní 
služby, řemesla a komerční občanská vybavenost. Obě lokality se ve vztahu 
k EVL nachází za stávající výstavbou a jejich existence tak nebude představovat 
pro předměty ochrany žádné riziko.   
 

Posledními plochami navrženými do blízkosti EVL Štola Sintrová jsou lokality č. 
119, 120 a 121. Jedná se o západní konec navržené trasy vzdušného 
nadzemního vedení VN 22kV (lokality č. 119 - 136), vedeného severně od 
kompaktně zastavěného intravilánu Liptálu. Smyslem budování nového vedení je 
pokrytí požadavků na spotřebu energie v nově navrhovaných lokalitách pro 
zástavbu. Vedení trasy VN je ukončeno (lokalita č. 119) v místech křížení 
s místní komunikací, přibližně 20 m od vstupu do štoly. Mezi potenciální  vlivy 
výstavby nadzemního vedení VN v blízkosti vstupu do zimoviště netopýrů lze 
uvažovat možnost přímé kolize netopýrů s dráty či stožáry VN a možnost 
dezorientace netopýrů vlivem existence proudového pole. Důkladnou rešerší 
dostupné literatury i konzultací s odborníky na danou skupinu živočichů nebyly 
zjištěny žádné informace či alespoň indicie o možném negativním působení 
vedení VN na netopýry. Tento závěr podporuje i skutečnost, že již v současnosti 
se přímo nad vstupem (vletem) do Štoly Sintrová nachází elektrické vedení (další 
je vedeno po louce za místní komunikací), aniž by existovalo podezření na 
negativní vliv přítomnosti vedení napětí na zdejší zimující netopýry. Z těchto 
důvodů je záměr spočívající ve výstavbě a provozu nadzemního vedení VN 22kV 
v blízkosti štoly hodnocen s nulovým vlivem na předmět ochrany EVL Štola 
Sintrová.        
 

Významnost vlivů na potenciálně dotčené lokality soustavy NATURA 2000 a 
předměty jejich ochrany lze kvantifikovat dle používané pětibodové stupnice (-2 
až +2) způsobem uvedeným v následující tabulce (Tab. 5).  
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Tab. 5: Sumární zhodnocení vlivu záměru na potenciálně dotčené lokality 
soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany  

Lokalita NATURA 2000 
Předmět ochrany 

Hodnota Zdůvodnění 

PO Horní Vsacko 
všech 7 ptačích předmětů ochrany 0 Hodnocené území (k.ú. Liptál) se nachází přes 5 

km od hranic PO. Všechny přímé i nepřímé vlivy 
lze dopředu vyloučit. 

EVL Beskydy 
všechny stanovištní i druhové předměty 
ochrany  

0 Hodnocené území (k.ú. Liptál) se nachází přes 3 
km od hranic EVL. Všechny přímé i nepřímé vlivy 
lze dopředu vyloučit. 

EVL Semetín 
všech 8 stanovištních předmětů ochrany 0 Do území EVL nejsou územním plánem navrženy 

žádné změny ve funkčním využívání ploch. 
Žádné změny navržené v ÚP nemají takovou 
povahu, jež by umožňovala dálkové ovlivnění 
území EVL.  

EVL Štola Sintrová 
vrápenec malý  
(Rhinolophus hipposideros) 

0 Lokality č. 49, 109, 110 (výstavba RD) a 119, 
120 a 121 (nadzemní vedení VN) se nachází 
v blízkosti EVL. Jejich realizací a provozem však 
nedojde k negativnímu ovlivnění EVL ani 
předmětu její ochrany. Tento závěr platí i pro 
všechny ostatní lokality navržené ÚP.     

 
 

6.3. Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit 
 

Celistvostí lokality soustavy NATURA 2000 je z pohledu směrnice č. 92/43/EEC o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(NATURA 2000) myšlena jak integrita geografická, tak ekologická. Integrita 
EVL Semetín a EVL Štola Sintrová nebude realizací záměrů obsažených v návrhu 
územního plánu Liptál narušena. Všechny lokality s odlišným způsobem 
funkčního využití se nachází mimo hranice obou EVL a ze své podstaty nemohou 
mít ani nepřímý (zprostředkovaný) negativní vliv na integritu soustavy NATURA 
2000.  

 
6.4. Hodnocení možných kumulativních vlivů 

 

Kumulativními účinky se rozumí dopady vyplývající z kombinace vlivů hodnocené 
koncepce (územní plán Liptálu) s vlivy, vyplývajícími z jiných existujících plánů, 
projektů nebo koncepcí, jež mohou ovlivnit lokality soustavy NATURA 2000 a 
předměty jejich ochrany. Takovými rozvojovými aktivitami jsou např. územní 
plány okolních obcí, ale i konkrétní záměry většího rozsahu, a to i přeshraniční. 
Problém hodnocení kumulativních vlivů na úrovni koncepce spočívá zejména 
v absenci technických detailů a rozsahu jednotlivých záměrů a v jejich velkém 
počtu. Z tohoto důvodu je doporučeno důkladné zhodnocení kumulativních vlivů 
až na úrovni jednotlivých konkrétních záměrů, a to v dalších fázích jejich příprav, 
v době, kdy budou známy přesné parametry těchto záměrů.             
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7. Návrh opatření minimalizující negativní vlivy  
(zmírňující opatření) 

 

Územní plán Liptálu obsahuje mnoho změn ve funkčním využití pozemků, tedy 
dílčích záměrů, jež bylo nutno vyhodnotit z pohledu možných vlivů na předměty 
ochrany dotčených lokalit soustavy NATURA 2000. U většiny navrhovaných změn 
není nutné ve fázi koncepce navrhovat speciální zmírňující opatření. Případná 
zmírňující opatření je doporučeno až v dalších fázích jejich příprav. Bez znalosti 
technických detailů tohoto typu záměrů není možné stanovit ani konkrétní 
zmírňující opaření.    
 
 

8. Závěr 
 

Předkládané hodnocení, jehož předmětem byl Územní plán Liptálu, odpovídá 
posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). V době posuzování koncepce byl k dispozici návrh územního 
plánu, který obsahoval všechny podstatné textové a grafické části. Proces 
posuzování podle § 45i příslušné koncepce (změny územního plánu) probíhal 
v období říjen až listopad 2009.    
 

Návrh zadání změny územního plánu obsahuje přes stovku lokalit s požadavkem 
rozdílného způsobu využití. Jedná se o návrhy ploch pro bydlení, rekreaci, 
občanské vybavenosti, zemědělské výroby, technické infrastuktury apod. Žádná 
z navržených lokalit územně přímo nekoliduje s potenciálně ovlivněnými 
lokalitami soustavy NATURA 2000, kterými jsou PO Horní Vsacko, EVL Beskydy,  
EVL Semetín a EVL Štola Sintrová. Některé navržené lokality se nachází 
v ovlivnitelné blízkosti EVL Štola Sintrová, a proto jim byla v průběhu posuzování 
věnována zvýšená pozornost. Ani u těchto územním plánem navržených lokalit 
však nebyl jejich vliv na předměty ochrany a celistvost EVL vyhodnocen jako 
významný.  
 

Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že 
hodnocená koncepce – Územní plán Liptálu nebude mít jakožto celek 
významný negativní vliv na předměty ochrany ani celistvost žádných 
lokalit soustavy NATURA 2000.  
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