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Přehled zkratek 

AVČR Akademie věd České republiky 

BaP  benzo(a)pyren 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV  čistírna odpadních vod 

EOAR ekvivalentní objemová aktivita radonu 

EVL  evropsky významná lokalita 

EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

HEIS  hydroekologický informační systém 

HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

NPÚ  Národní památkový ústav 

NRBC nadregionální biocentrum 

NRBK nadregionální biokoridor 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PAHs polycyklické aromatické uhlovodíky 

PHO   pásmo hygienické ochrany 

PM10  částice v ovzduší, jejichţ aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm. 

PP  přírodní památka 

PR  přírodní rezervace 

PRÚOZK Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 

RBC  regionální biocentrum 

RBK  regionální biokoridor 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SFŢP  Státní fond ţivotního prostředí 

SOB  specifická oblast 

TZL  tuhé znečišťující látky 

ÚP   územní plán 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

VOC  těkavé organické látky 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 
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ÚVOD 

Pořízení Územního plánu Liptál (dále jen ÚP Liptál) odsouhlasilo zastupitelstvo obce dne 

19. 11. 2008. Pořizovatelem je Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního 

řádu a dopravy.  

Územní plán Liptál je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., a s vyhláškou 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti. Byl zpracován odborným týmem společnosti  

S-projekt plus, a.s, tř. T. Bati 508, Zlín. Předmětem posouzení SEA je pracovní návrh 

(textová a grafická část z 30. 10. 2009). 

Krajský úřad Zlínského kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle § 10i, odst. (3) zákona 

č. 100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 26. února 2009 (č.j: KUZL 9950/2009) shledal, ţe 

Zadání územního plánu Liptál je nutno posoudit z hlediska vlivů na ţivotní prostředí, neboť 

některá funkční vyuţití území (např. plochy rekreace, plochy výroby a skladování, plochy 

dopravní a veřejné infrastruktury) mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a pro hodnocenou koncepci nelze vyloučit 

významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti samostatně nebo ve spojení 

s jinými koncepcemi a záměry. 

Vlastní posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na ţivotní prostředí je 

upraveno § 10i) zákona. Podle odst. 1 § 10i se při posouzení vlivů územně plánovací 

dokumentace na ţivotní prostředí postupuje podle stavebního zákona a to podle odstavců 2 aţ 

5. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na ţivotní prostředí stanoví příloha 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vyhodnocení vlivů územního plánu na ţivotní prostředí, 

zpracované osobou oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., je nedílnou součástí 

návrhu řešení ÚP Liptál.  

Dokument „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Liptál na ţivotní prostředí 

zpracované dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

sleduje následující cíle: 

 posouzení míry souladu řešení územního plánu se zpracovanými celostátními, 

krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblasti ţivotního prostředí 

 výběr a doporučení nejvhodnějšího řešení 

 posouzení přínosů a negativ navrţeného řešení v porovnání se současným 

stavem sloţek ţivotního prostředí v řešeném území 

 identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se sloţkami 

ţivotního prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na 

ţivotní prostředí a veřejné zdraví 
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 stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv ÚP na ţivotní prostředí 

Dokument je členěn dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění. 
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1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

K CÍLŮM OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM 

NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI  

1.1 Obsah a cíle územního plánu  

Návrh Územního plánu Liptál řeší správní území obce, které je totoţné s územím 

katastrálním. Důvodem pro zpracování územního plánu obce je především vypracování 

plánovací dokumentace pro rozhodování orgánů obce a zabezpečení udrţitelného rozvoje 

v území. Cílem je vymezení dostatečného počtu ploch pro bydlení, pro smíšené vyuţití, 

občanskou vybavenost, sport a rekreaci, výrobní činnosti a podnikatelské aktivity 

dle rozvojových záměrů obce při zachování urbanistického rázu obce a zamezení 

neregulované expanze rodinné nebo jiné výstavby do volné krajiny mimo původní hranice 

sídla.  

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a 

úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje (dále jen ZÚR ZK) 

a s politikou územního rozvoje. Úkolem, vyplývajícím ze ZÚR ZK, je vymezení ploch pro 

rozšíření silnice I/69. Cílem územního plánování je splnit zadání v souladu s ochranou přírody 

a ţivotních podmínek obyvatel obce.  

1.2 Vztah územně plánovací dokumentace k cílům koncepčních národních a 

regionálních dokumentů 

Pro účely posouzení vztahu územního plánu ke strategickým dokumentům není nutno 

pracovat s mezinárodními dokumenty, neboť jejich cíle a priority jsou jiţ obsaţeny ve 

vnitrostátní dokumentaci, nadřazené Územnímu plánu obce Liptál.  

Soulad návrhu územního plánu je porovnáván s následujícími koncepčními 

dokumenty: 

 Politika územního rozvoje ČR (2008) 

 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 

 Generel dopravy Zlínského kraje 

 Integrovaný krajský program sniţování emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, 

těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení 

kvality ovzduší Zlínského kraje 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 

 Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 

 Koncepce ochrany přírody krajiny Zlínského kraje 
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 Územní energetická koncepce Zlínského kraje 

 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2008 – 2020 

Cíle, priority a poţadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny 

podle toho, do jaké míry je s nimi ÚP Liptál v souladu nebo v rozporu:  

 zcela v souladu    ++ 

 částečně v souladu      + 

 částečně v rozporu     - 

 výrazně v rozporu    - - 

 není předmětem řešení/ neutrální vztah   0 
 

 

1.2.1 Politika územního rozvoje ČR 

Politika územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády ČR 

č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Jedná se o nástroj územního plánování, který určuje poţadavky a 

rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a 

mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udrţitelný rozvoj území a určuje strategii 

a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR zohledňuje poţadavky na územní 

rozvoj, které pro ČR vyplývají z mezinárodních smluv a členství v mezinárodních 

organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie).  

V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy ČR a dále 

specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska 

udrţitelného rozvoje území, přičemţ se jedná o správní obvody ORP se specifickými 

hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo 

které svým významem přesahují území kraje. Obci Liptál je nejbliţší vymezení Specifické 

oblasti Beskydy SOB 2, která zahrnuje východní část ORP Vsetín, a OS 12 Rozvojová osa 

Zlin – hranice ČR/Slovensko. 

Pro samotnou obec Liptál nevyplývají u Politiky územního rozvoje ţádné konkrétní 

poţadavky kromě obecně platných povinností pro zachování charakteru a k ochraně hodnot 

území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy (především ochrana CHOPAV Vsetínské 

vrchy).  

1.2.2 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 

Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK). Realizace záměrů obsaţených ZÚR ZK 

zaručuje udrţitelný rozvoj území Zlínského kraje, tj. vyváţený vztah územních podmínek pro 

hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř), soudrţnost společenství obyvatel území (sociální 

pilíř) a podmínek pro příznivé ţivotní prostředí (environmentální pilíř). 
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Z nadřazené dokumentace ZÚR Zlínského kraje vyplývá konkrétní poţadavek na 

zapracování ploch pro rozšíření silnice I/69 – pro výstavbu stoupacích pruhů do sedla 

Syrákov, označení v ZÚR PK 13 - a ploch nadregionálního biokoridoru (označení v ZÚR ZK: 

PU21). Dále nadřazená dokumentace uplatňuje poţadavek na respektování krajinných celků 

Vsetínsko a Vizovicko. Jedná se o krajinu lesní s lukařením. Poţadavkem její ochrany je 

přizpůsobit vyuţití území ochraně lesa a nepřipustit velkoplošnou těţbu lesních porostů. 

Obr. 1.1.: Poţadavky ZÚR ZK pro k.ú. Liptál 

 

Hodnocení: ++ 

Navrhované rozšíření silnice I/69 pro výstavbu stoupacích pruhů do sedla Syrákov je 

plně v souladu s nadřazenou dokumentací Zásady územního rozvoje Zlínského kraje. Návrh 

územního plánu předpokládá zábor pozemků určených k funkci lesa v minimálním rozsahu, 

nutném pro rozšíření předmětné komunikace. Zábor je kompenzován vymezením plochy pro 

náhradní výsadbu. V návrhu územního plánu je zapracován rovněţ nadregionální biokoridor 

Kelčský Javorník.  

1.2.3 Generel dopravy Zlínského kraje 

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 656/Z24/04 ze dne 23. června 2004 

schválilo „Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje“ jako výchozí a 

závazný dokument při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 

podkladů na území Zlínského kraje, který stanovuje hlavní priority rozvoje všech druhů 

dopravy – tj. silniční, ţelezniční, letecké, vodní a cyklistické. 

Generel dopravy pro katastr Liptál rovněţ navrhuje realizaci stoupacích pruhů 

v oblasti Syrákova na silnici II. třídy spojující Otrokovice – Zlín – Zádveřice – Vizovice – 

Liptál – Vsetín. Vybudování stoupacích pruhů v oblasti Syrákova je doporučeno realizovat 
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pouze s ohledem na případné zpomalení postupu realizace výhledové silniční sítě, neboť po 

dostavbě navrhované silnice R49 (Zlín – hranice ČR) a navazující nové silnice I/57 lze 

předpokládat převedení převáţné části dopravního zatíţení do těchto tahů a omezení 

průjezdné nákladní dopravy na stávající silnici I/69. 

Hodnocení: ++ 

Navrhované rozšíření silnice I/69 pro výstavbu stoupacích pruhů do sedla Syrákov je 

plně v souladu s dokumentací Generel dopravy Zlínského kraje. 

1.2.4 Integrovaný krajský program sniţování emisí oxidu siřičitého, oxidu 

dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program 

ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje 

Rada Zlínského kraje schválila dne 7.11.2005 usnesením č. 0886/R22/05 Nařízení 

kraje č. 1, kterým se vydává „Integrovaný krajský program sniţování emisí oxidu siřičitého, 

oxidu dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení 

kvality ovzduší Zlínského kraje“.  

Globálním cílem obou programů je zajistit na celém území Zlínského kraje kvalitu 

ovzduší splňující zákonem stanovené poţadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a 

přispět k dodrţení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí 

znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy). Konkrétně se jedná o sníţení imisní 

zátěţe PM10, sníţení imisní zátěţe polycyklickými aromatickými uhlovodíky, 

representovanými imisními koncentracemi B(a)P (benzo(a)pyrenu), sníţení emisí oxidů 

dusíku a VOC (benzen, prekurzory ozonu) a dále NOx, NH3 a SO2. 

Dílčí cíle této koncepce jsou: 

 sníţit ve stanovených termínech imisní zátěţ znečišťujícími látkami pod úroveň 

stanovenou cílovými imisními limity v lokalitách, kde jsou tyto cílové imisní limity 

překračovány 

 udrţet podlimitní imisní zátěţ v lokalitách, kde nedochází k překračování imisních 

limitů a cílových imisních limitů 

 dodrţet ve stanoveném termínu doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro 

oxid siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak. 

Tento koncepční materiál zahrnuje scénář nástrojů a opatření ke zlepšení kvality 

ovzduší, který je ve vztahu k Územnímu plánu města Liptál v kapitole 7.3.13 Integrovaného 

programu ke zlepšení kvality ovzduší „Uplatňování hledisek ochrany ovzduší v územním 

plánování a rozhodování“. Vymezení rozvojových ploch návrhem ÚP Liptál respektuje 

základní podmínky ochrany ovzduší tím, ţe vymezuje izolační plochy zeleně, ţe lokalizuje 

plochy výrob mimo obytnou část obce a zároveň v místech s optimální dopravní dostupností. 

Stoupací pruhy v lokalitě Syrákov povedou ke zvýšení plynulosti dopravy a v konečném 
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důsledku k částečnému sníţení emisí z dopravy. ÚP Liptál je v souladu s uvedeným 

koncepčním materiálem. 

Hodnocení: ++ 

1.2.5 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje jako základní koncepční 

dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Zlínského kraje schválen 

20. října 2004 na 26. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje usnesením č. 770/Z26/04.  

Cílem plánu je vytvoření podmínek pro zajištění ţádoucí úrovně vodohospodářské 

infrastruktury na území Zlínského kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových 

a podzemních vod, uvaţovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s poţadavky 

příslušné směrnice Evropských společenství. 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, moţnosti 

financování a ekonomickou průchodnost navrţených postupů. Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Zlínského kraje je podkladem pro územní a regulační plány obcí na území kraje.  

Obec Liptál nemá v současnosti stávající soustavnou kanalizační síť. V souladu s tímto 

dokumentem navrhuje ÚP odkanalizování obce oddílnou kanalizací. Kanalizace bude 

napojena na prodlouţený sběrač, který odvádí odpadní vody obce Lhota u Vsetína na 

mechanicko-biologickou ČOV Vsetín. 

Hodnocení: ++ 

1.2.6 Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje schválilo Zastupitelstvo Zlínského 

kraje dne 22. 9. 2004 usnesením č. 727/Z25/04 a vydalo Obecně závaznou vyhlášku 

Zlínského kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje jeho závazná část.  

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 definuje obecné zásady dle plánu odpadového 

hospodářství ČR a obecná opatření na úrovni kraje. 

Odpovědností orgánů veřejné správy je uplatňovat Národní program čistší produkce 

a vyuţívat programy SFŢP pro podporu preventivních postupů. Souhrn opatření v 

odpovědnosti veřejné správy je součástí Závazné části Plánu odpadového hospodářství 

Zlínského kraje. 

Hodnocení: 0 
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Z Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje ţádné specifické poţadavky 

pro obec Liptál nevyplývají.  

1.2.7 Koncepce ochrany přírody krajiny Zlínského kraje 

Zlínský kraj má zpracovánu „Koncepci ochrany přírody a krajiny.  

Cíle a principy koncepce ochrany přírody Zlínského kraje vycházejí 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. Územně plánovací dokumentace 

obcí je nástrojem k realizaci dlouhodobých cílů v ochraně přírody a krajiny v rámci okruhu 1 

– obecná územní a druhová ochrana, a to cílů 1.1. Vymezení ÚSES a 1.2. Realizace ÚSES. 

Hlavním cílem koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji je ochrana 

přírody, krajiny a biologické rozmanitosti kraje při současném zajištění udrţitelného 

vyuţívání přírodních zdrojů a sniţování zátěţe ţivotního prostředí 

Hodnocení: ++ 

Návrh ÚP respektuje ochranu přírody a krajiny Zlínského kraje, vymezuje prvky 

ÚSES, v návrhu je rovněţ zapracován nadregionální biokoridor Kelčský Javorník (K 148). 

1.2.8 Územní energetická koncepce Zlínského kraje  

Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle 

a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Státní energetická koncepce je 

strategickým dokumentem s výhledem na 20 let, vyjadřujícím cíle státu v energetickém 

hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany 

ţivotního prostředí. Schválena byla usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 

10. 3. 2004. 

Základní cíle a priority státní energetické koncepce jsou následující: 

 maximalizace energetické efektivnosti 

 zajištění vhodného poměru prvotních energetických zdrojů 

 zajištění maximální šetrnosti vůči ţivotnímu prostředí 

 dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství 

„Územní energetická koncepce Zlínského kraje“ je součástí zpracování "Konceptu 

sniţování emisí a imisí“ a řešení obou strategických dokumentů jsou provázána, neboť 

záměrem koncepce je navrhnout takový způsob zásobování energií územního obvodu 

Zlínského kraje, který přispěje k naplňování cílů sníţení emisí a imisí, a současně umoţní 

Zlínskému kraji dosahovat jeho cílů a priorit v ekonomickém rozvoji.  

Hodnocení: 0 
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Pro ÚP Liptál nevyplývají z koncepce ţádné konkrétní poţadavky. 

1.2.9 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2008 – 2020 

Hlavním cílem Strategie rozvoje Zlínského kraje je dosaţení ekonomické vyspělosti 

regionu odpovídající průměrné hodnotě Evropské unie (dnešní EU-27) ve sledovaném 

horizontu do roku 2020. Dosaţení tohoto hlavního cíle bude provedeno prostřednictvím 

vymezených cílů a na ně se členících úkolů v rámci čtyř hlavních pilířů Strategie: 

 Konkurenceschopné ekonomiky 

 Úspěšné společnosti 

 Efektivní infrastruktury a rozvoje venkova 

 Atraktivního regionu 

Strategie nabízí pro Zlínský kraj scénář jeho významného přiblíţení či dosaţení 

průměrné hospodářské úrovně EU, při respektování principů udrţitelného rozvoje. Územní 

plán Liptál vymezením ploch pro podnikání a výrobu vytváří předpoklad naplnění tohoto 

scénáře v souladu s cílem 1.3. Posílení role malých a středních podniků. 

Hodnocení: + 

Záměr je v souladu s uvedeným koncepčním materiálem.  

1.2.10 Zhodnocení vztahu ÚP Liptál k záměrům a cílům nadřazených 

dokumentů 

 
Vymezení ploch Územního plánu obce Liptál a budoucí záměry na těchto plochách 

byly srovnány s prioritami a hlavními cíli koncepčních dokumentů pro oblast ţivotního 

prostředí na národní, krajské a místní úrovni. ÚP Liptál z těchto strategických koncepčních 

dokumentací vychází, je s nimi v souladu a územně zpřesňuje část záměrů v nich obsaţených.  
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2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ 

REALIZACE ZÁMĚRŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

2.1 Vymezení území 

Liptál je samosprávná obec o cca 1 460 obyvatelích nacházející se ve Zlínském kraji 

na jiţním úpatí Hostýnských vrchů, přibliţně 9 km jihovýchodně od bývalého okresního 

města Vsetína, který je pro Liptál obcí s rozšířenou působností.  

Převáţná část zastavěného území obce leţí v údolí podél silnice I/69, spojující Vsetín 

a Zlín. Obcí protéká potok Rokytenka, který odděluje výběţky Hostýnských vrchů s 

nejvyšším bodem katastru obce Chlevisky (641 m n.m.) od Vizovických vrchů. Na jiţní 

hranici katastru leţí vrch Vartovna (651 m n.m.). Převáţná část katastrálního území, která má 

rozlohu 2418 hektarů, je pokryta lesy.  

Území obce Liptál sousedí s katastry Všemina, Jasenná na Moravě, Seninka, Lhota 

u Vsetína, Ratiboř u Vsetína, Hošťálková a Trnavy u Vsetína. 

 

Obr. 2.1: Katastrální území Liptál 
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Obr. 2.2. Satelitní mapa řešeného území  

 

2.2 Základní charakteristiky stavu ţivotního prostředí v dotčeném území 

2.2.1 Klimatologická charakteristika 

Klimatické podmínky jsou dány nadmořskou výškou a orografickými poměry 

řešeného území, které klimatologicky spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT2 (podle 

Quitt, 1971). 

Obr. 2.3.: Klimatická charakteristika oblasti (Quitt, 1971) 
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Tab. 2.1.: Charakteristika klimatické oblasti MT9 a MT2 

Klimatická charakteristika Klimatická oblast MT2 

Počet letních dnů 20 - 30 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 
o
C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 40 - 50 

Prům. teplota v lednu (
o
C) -3 aţ -4 

Prům. teplota v červenci (
o
C) 16 - 17 

Prům. teplota v dubnu (
o
C) 6 - 7 

Prům. teplota v říjnu (
o
C) 6 - 7 

Prům. poč. dnů se sráţkami 1mm a více 120 - 130 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období v mm 450 - 500 

Sráţkový úhrn v zimním období v mm 

 

 

250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 

Počet dnů zamračených 150 - 160 

Počet dnů jasných 40 - 50 

2.2.2 Kvalita ovzduší 

V rámci České republiky patří Zlínský kraj k méně problémovým oblastem z hlediska 

kvality ovzduší, přičemţ v rámci kraje jsou největší stacionární zdroje emisí soustředěny 

do oblasti Valašského Meziříčí, Vsetína a Zlína.  

V Liptále se nenacházejí velké stacionární zdroje emisí, ale značný zdroj znečištění 

ovzduší zde představuje doprava. Obcí prochází komunikace I/69 na trase Vsetín - Vizovice 

s průjezdem v nejzatíţenějším místě více neţ 7 000 vozidel denně (Celostátní sčítání ŘSD 

ČR, 2005).  

Podle § 7 odstavce 4 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejňuje Ministerstvo ţivotního prostředí ve Věstníku MŢP kaţdoročně seznam 

zón a aglomerací, v kterých jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší jsou území, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné 

nebo více znečišťujících látek. Imisní limity jsou stanoveny pro oxid siřičitý, částice frakce 

PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen. Cílové limity pro ochranu lidského zdraví 

jsou stanoveny pro kadmium, arsen, nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky), troposférický ozón. Imisní limity pro ochranu ekosystémů 

a vegetace jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, troposférický ozón (AOT40) pro 

území národních parků a chráněných krajinných oblastí, území s nadmořskou výškou 800 m 

n.m. a vyšší  a ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve Věstníku MŢP. 
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Podle ročenky Českého hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území 

České republiky v roce 2008 nebyly v rámci území obce s rozšířenou působností Vsetín 

překračovány imisní limity SO2, NO2, benzenu, oxidu uhelnatého, těţkých kovů a 

suspendovaných částic frakce PM10.  

Naopak byl překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren na 1,5 % území obce 

s rozšířenou působností. To ovšem znamená výrazné zlepšení oproti předchozímu roku, kdy 

byl překročen imisní limit suspendovaných částic frakce PM10 na 2% a cílový imisní limit 

pro BaP na 6% území ORP Vsetín, a proti roku 2006, kdy byly na 6% území překračovány 

imisní limity prachových části frakce PM10 a na 11% území cílový imisní limit 1 ng.m
-3

 

pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), vyjádřené jako benzo(a)pyren – BaP. 

Termín dosaţení cílového limitu pro BaP je 31.12.2012. 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky je 

nedokonalé spalování fosilních paliv. Na území obce Liptál se jedná především o emise 

z automobilové dopravy. Jak je zřejmé z Obrázku 2.4., v rámci 1,5 % plochy obce 

s rozšířenou působností Vsetín je pravděpodobné překročení cílového imisního limitu 

benzo(a)pyrenu v samotném městě Vsetíně a v okolí komunikace I/57.  

Tak jako na většině území ČR je zde překračován cílový limit pro ochranu zdraví 

vzhledem k troposférickému ozónu, v rámci plochy obce s rozšířenou působností je to 

na 100% plochy územního celku. Vznik přízemního ozonu je výsledkem řetězce 

fotochemických reakcí tzv. prekurzorů emisí, kterými jsou těkavé organické látky v ovzduší 

(VOC) s oxidy dusíku (NOx). Většina těchto látek je opět produkována mobilními zdroji, tj. 

dopravou.  

Obr. 2.4.: Průměrné roční koncentrace BaP – doprava, stav k 1.1.2002 (Mgr. Jakub 

Bucek, Územní energetická koncepce Zlínského kraje – imisní mapy) 
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2.2.3 Voda 

2.2.3.1 Povrchové vody 

Řešené území se nachází v povodí řeky Moravy. Hlavním vodním útvarem v oblasti je 

říčka Rokytenka (hydrologické pořadí 4-11-01). Pramení na jiţním svahu vrchu Chléviska 

(641 m n. m.) a protéká údolím Hostýnských vrchů Gerţičky, obcemi Liptál a Lhota 

u Vsetína, sídlišti Vsetína Rokytnice a Trávníky. Ve městě Vsetín je levostranným přítokem 

Vsetínské Bečvy. Délka toku činí téměř 15 km.  

V obci Liptál se do Rokytenky vlévá potok Sirákovka (hydrologické pořadí 4-11-01-

067), který pramení pod vrchem Sirákov (595 m). Na katastru Liptál se do Rokytenky vlévá 

několik dalších bezejmenných přítoků. 

Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. jsou říčka Rokytenka a její přítoky včetně potoka 

Sirákovka aţ do svého soutoku se Vsetínskou Bečvou povrchovou vodou vhodnou pro ţivot a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních ţivočichů – lososovité vody, platí proto 

pro ně ukazatele a hodnoty jakosti, dané Přílohou č. 2 nařízení 71/2003 Sb. Úsek od soutoku 

s potokem Sirákovka je chovný. 

Obr.2.5.: Vodohospodářská mapa (HEIS VÚV T.G.M.) 

 

V obci Liptál není stanoveno záplavové území, ani zde v letech 1997 a 2006 nebyly 

povodně. 
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2.2.3.2 Podzemní voda 

Sledované území náleţí k vodnímu útvaru, nazývanému Flyš v povodí Bečvy, č. 3221. 

Tento vodní útvar je přibliţně trojúhelníkového tvaru a představuje povodí Bečvy po Hranice. 

Jeho severní hranice leţí na hlavním evropském rozvodí. Ve smyslu hydrogeologické 

rajonizace ČR útvar představuje severovýchodní část rajonu 322 - Flyšové sedimenty 

v povodí Moravy. Generelní sklon povrchu útvaru je k západu. 

Podzemní vodní útvar Flyš v povodí Bečvy je hydrogeologickým rajónem o ploše 

1291,56 km
2
. Předkvartérní podloţí útvaru představují horniny Vnějších Karpat 

svrchnotriasového aţ paleogenního stáří. Převáţnou plochu útvaru představují horniny 

magurské skupiny příkrovů paleogenního stáří. Jsou zastoupeny typickým flyšovým vývojem, 

ve střední části s převahou hrubě klastických sedimentů (střídáním pískovců a slepenců), 

v jiţní části s převahou jílovců a pískovců.  

Tento hydrogeologický kolektor je charakteristický průlino - puklinovou propustností 

a velmi nízkou průtočností s koeficientem transmisivity niţším neţ 10
-4 

m
2
.s

-1
. Podzemní 

vody jsou zpravidla Ca – Mg - HCO3 – SO4 typu. Celková mineralizace se nejčastěji 

pohybuje v rozpětí 0,3 - 1 g/l. (Plán Povodí Moravy, 2008). 

Obr. 2.6.: Hydrogeologická mapa (VÚV T.G.M.) 

 

2.2.3.3 Chráněné oblasti - CHOPAV 

Katastr Liptál leţí v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Vsetínské vrchy, která 

byla vyhlášena nařízením vlády č. 10/1979 dne 10. 1. 1979. Oblast tvoří pro své přírodní 

podmínky významnou přirozenou akumulaci povrchových vod. Hranice CHOPAV Vsetínské 

vrchy navazuje na východní straně na hranici chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

Beskydy. Západní hranice na katastru Liptál je shodná s hranicí katastru obce (viz Obr. 2.8.) 

V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením 

vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní pozemky, (c) 
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odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těţit rašelinu, (e) těţit nerosty povrchovým způsobem 

nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, 

(f) těţit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady. 

Obr. 2.7.: CHOPAV Vsetínské vrchy 

 

Legenda: 

 

Obr. 2.8.: CHOPAV Vsetánské vrchy na katastru Liptál 

 

Legenda:      CHOPAV Vsetínské vrchy 
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V územích chráněných pro akumulaci povrchových vod lze měnit dosavadní vyuţití, 

umisťovat stavby a provádět další činnosti pouze v případě, ţe neznemoţní nebo podstatně 

neztíţí jejich budoucí vyuţití pro akumulaci povrchových vod. 

2.2.4 Geologie, geomorfologie  

Geomorfologicky náleţí řešené území do alpsko-himalájského systému, provincie 

Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty. Katastr Liptál se rozkládá na hranici 

dvou oblastí. Severní část spadá do oblasti Západní Beskydy, celku Hostýnsko – vsetínská 

hornatina, podcelku Hostýnské vrchy a okrsku Liptálské hřbety. Jiţně od říčky Rokytenky 

se rozkládá oblast Slovensko-moravské Karpaty. Liptál zde leţí na rozhraní tří okrsků – 

Seninecká vrchovina, Rakovská pahorkatina a Všemínská vrchovina. Všechny tyto okrsky 

jsou součástí podcelku Zlínská vrchovina v celku Vizovická vrchovina. Geomorfologické 

rozdělení území je zřejmé z Obr. 2.9. 

Obr. 2.9.: Geomorfologické členění – Liptálské hřbety, Seninecká vrchovina, Rakovská 

pahorkatina a Všemínská vrchovina 

  

  

 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP LIPTÁL  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

24 

Západní Karpaty vznikly alpínským vrásněním v druhohorách a třetihorách. Jedná se o 

část, kterou označujeme jako Vnější (flyšové) Západní Karpaty, neboť podkladem tohoto 

území je třetihorní magurský flyš, tvořený příkrovy terciérních (třetihorních) hornin.  

Obr. 2.10.: Geologická mapa 

 

 

Legenda: 

 

 

 

Pro vrchovinnou a hornatou krajinu na flyšových horninách je typický vznik a vývoj 

sesuvů, které ve sledovaném území způsobuje svaţitost terénu, častý výskyt krátkodobých 

a dlouhodobých intenzivních sráţek a nízká odolnost jílovitých a hlinitých půd vůči erozi. 

Na katastrálním území Liptál se nacházejí čtyři potenciální plochy sesuvů, dvě aktivní plochy 

a jeden aktivní bod. 

Obr. 2.11.: Plochy sesuvů Liptál 

  

 

 

 

 

 

Legenda:  
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Aktivní sesuv v lokalitě Liptá l - Srnenský (6410) se nachází v severovýchodní části 

katastru. Nedaleko je evidována aktivní plocha sesuvu Liptál - Petrusk při hranici s k.ú. Lhota 

u Vsetína (Obr. 2.12.). Druhá aktivní plocha sesuvu se nachází v jiţní části katastru (lokalita 

Liptál). 

Potenciální plochy sesuvů byly zaznamenány v roce 1979 pod čísly 2678, 2679, 2680 

a 2681. Jejich lokalizace je zřejmá z Obr. 2.13. 

V katastrálním území Liptál není provozována důlní činnost, ani se zde nenachází 

chráněné loţiskové území.  

 

Obr. 2.12.: Aktivní body a plochy sesuvů k.ú. Liptál 

 

Obr. 2.13: Potenciální plochy sesuvů 2678, 2679 
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Obr. 2.14: Potenciální plochy sesuvů 2680, 2681 

 

2.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond 

Krajinný pokryv 

Většinu plochy katastru Liptál pokrývají jehličnaté lesy (smrk). Zastavěná plocha 

obce, která je soustředěna podél vodních toků a souběţně se silnicí I/69, je obklopena 

plochami luk a pastvin -  viz Obr. 2.15. 

Obr. 2.15.: Lesní plochy a jejich změny podle CORINE Land Cover mezi roky 1990 a 

2000 

 

  Legenda: 

 

 

 

 

Osu území tvoří říčka Rokytenka, kolem se rozkládá převáţná část obytné zástavby 

(na Obr. 2.16 červeně). Charakteristika krajinného pokryvu sledovaného území je zřejmá 

z Obrázku 2.16.  



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP LIPTÁL  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

27 

Obr. 2.16.: Krajinný pokryv katastru Liptál 

 

Legenda: 

  

 

Půda  

V půdním pokryvu převaţují kambizemě. V niţších partiích převládá kambizem 

kyselá (viz Obr. 2.17. KAa), ve vyšších pak kambizem dystrická (v mapě KAd). V údolích 

podél toků se vyskytuje fluvizem glejová. Zjednodušená situace je zřejmá z Obr. 2.17. 

Pro účely bonitace zemědělských půd jsou stanoveny mapovací a oceňovací jednotky, 

tzv. BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky), které jsou vyjádřeny pětimístným 

číselným kódem. První číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu (pro Liptál je to 7 – 

mírně teplý, vlhký region), druhá a třetí číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní 
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jednotce (HPJ), čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svaţitosti a expozice ke světovým stranám 

a pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu. 

Obr. 2.17. Půdní mapa  

 

 

Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem příbuzných ekologickými 

vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 

substrátem, zrnitostí, výraznou sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm 

hydromorfismu. V ČR jich bylo vyčleněno 78, z nichţ se ve sledovaném území nacházejí 

následující hlavní půdní jednotky: 

HPJ 20 - rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na 

usazeninách karpatského flyše, těţké aţ velmi těţké, málo vodopropustné 

HPJ 35 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy 

v mírně chladné oblasti, převáţně na různých vyvřelých horninách, břidlicích a usazeninách 

karpatského flyše; středně těţké, slabě aţ středně štěrkovité; vláhové poměry jsou příznivé, 

někdy se projevuje mírné převlhčení 

HPJ 38 – mělké hnědé půdy na všech horninách; středně těţké aţ těţší, v ornici 

většinou středně štěrkovité aţ kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná 

hornina; méně výsušné neţ HPJ 37 

HPJ 41 - svaţité půdy (nad 12°) na všech horninách, středně těţké aţ těţké s různou 

štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na sráţkách 

HPJ 59 - nivní půdy glejové na nivních uloţeninách; těţké aţ velmi těţké, vláhové 

poměry nepříznivé, po odvodnění příznivější 
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HPJ 68 - glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahů, obvykle 

lemující malé vodní toky; středně těţké aţ velmi těţké, zamokřené, po odvodnění vhodné 

pouze pro louky. 

2.2.6 Ochrana přírody 

2.2.6.1 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu 

těch druhů ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 

nejcennější, nejvíce ohroţené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 

(endemické). 

Do severní části katastru Liptál zasahuje Evropsky významné lokalita Semetín , 

CZ0720033 (Obr. 2.18. – ohraničeno zelenou barvou). Jedná se o zvláště chráněné území 

typu přírodní památka, které se rozkládá na ploše 1327 ha v katastrech obcí Hošťálková, 

Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř u Vsetína, Rokytnice u Vsetína, Trnava u Zlína a Vsetín.  

Obr. 2.18.: EVL Semetín 

 

Předmětem ochrany jsou následující typy přírodních stanovišť (symbol * označuje 

prioritní typy přírodních stanovišť): 

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-

Brometalia 

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podloţích (Festuco-

Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 
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6510 - Extenzivní sečené louky níţin aţ 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 

Blíţe obytné zástavbě, v údolí Rokytenky na SZ okraji obce (Obr. 2.19.), se nachází 

štola Sintrová, která byla vyhlášena Evropsky významnou lokalitou nařízením vlády 

č. 132/2005 Sb. pod číslem CZ0723759. Chráněným druhem je zde vrápenec malý 

(Rhinolophus hipposideros), lokalita je regionálně významným zimovištěm tohoto druhu 

netopýra. 

Obr. 2.19.: EVL Štola Sintrová 
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2.2.6.2 Maloplošná chráněná území 

V ploše EVL Semetín na hranici k.ú. Hošťálková a Liptál se nachází přírodní památka 

Pivovařiska o výměře 2,66 ha. Přírodní památka Pivovařiska která představuje mokřadní 

louky i sušší pastviny v nivě potoka Štěpková. Nachází se  v nadmořské výšce 465-480 m, asi 

1,5 km západně od vrcholu Chléviska (641 m n. m).  

Obr. 2.20.: PP Pivovařiska 

 

2.2.6.3 ÚSES – územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3  písmene a)  

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. 

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 

stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.  

Územní systém ekologické stability je celistvá síť, tvořená biocentry a biokoridory, 

které se podle významu, kvality a plochy rozlišují na nadregionální, regionální a lokální. 

Biocentra zabezpečují prostor pro vývoj populací rostlin a ţivočichů typických 

pro odpovídající ekosystémy. Jsou to oblasti umoţňující trvalé přeţití vybraných taxonů (tj. 

skupin konkrétních organizmů) tím, ţe jim poskytují dostatečné potravní i úkrytové moţnosti.  

Biokoridor je lineární úsek krajiny, který umoţňuje migraci organismů mezi 

jednotlivými biocentry. Biokoridory jsou v naprosté většině případů přírodní plochy: strouhy, 

meze, aleje, souvislé pásy křovin, ţivé ploty, apod. V ojedinělých případech však můţe jít i 

o pozměněnou část krajiny – např. pole mezi dvěma lesy, nebo i o umělý prvek – přechod 

pro zvěř přes dálnici.  
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V ploše katastru Liptál se nenacházejí nadregionální a regionální prvky ÚSES. Vně 

katastru, souběţně s jeho jihozápadní hranicí je veden nadregionální biokoridor 149-Kelčský 

Javorník - K 148 (viz Obr. 1.1.), jehoţ ochranné pásmo zasahuje okrajově do katastru Liptál. 

Vně hranice na katastrech Trnava u Zlína a Všemina je do tohoto NRBK vloţeno regionální 

biocentrum 114 Kořenné.  

V řešeném území se nachází systém lokálních ÚSES - lokální biocentra, propojená 

lokálními biokoridory, která jsou funkční především v břehových porostech. V řešení nového 

územního plánu obce je zpracován plán ÚSES, kde je upřesněno vymezení jednotlivých 

prvků územního systému ekologické stability. 

2.2.6.4 VKP 

V obci Liptál jsou evidovány památné stromy – Liptálský buk a Liptálský jilm, které 

se nacházejí v centru obce, a Liptálský tis v údolí Hluboké (kódy 104854, 104855 a 100061 

Ústředního seznamu AOPK). Dále se zde nacházejí významné krajinné prvky taxativně 

stanovené přímo zákonem č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a to lesy, vodní toky a 

údolní nivy. 

2.2.7 Flóra, fauna 

Celé sledované území přináleţí k Hostýnskému bioregionu leţícímu v Karpatské 

podprovincii (Karpatském mezofytiku). Podle fytogeografického členění přináleţí 

pod fytogeografické okresy 81 – Hostýnské vrchy (severní část katastru), 80a – Vsetínská 

kotlina (jiţní část) a 79 – Gottwaldovské vrchy (JZ okraj katastru) (viz Obrázek 2.21.).  

Obr. 2.21.: Fytogeografické členění 
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Rostlinný pokryv, který je pro tuto oblast přirozený a který by se zde vytvořil 

za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka, představuje mapa potenciální 

přirozené vegetace (viz Obrázek 2.22.). Pro tuto oblast je vlastní pokryv květnatými 

bučinami. Je to především bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), 

která jiţněji přechází v ostřicové bučiny (Carici pilosae-Fagetum). V niţší polohy podél 

vodních toků by pokrývala ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum), tj. karpatská 

dubohabřina s podrostem ostřice chlupaté.  

Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území 

nachází v Hostýnském bioregionu č. 3.8, který leţí v západokarpatské podprovincii, která je 

součástí biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů. 

Sledované území leţí převáţně ve 4. vegetačním stupni (bukový). V ploše katastru 

dominuje biochora 4VC, vrchoviny na vápnitém flyši.  

Obr. 2.22.: Potenciální přirozená vegetace na katastru Liptál 

 

 

 

 

Legenda:  

 

 

Legenda: 

 ostřicová  

  dubohabřina 

 bučina s kyčelnicí 

  devítilistou 

 ostřicová bučina 

 

 

 

Obr. 2.23.: Hranický bioregion – biochory (Culek, 2003) 
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Flóra není na ochranářsky významné druhy bohatá. Je to způsobeno jednak velkým 

zastoupením smrkových monokultur a jednak činností dřívějšího JZD v minulých desetiletích, 

které zrekultivovalo většinu zemědělské půdy, další část této půdy zalesnilo smrkem. 

Na území obce najdeme jen ojedinělé enklávy květnatých luk, kterých se výše uvedené 

aktivity nedotkly (zdroj: www.priroda-valasska.cz). Výjimkou je maloplošné chráněné území 

– přírodní památka Pivovařiska (viz Kap. 2.2.6.2.).  

Fauna  

Ze savců se vyskytují např. liška, srnec, zajíc, ve větších lesích kuna lesní, v okolí 

sídel kuna skalní, ježek, dále hranostaj, lasice kolčava, jezevec, veverka, ondatra a prase 

divoké. Vzácně se v lesích na jihovýchodním a západním okraji katastru vyskytuje jelen. 

V západní části v lokalitách Podsednické a Ţebráky se vyskytuje daněk skvrnitý, který se sem 

rozšířil ze Všeminy - Trnavy. Ve štolách je významné zimoviště netopýrů, celkem tam bylo 

zjištěno 5 druhů. Letní kolonie netopýrů jsou známy např. na půdě školy (vrápenec malý) a 

na půdě kostela (netopýr velký). Z dalších druhů netopýrů byli zjištěni netopýr vodní, netopýr 

ušatý, netopýr vousatý a netopýr dlouhouchý. Z drobných zemních savců byl v povodí 

Štěpkové zjištěn vzácný rejsek horský. 

Z ptačí fauny bylo na území katastru celkem zjištěno kolem 100 druhů, z toho je 84 

hnízdících. Ze vzácnějších lesních druhů se vyskytují: výr velký, datel černý, čáp černý, holub 

doupňák, lejsek malý, lejsek bělokrký, kos horský, krkavec velký, jeřábek lesní  a sluka lesní. 

Ze vzácnějších druhů zemědělské krajiny se ojediněle vyskytují: ťuhýk obecný, koroptev 

polní, křepelka polní, bažant, chřástal polní, bramborníček hnědý a pěnice vlašská. Z dalších 

zajímavějších druhů se vzácněji vyskytují: žluva hajní, rehek zahradní, cvrčilka říční, cvrčilka 

zelená, skorec vodní, ledňáček říční a dudek chocholatý. Na několika místech hnízdí i kachna 

divoká. 

Z plazů se vyskytují např. užovka obojková, slepýš křehký, ještěrky obecná a živorodá. 

Z obojţivelníků se kromě běţnějších druhů (skokan hnědý a ropucha obecná) vyskytují mlok 

skvrnitý, vzácněji čolek horský, čolek obecný, rosnička zelená a ropucha zelená. 

Ze zajímavějších bezobratlých se vzácně na okolních loukách objeví otakárek 

fenyklový. Na Rokytence pod Kopřivným a na jejím přítoku od Pavelů byl na podzim 1996 

vysazen rak říční. V rybníčku u spodní farmy ZD se vyskytuje škeble rybničná. (zdroj: 

www.priroda-valasska.cz) 

2.2.8 Krajinný ráz 

Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními 

prvky, sloţkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy 

v krajině. Krajinný ráz v České republice a popis krajiny z hlediska jejich přírodních, 

socioekonomických a kulturněhistorických vlastností je hodnocen s pouţitím třech 

rámcových krajinných typologických řad (Rámcové krajinné typy, Löw a kol., 2006):  
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I. rámcové typy sídelních krajin  

II. rámcové typy vyuţití krajin 

III. rámcové typy georeliéfu krajin.  

Z hlediska této typologie se katastrální území Liptál rozkládá na rozhraní lesní 

(severní část plochy) a lesozemědělské krajiny, která zaujímá většinu plochy katastru. Jejich 

charakteristiky jsou shrnuty v Tab. 2.3. 

Obr. 2.24. Rámcové krajinné typy – katastr Liptál 

 

Tab. 2.3. Rámcový krajinný typ – katastr Liptál 

Barva 

v mapě 

Krajinný 

typ 

Typy sídelních krajin Typy krajin podle 

vyuţití území 

Typy krajin podle 

reliéfu 

 
4M3 Krajiny vrcholně 

středověké kolonizace 

Carpatica 

Lesozemědělské 

krajiny 

Krajiny vrchovin 

Karpatica 

 7L6 Krajiny novověké 

kolonizace Carpatica 

Lesní krajiny Krajiny hornatin 

 

Obec Liptál leţí v převáţně harmonické kulturní krajině v členité hornatině. Celkově 

má prostor otevřenější charakter, údolí nejsou výrazně sevřená. Nad ornou půdou v údolí 

se nacházejí odlesněné svahy, kde výrazně převaţují pastviny. Charakteristický je zde velký 

podíl liniové vegetace, menších lesíků a hájků. Mozaika krajinného prostoru je zde jemná 

a pestrá.  

Z hlediska zástavby je pro tuto oblast typická rozptýlená zástavba charakteru 

pasekářských samot, tj. domy se zahrádkou a ovocným sadem, obklopené loukami, 

a rozvolněná řetězová zástavba horských obcí v údolí vodních toků. Hlavní část obce leţí 

v údolí podél vodního toku Rokytenka, rozptýlená zástavba se objevuje na okolních kopcích.  
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2.2.9 Seismicita, radonový index geologického podloţí 

Seismicita 

V hodnocení podle makroseizmické stupnice MSK-64 se jedná oblast 

charakterizovanou seizmickým ohroţením 6. stupně, protoţe aţ do této oblasti zasahuje vliv 

východoalpských zemětřesení, jejichţ makroseizmické pole je vţdy anomálně protaţeno 

směrem na sever, a také vliv západokarpatských zemětřesení s ohnisky na Slovensku. Moţné 

jsou otřesy např. z ohnisek v Pováţí, jejichţ intenzity mohou dosahovat stupňů 4. – 6. 

Obr. 2.25.: Maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské 

republiky v intenzitách makroseizmické stupnice MSK-64 (Geofyzikální ústav AVČR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Radonový index 

Radonový index geologického podloţí určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je 

moţno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním 

zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloţí stavby. Vyšší kategorie 

radonového indexu podloţí proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu 

nad 200 Bq.m
-3

 v existujících objektech (hodnota EOAR – ekvivalentní objemové aktivity 

radonu). Tím indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání 

radonu z podloţí u nově stavěných objektů. 

Mapa sledované oblasti je předmětem Obrázku 2.26. (Česká geologická sluţba, mapový 

list Zlín 25-32). Radonový index vyjádřený na mapě je klasifikován třemi základními 
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kategoriemi (nízká, střední, vysoká) a jednou přechodnou kategorií (nízká aţ střední). Tento 

přechodný radonový index je charakteristický pro nehomogenní kvartérní sedimenty.  

Kategorie radonového indexu geologického podloţí, uvedená v mapě 1: 50 000, 

vyjadřuje statisticky převaţující kategorii v dané geologické jednotce. Přírodní radioaktivita 

hornin karpatského flyše je poměrně nízká, rovněţ katastr Liptál se vyznačuje nízkým 

radonovým indexem, v oblasti vodních toků pak přechodným radonovým indexem. 

Převaţující kategorie radonového indexu neznamená, ţe se u určitého typu hornin 

při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového 

indexu. Dle informací ČGÚ zpravidla přibliţně 20% aţ 30% měření spadá do jiné kategorie 

radonového indexu, coţ je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Proto 

vţdy před zahájením konkrétní stavby musí být provedeno měření radonu v podloţí, aby byly 

zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky. V obci Liptál byla 

naměřena nízká úroveň radonového indexu – 20,1 kBq.m
-3

. 

Obr. 2.26.: Mapa radonového indexu 

 

Legenda: převaţující kategorie radonového indexu geologického podloţí 

 přechodná (nehomogenní kvartérní sedimenty) 

 nízká 

2.2.10 Archeologická naleziště, historické památky 

Kulturní památky 

Liptál má bohatou historii, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1361. Obec 

patřila vsetínskému panství, které bylo od roku 1308 v drţení pánů z Kravař. Později přešlo 

panství a tím také Liptálu do majetků pánů z Cimburka a v roce 1505 pánů z Kunštátu. Z roku 
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1516 se dochoval údaj o velikosti Liptálu, který patřil k největším obcím panství: kromě 

fojtství zde bylo 25 usedlostí. Nejstarším dokumentem archivu obce Liptál je privilegium 

Albrechta z Valdštejna, vydané 1. ledna 1614. K nejvýznamnějším památkám v obci patři 

kostel Archanděla Michaela z roku 1907 a památkově hodnotný zámek s malým parkem 

v okolí. Tradiční dřevěné domky se v liptálském údolí prakticky nenacházejí, najdeme je 

jednotlivě v bočních údolích nebo na pasekách. Přehled registrovaných kulturních památek 

uvádí Tab. 2.4.. 

Tab. 2.4. : Nemovité památky obce Liptál 

Číslo rejstříku čp. Památka 

47001/8 - 277 
 

kostel Archanděla 

Michaela 

101672 
 

socha sv. Jana 

Nepomuckého 

35646/8 - 276 1 zámek 

Na katastru Liptál se nachází archeologická lokalita registrovaná NPÚ pod číslem 25-

32-14/1 - středověké a novověké jádro obce Liptál. Jedná se o lokalitu typu II, tj. území, 

na němţ nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie 

mu nasvědčují, pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je zde 51 -100%. Celé 

katastrální území je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 

zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

2.2.11 Vývoj sloţek ŢP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu 

k posuzovaným záměrům  

 
V případě, ţe by nebyl schválen Územní plán obce Liptál, zůstává v platnosti stávající 

územní plán. V řešeném území by nemělo dojít k ţádnému negativnímu ovlivnění přírody 

a krajiny, protoţe značná část území je stabilizována a ekologicky cenné plochy jsou 

chráněny podle zvláštních předpisů. Negativním průvodním jevem takové situace by bylo 

nevymezení plochy nadregionálního biokoridoru a ostatních prvků ÚSES, pro jejichţ 

vymezení je schválení a realizace územního plánu nutným krokem. 

V případě nerealizace ÚP budou stávající plochy ZPF, které jsou ÚP vymezeny jako 

zastavitelné plochy, zachovány a vyuţívány dosavadním způsobem.  

Za nejvýznamnější negativní vliv stavu, kdyby nebyla vydána územně plánovací 

dokumentace, lze povaţovat hrozbu ţivelné výstavby rodinných domů a objektů rodinné 

rekreace a narušení krajinného rázu nevhodnou výstavbou. 

Návrh ÚP Liptál dále představuje předpoklad vyuţití potenciálu řešeného území 

v oblasti podnikatelských aktivit a jeho nevydání představuje sníţení moţností ekonomického 

rozvoje obce. 
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3. CHARAKTERISTIKY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ 

OVLIVNĚNY 

Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro dostatečnou nabídku ploch 

pro bydlení a vymezení dalších vhodných zastavitelných ploch pro smíšeně obytné vyuţití, 

občanské vybavení, rekreaci, plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, 

plochy zeleně a vodní plochy, atd. dle rozvojových záměrů obce při respektování poţadavků 

na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území, a naopak 

určení nezastavitelných ploch a zamezení neregulované expanze rodinné nebo jiné výstavby 

do volné krajiny mimo původní hranice sídla. Jedním z hlavních problémů, který řeší Územní 

plán Liptál, je vymezení plochy dopravní infrastruktury - koridoru pro výstavbu stoupacích 

pruhů do sedla Syrákov.  

Sledované záměry územního plánu přinesou nebo mohou přinést následující změny 

v oblasti ţivotního prostředí: 

 Zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu  

 Změnu dopravní zátěţe území 

 Změnu emisní a hlukové zátěţe území  

 Zvýšení produkce odpadů a zvýšení rizika kontaminace ţivotního prostředí  

 Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, změnu odtokových poměrů 

ze zastavěných ploch 

 Vliv na projevy půdní eroze a svahové pohyby 

 Změnu vegetace, vliv na faunu  

 Vliv na ÚSES 

 Změnu vzhledu krajiny 

 Ovlivnění systému NATURA 2000 

3.1 Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL 

3.1.1 Celkový rozsah poţadovaných ploch  

Návrh Územního plánu Liptál předpokládá zábor zemědělských půd. Při zpracování 

územního plánu musí být ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb. zajištěna 

ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle ust. § 4. vyhlášky MŢP ČR č.13/1994 

Sb., jsou zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni vyhodnotit předpokládané 

důsledky navrhovaného řešení rozvoje sídla na zemědělský půdní fond. Vyhodnocení 
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poţadavků na zábor ZPF dle vyhlášky 13/1994 Sb. je součástí Odůvodnění územního plánu. 

Přehled poţadavků na zábor ZPF je uveden v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1. Změna zemědělského půdního fondu (ha) 

 

Plochy Vyuţití Zábor ZPF (ha) 

DS lokality pro dopravu silniční 2,395 

VP, VD lokality pro výrobu 6,953 

PZ lokality pro izolační zeleň 1,042 

PV lokality pro veřejná prostranství 1,375 

OV, OH lokality pro občanskou vybavenost 1,274 

BI lokality pro bydlení individuální 28,409 

SO.1 lokality pro zástavbu smíšenou obytnou v centrální zóně 2,320 

SO.3 lokality pro zástavbu smíšenou obytnou vesnickou 10,117 

RI lokality pro rekreaci 0,129 

Celkový zábor pro výstavbu 54,014 

WT lokality pro vodní plochy 0,767 

L lokality pro zalesnění 1,080 

K, P lokality pro realizaci prvků ÚSES 24,110 

Celkový zábor pro vodní a přírodní plochy 25,957 

Změna funkčního vyuţití ploch 0,663 

Z přehledové tabulky je zřejmé, ţe nejvyšší nároky na zábor ZPF je z důvodu vyuţití 

ploch pro výstavbu, z čehoţ nevyšší podíl představují nároky na vymezení ploch 

pro individuální bydlení, které spolu se smíšenou obytnou vesnickou zástavbou představují 

více neţ 75 % poţadovaných ploch ZPF. Převáţná většina těchto ploch je poţadována mimo 

zastavěné území obce. 

Ze zemědělské půdy bude dále vyňato 24 ha pro vymezení prvků ÚSES, jedná se 

o plochy orné půdy, luk a pastvin. Část ÚSES je navrhována pro doplnění biokoridorů 

a biocenter v plochách intenzivně vyuţívané zemědělské půdy, která zde bude převáděna 

dle potřeby do ploch extenzivně vyuţívaných trvalých travních porostů a krajinné zeleně. 

Změna funkčního vyuţití ploch se týká několika lokalit pro veřejná prostranství 

a pro zástavbu smíšenou obytnou vesnickou.  

3.1.2 BPEJ a stupně přednosti v ochraně ZPF 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou pro zemědělské půdy je bonitovaná půdně 

ekologická jednotka – viz Kap. 2.2.5. Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika 
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bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci je 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb.). 

Bonitační klasifikační soustava BPEJ zobrazuje všechny charakteristické kombinace 

základních a v krátkodobém aţ střednědobém časovém horizontu málo proměnlivých 

vlastností určitých úseků zemědělského území: 

 Počáteční tři číslice pětimístného kódu označují na mapách a kartách tzv. hlavní 

půdně klimatickou jednotku (HPKJ), která určuje klimatický region a hlavní půdní 

jednotku 

 První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu, které jsou 

označeny kódy 0 - 9. Klimatické regiony byly vyčleněny na základě podkladů 

Českého hydrometeorologického ústavu v Praze výhradně pro účely bonitace 

zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibliţně shodnými 

klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo 

vymezeno celkem 10 klimatických regionů. Obec Liptál leţí v klimatickém regionu 7, 

který je mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6
o
 – 7

o
C. Pravděpodobný úhrn 

sráţek je 650 – 750 mm/rok, pravděpodobnost suchých vegetačních období 5 – 15%.  

 Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78). 

Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými 

vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, 

půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou 

svaţitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. 

 Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaţivosti a expozice pozemku ke světovým 

stranám.  

 Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. 

Podle Metodického pokynu MŢP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky 

dle charakteristiky dané kódem BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF. 

V rámci návrhu Územního plánu Liptál je řešen zábor zemědělského půdního fondu 

v lokalitách, zařazených do BPEJ 75900, 72054, 72041 (stupeň přednosti v ochraně ZPF IV), 

72044, 76811, 74178, 74168, 73946, 74189 a 83544 (stupeň přednosti v ochraně ZPF V). 

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převáţně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, vyuţitelné 

i pro výstavbu. Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční 

schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 

předpokládat efektivnější nezemědělské vyuţití. Jde většinou o půdy s niţším stupněm 

ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů 

ochrany ţivotního prostředí. U třídy IV je moţné vyuţití pro výstavbu, pozemky zařazené do 

třídy V jsou k zástavbě doporučené. 
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V katastrálním území Liptál se nachází půdy IV. a V. třídy ochrany ZPF, proto 

v navrhovaném řešení nejsou dotčeny půdy se zvýšenou ochranou ve II. a I. třídě ochrany 

ZPF. Veškeré lokality pro výstavbu jsou situovány na plochách s méně kvalitními půdami IV. 

a V. třídy ochrany ZPF. 

3.1.3 Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

Vyhodnocení je součástí Odůvodnění územního plánu. Ve sledovaném území se 

nachází meliorační systém, který ve střetu bude s menší částí poţadovaných ploch a který 

bude muset být při realizaci staveb respektován. Zemědělské výrobní areály ani cestní síť 

nebudou záměry ÚP narušeny.  

Prvky Územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou zastavitelnými plochami 

v konfliktu. Územní plán naopak jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému 

ekologické stability krajiny. 

Pro katastr Liptál nebyly prováděny plány pozemkových úprav. 

3.1.4 Zábor PUPFL 

Ochrana lesů a zásady nakládání s pozemky určenými k plnění funkce lesa jsou dány 

zákonem 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Vymezená zastavitelná plocha (lokality 6 a 9) pro účely rozšíření silnice I/69 – stavbu 

stoupacích pruhů do sedla Syrákov předpokládá zábor o maximální ploše 0,61 ha pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Jedná se o lesy hospodářské. Jako kompenzace zabíraných 

ploch je v návrhu ÚP vymezeno 1,08 ha zemědělské půdy určené k zalesnění (lokalita 117). 

Návrhové plochy pro výstavbu rodinných domů v lokalitách 28, 46, 48, 54, 82, 

návrhové plochy smíšené zástavby v lokalitách 87, 88, 90, 103, 106, 110, 108, 111, 112, 113 

a návrhová plocha pro výrobu 11, zasahují do ochranného pásma lesa (50 m). 

3.2 Změna dopravní zátěţe území 

Osu k.ú Liptál tvoří silnice I/69 na trase Vsetín – Vizovice. Tato komunikace byla 

v roce 2005 zatíţena na průjezdu katastrem 5 706 aţ 7 068 vozidly, jak je zřejmé z přehledné 

situace dopravní zátěţe v roce 2005 na Obrázku 3.1. (Celostátní sčítání dopravy, ŘSD ČR). 

Skladba vozidel v jednotlivých úsecích je obsahem Tab. 3.2. 

Významnou částí návrhu územního plánu je vymezení zastavitelných ploch pro účely 

rozšíření silnice I/69 – stavbu stoupacích pruhů do sedla Syrákov (DS 1 – 14). Tento záměr 

nebude mít výrazný vliv na zvýšení dopravní intenzity v území. Potenciál určitého navýšení 

dopravní zátěţe mají naopak plochy, určené pro výrobu, situované při silnici I/69 (VP 11, 12, 

VD 15, 16) a v obci Liptál (VZ 18, 20). Rovněţ plochy pro individuální bydlení, situované 
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mimo zastavěné území obce, zakládají předpoklad navýšení individuální automobilové 

dopravy.  

Obr. 3.1. Dopravní zátěţ I/69 na k.ú. Liptál v roce 2005 (ŘSD ČR ) 

       

      Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.2. Intenzity dopravy na průjezdu k.ú. Liptál roce 2005 (ŘSD ČR) 

Č. silnice Úsek Těţká Osobní Motocykly Celkem 

I/69 7-1366 1415 4263 28 5 706 

I/69 7-1360 1470 5564 34 7 068 

3.3 Změna imisí a hlukové zátěţe území 

3.3.1 Ovzduší 

Rozbor emisní a imisní situace v území je obsahem kapitoly 2.2.2. Obec Liptál je 

plynofikována, a tak nejvyšší podíl na znečištění ovzduší v obci mají emise a resuspendované 

částice z automobilové dopravy. Výstavbou stoupacích pruhů do sedla Syrákov dojde 

k zvýšení plynulosti dopravy a tím i částečnému sníţení emisí. 

Návrh územního plánu vymezuje plochy pro výrobu, jejichţ vyuţití není 

specifikováno. Na těchto plochách budou pravděpodobně umístěny malé a střední zdroje 

znečištění ovzduší, které mohou negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v obci (VP 11, 12, VD 15, 

16, VZ 18, 20). Rovněţ plochy pro rekreaci a plochy smíšené obytné vesnické, především ty, 

které jsou situované mimo zastavěné území obce a mimo dosah přípojek zemního plynu, 

zakládají předpoklad navýšení imisní zátěţe emisemi z lokálních topenišť. (RI 114, plochy 

SO.3 mimo 23 a 50). 

Pozitivní vliv na kvalitu ovzduší bude mít vymezení ploch pro izolační zeleň (PZ 13, 

17). 
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3.3.2 Hluk 

Hluková situace je opět závislá především na intenzitě dopravy a hluková zátěţ, 

zejména hluk z automobilové dopravy, patří v současné době mezi nejzávaţnější problémy 

ţivotního prostředí České republiky, a to především v dopravně zatíţených městech a obcích 

v bezprostředním okolí komunikací I. třídy. Pro obec Liptál se jedná o problém, který se obce 

bezprostředně dotýká. Emise hluku z komunikací závisí především na počtu projíţdějících 

vozidel, počtu nákladních aut, dále na povrchu vozovky, sklonu komunikace, rychlosti 

a plynulosti dopravního proudu atd. Zatíţení obyvatel hlukem z dopravy, vedené často 

v bezprostředním kontaktu s obytnými domy, má prokazatelně negativní účinky na jejich 

zdravotní stav.  

Základní poţadavky na ochranu obyvatel před hlukem jsou stanoveny v zákonu 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům 

resp. správcům pozemních komunikací, ţeleznic a dalších objektů, jejichţ provozem vzniká 

hluk (zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby 

hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. 

 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 

uţívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce (s výjimkou lesních a zemědělských 

pozemků a venkovních pracovišť). 

 Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 

domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a 

sociální účely, jakoţ i funkčně obdobných staveb. 

 Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, 

s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a 

skladování.  

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních hladin akustického 

tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 

dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 3.3. (korekce se nesčítají). Pro noční dobu se 

pouţije další korekce –10 dB s výjimkou ţelezniční dráhy, kde se pouţije korekce –5 dB. 

Tab. 3.3. Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Způsob vyuţití území 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostor staveb lůţkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostor lůţkových zdravotnických zařízení 

včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné ostatní 

venkovní prostory 
0 +5 +10 +20 
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1) Pouţije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven sluţeb a dalších zdrojů hluku, s 

výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-

li o ţelezniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, 

prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2) Pouţije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a 

drahách. 

3) Pouţije se pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy v  

území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převaţující nad hlukem z dopravy na ostatních 

pozemních komunikacích. Pouţije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Pouţije se v případě staré hlukové zátěţe z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou 

hlukovou zátěţí se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, 

který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. 

prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po poloţení nového povrchu vozovky, výměně 

kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení 

pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném 

venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. platí tedy pro obytnou zástavbu v okolí 

komunikace I/69 následující limity pro vnější hluk: 

LAeq = 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro noční dobu 

Výhled předpokládaných intenzit dopravy do roku 2020 a následně hladin hluku 

v okolí komunikace I/69 je předmětem Odůvodnění územního plánu, z kterého vyplývá, ţe 

hladiny hluku pro starou zátěţ nebudou v okolí I/69 překročeny, pokud není chráněná 

zástavba blíţe neţ 8 – 10 m od osy vozovky. Hladiny hluku podél komunikace se pohybují 

na hranici limitů a jejich výši ovlivní především budoucí zátěţ komunikace, na kterou nemá 

územní plán vliv. Naopak je v moci ÚP nevymezovat plochy pro trvalé bydlení v místech 

potenciálního střetu se zvýšenými hladinami hluku. Za takové plochy lze pokládat lokality 88, 

89, 90, 22, 23, 24 a 25, pravděpodobně i 104, 146, 97, 95, 91 a 87.  

Plochy pro výrobu obdobně jako v případě emisí, dávají předpoklad pro umístění 

záměrů, které mohou být zdrojem hluku v oblasti. (VP 11, 12, VD 15, 16). Z hlediska hladin 

hluku se jako kontroverzní jeví plochy VZ 18, 20, které přiléhají k obytné zástavbě.  

 

3.4 Vliv na vody 

3.4.1 Odpadní vody 

Obec Liptál nemá v současné době vybudovanou soustavnou kanalizační síť. Jedná se 

pouze o krátké úseky jednotné kanalizace zaústěné do vodotečí. Odpadní vody jsou 

přečišťovány v septicích s přepady do kanalizace, trativodů nebo přímo do potoka Rokytenka. 

Část objektů je odkanalizována do bezodtokových jímek na vyváţení. Čištění odpadních vod 

je pouze v areálu zvláštní školy, která má samostatnou ČOV. Dešťové odpadní vody odtékají 

volně do terénu, případně krátkými úseky kanalizace přímo do potoka (zdroj PRVKZK). 

Návrh ÚP Liptál doplňuje stávající nesoustavnou kanalizační síť o nový kanalizační 

sběrač a dále v návaznosti na návrhové plochy pro výstavbu o nové stoky tak, aby bylo 
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odkanalizováno kompaktní zastavěné území obce Liptál včetně návrhových ploch pro novou 

výstavbu těsně přiléhající ke kompaktní zástavbě obce. Kanalizace bude napojena 

na prodlouţený sběrač, který odvádí odpadní vody obce Lhota u Vsetína 

na mechanickobiologickou ČOV Vsetín. 

V zastavěných a zastavitelných plochách samot a rekreačních objektů situovaných 

ve zvlněném terénu severozápadně od kompaktní zástavby obce pod vrchy Na Dílech, 

Chléviska, Kopřivná a jihovýchodně od kompaktní zástavby obce pod vrchy Vartovna 

a Nezdoby bude odkanalizování řešeno individuálně. 

V plochách pro zástavbu budou respektovány poţadavky na zadrţení vod na pozemku 

v kapacitě 20 mm denního úhrnu sráţek před jejich odvedením do přilehlého vodního toku 

a kanalizace.  

Jako ochrana zástavby před extravilánovými vodami budou v rámci zastavěného 

území a v zastavitelných plochách vybudovány záchytné příkopy, které budou svedeny 

do přilehlého vodního toku a kanalizace. 

3.4.2 Vliv na podzemní vody 

Z hlediska potenciálního negativního vlivu na kvalitu podzemních vod připadají 

v úvahu především zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu (VP 11, 12). V rámci řízení 

následujících po schválení územního plánu, je proto nutné jednotlivé záměry posoudit v rámci 

procesu posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného 

zákona.  

Rozšíření silnice I/90 nebude mít vliv na změnu kvality podzemních vod. Slané vody 

budou tak jako nyní svedeny do vod povrchových odvodňovacími příkopy a nedojde tak 

ke kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod.  

3.4.3 Vliv na povrchové vody 

Katastr Liptál leţí v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Vsetínské vrchy, která 

tvoří pro své přírodní podmínky významnou přirozenou akumulaci povrchových vod. 

V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, 

zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní pozemky, (c) 

odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těţit rašelinu, (e) těţit nerosty povrchovým způsobem 

nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, 

(f) těţit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady. Dosavadní 

vyuţití území lze měnit, umisťovat zde stavby a provádět další činnosti lze pouze v případě, 

ţe neznemoţní nebo podstatně neztíţí jejich budoucí vyuţití pro akumulaci povrchových vod. 

Podle nařízení vlády č. 10/1979 dne 10. 1. 1979 je v této oblasti zakázáno zmenšovat 

rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více neţ 25 ha. Návrh územního plánu 
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předpokládá zábor lesních pozemků v rozsahu maximálně 0,61 ha pro stavbu stoupacích 

pruhů do sedla Syrákov (lokality 6 a 9). Jako kompenzace zabíraných ploch je v návrhu ÚP 

vymezeno 1,08 ha zemědělské půdy určené k zalesnění (lokalita 117).  

Dále je v oblasti zakázáno provádět výstavbu: 

 zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů, 

 skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrţí nad 1000 m
3
, 

 tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW, 

 průmyslových závodů, u nichţ by v době provozu došlo k  vypouštění 

nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod, jejichţ znečištění 

přesahuje u BSK5 5 t/rok, nerozpuštěných látek 10 t/rok, minerálních olejů 

5 t/rok, zjevné acidity 500 kg ekv./rok, zjevné alkality 500 kg ekv./rok 

Vymezené plochy pro výrobu VP 11, 12 nezakládají předpoklad takto vysoce 

kapacitních záměrů, nicméně jednotlivé záměry bude nutno posoudit v rámci procesu 

posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh ÚP Liptál nezakládá předpoklad realizace jiných aktivit, které by byly 

v rozporu s ochranou CHOPAV.  

3.4.4 Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

V souvislosti s vymezením zastavitelných ploch na současném ZPF dojde ke změně 

odtokových poměrů a ke sníţení retenční kapacity území tím, ţe se zmenší plochy území 

vhodné pro zasakování sráţkové vody a vody z tání sněhu. V plochách pro zástavbu budou 

respektovány poţadavky na zadrţení vod na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu 

sráţek před jejich odvedením do přilehlého vodního toku a kanalizace. 

3.4.5 Ochrana před povodněmi 

Jako ochrana zástavby před extravilánovými vodami budou v rámci zastavěného 

území a v zastavitelných plochách vybudovány záchytné příkopy, které budou svedeny 

do přilehlého vodního toku a kanalizace.  

V lokalitách 115, 116 navrhuje ÚP Liptál v nivě stávající vodoteče vodní plochy 

pro akumulaci vody, za účelem zdrţení a zpomalení odtoku vody z povodí. Tyto plochy byly 

přejaty z původní územně plánovací dokumentace a reálně v krajině existují cca v polovičním 

rozsahu návrhu. 

3.5 Zvýšení produkce odpadů  

Obec Liptál má vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 01/2001 o nakládání 

s komunálním a stavebním odpadem. Vyhláška stanoví systém shromaţďování, sběru, 
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přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících v katastrálním 

území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a stanoví povinnosti všem 

fyzickým osobám produkujícím komunální odpad a stavební odpad a vlastníkům a správcům 

budov, ve kterých vzniká komunální odpad v katastrálním území obce Liptál, při nakládání 

s tímto komunálním odpadem.  

Odpady se třídí, pevný domovní odpad z popelnic a kontejnerů je odváţen jednou 

za dva týdny, plasty v pytlích a sklo ze společných kontejnerů se odváţí jednou měsíčně, 

pro nebezpečný odpad nechává obec dvakrát ročně přistavit kontejnery. Papír je nutno odvést 

do sběrny. Stavební odpad je fyzickými osobami odkládán po předchozí dohodě s obcí 

v místě k tomu určeném obcí za úplatu. Původce stavebního odpadu je povinen stavební 

odpad třídit a vytříděný odpad nabídnout k vyuţití např. sběrně nebo výkupně surovin. 

Likvidaci nevyuţitelné části odpadu je fyzická osoba povinna zajistit prostřednictvím 

oprávněné osoby.  

Podnikatel, kterému při jeho činnosti vzniká odpad (je původcem odpadu), je povinen 

odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při provozu nových 

podnikatelských objektů na zastavitelných plochách vymezených ÚP budou původci 

vznikajících odpadů firmy, které budou tato zařízení provozovat. Tyto firmy budou mít 

povinnost nakládat s odpady podle platné legislativy, tj. podle zákona č.185/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhláškou 

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

3.6 Vliv na projevy půdní eroze a svahové pohyby 

V plochách ohroţených sesuvy by měla být omezena výstavba. Ţádná návrhová 

plocha územního plánu není situována přímo v evidované aktivní nebo potenciální ploše 

sesuvu, nicméně řada návrhových ploch pro bydlené (51, 52, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 

72, 73, 74, 76, 77, 81, 82) a smíšené vyuţití (111) je umístěna v blízkosti evidovaných 

sesuvných území, případně ve svaţitém území nad stávající zástavbou. V uvedeném prostoru 

proto nelze vyloučit riziko aktivizace svahových pohybů. 

Na erozně ohroţených pozemcích umoţňuje územní plán zabránit moţnosti splachů 

půdy souborem organizačních, agrotechnických a technických opatření, aby bylo maximální 

moţné míře eliminováno odtokové mnoţství. Jednotlivá opatření, která povedou 

k minimalizaci eroze půdy, je přípustné provádět v souladu s podmínkami funkčního vyuţití 

přímo v plochách orné půdy (formou výsadby větrolamů nebo zatravněním problematických 

ploch zejména v návaznosti na vodní toky a v komplikovaném terénu, dále zakládáním sadů a 

zahrad v návaznosti na zástavbu). Extravilánový přítok dešťové vody bude v ohroţených 

místech sveden záchytnými příkopy do vodotečí, případně do kanalizace. 
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3.7 Změna vegetace, vliv na faunu 

Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou v současné době ve své větší 

části zařazeny do ZPF a vyuţívány jako orná půda nebo jako pastviny. Realizací budoucích 

rozvojových záměrů se tyto plochy zčásti zastaví a zčásti budou zatravněny. ÚP počítá se 

záborem lesních pozemků v rozsahu do 1 ha.  

Návrh územního plánu se vyhýbá těm částem katastru, které jsou díky výskytu 

chráněných rostlin a ţivočichů chráněny podle zvláštních předpisů – evropsky významné 

lokality Semetín a štola Sintrová, přírodní památka Pivovařiska. Plochy určené k zastavění 

jsou menšího rozsahu a nezakládají předpoklad ovlivnění nebo ohroţení populací zvláště 

chráněných nebo regionálně vzácných druhů ţivočichů ani jejich reprodukčních prostor.  

Nejrozsáhlejší z návrhových ploch jsou plochy pro výrobu VP 11 a 12 s plánovaným 

rozsahem 2,08 a 2,92 ha na stávajících loukách a pastvinách, pro které bude třeba postupovat 

při předprojektové přípravě stavby ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody a 

krajiny. Doporučujeme zpracovat biologické hodnocení, na jehoţ základě bude moţné 

stanovit podrobnější podmínky realizace staveb. 

3.8 Vliv na ÚSES 

Koncepce lokálního ÚSES je součástí návrhu územního plánu, který vymezuje 

skladebné prvky lokálních ÚSES – plochy biocenter, trasy biokoridorů a interakčních prvků. 

Popis prvků ÚSES v území je součástí kapitoly 2.2.6. 

V návrhu územního plánu jsou vymezeny prvky nadregionálního a lokálního 

územního systému ekologické stability na stávajících funkčních nebo částečně funkčních 

společenstvech. Část prvků územního systému ekologické stability je vymezená jako stávající 

– funkční, jedná se o plochy přírodě blízkých společenstev krajinné zeleně, doprovodné 

zeleně vodních toků nebo o pozemky určené k plnění funkcí lesa, případně o extenzivně 

vyuţívané trvalé travní porosty, které jsou stabilizovány. Část ÚSES je navrhována pro 

doplnění biokoridorů a biocenter v plochách intenzivně vyuţívané zemědělské půdy, která 

zde bude převáděna dle potřeby do ploch extenzivně vyuţívaných trvalých travních porostů 

a krajinné zeleně.  

V souladu s nadřazenou dokumentace ZÚR Zlínského kraje je do Územního plánu 

Liptál zapracováno vymezení plochy nadregionálního biokoridoru Kelčský Javorník (K 148). 

Návrh územního plánu předpokládá dvě kříţení tras biokoridorů s plochami silniční 

dopravy, jedná se o plochu 2 – kříţení s ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru, a 

plochu 10 – kříţení s lokálním biokoridorem. K oběma těmto jevům dochází jiţ v současné 

době, v ploše 10 je zajištěno bezkolizní kříţení, v rámci návrhové plochy 2 bude nutné 

bezkolizní kříţení v rámci řešení dopravní stavby zajistit.  
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3.9 Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti. Krajina je zákonem chráněná před činností sniţující její přírodní a 

estetickou hodnotu.
 
Předmětem ochrany krajinného rázu vzhledem jsou všechny přírodní, 

kulturní, historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny.  

Katastrální území obcí Liptál a Všemina společně vytvářejí krajinný prostor Liptálsko 

s následujícími společnými rysy (ARVITA P, 2005): 

 převáţně harmonická kulturní krajina v členité hornatině 

 rozptýlená zástavba, vazba na pasekářské samoty a pastviny  

 pestrá jemná mozaika  

 odlesněné svahy, nad ornou půdou výrazně převaţují pastviny 

 velký podíl liniové vegetace, menších lesíků a hájků, 

 údolí nejsou tak sevřená, celkově otevřenější charakter 

Většina území je pokryta lesy (58,1%) a lukami (26,3%), menší část zaujímá orná 

půda (8,7) a sady (5%). Zástavba se rozkládá na 1,7 % plochy krajinného prostoru. Krajinný 

ráz je v tomto prostoru výrazný. Podíl území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu 

představuje více neţ 10 % celkové plochy krajinného prostoru. Zvýšená hodnota krajinného 

rázu je z 5 – 10 % určena charakterem kulturní krajiny, podíl plochy sídel zvyšujících 

hodnotu krajinného rázu se rovněţ pohybuje mezi 5 – 10 % (ARVITA P, 2005).  

Pro samotnou obec Liptál jsou z hlediska krajinného rázu cenné lidové roubené 

stavby, kamenné zídky a rozptýlená řetězová zástavba. Tradiční dřevěné domky najdeme 

jednotlivě v bočních údolích nebo na pasekách, hlavní část obce má prakticky jiţ moderní 

charakter s poněkud nesourodou zástavbou rodinnými domy, tradiční dřevěné stavby se zde 

vyskytují jiţ pouze sporadicky.  

Územní plán Liptál má potenciál ovlivnit krajinný ráz oblasti, přičemţ nejvýznamnější 

ovlivnění můţe být očekáváno v souvislosti se zastavitelnými plochami. Zastavitelné plochy 

lze rozdělit do třech nejvýznamnějších kategorií – plochy pro silniční dopravu (DS), plochy 

pro výrobu (VP, VD, VZ) a plochy pro bydlení a rekreaci (BI, RI, PV, SO). Plochy 

pro silniční dopravu, tj. pro výstavbu stoupacích pruhů do sedla Syrákov, umoţní rozšíření 

stávající komunikace. Jejich vliv na krajinný ráz oblasti se nedá očekávat.  

Plochy, určené pro výrobu (VP), případně plochy pro drobnou výrobu a výrobní 

sluţby (VD) jsou z hlediska ovlivnění krajinného rázu významné. Návrh ÚP Liptál situuje 

tyto plochy podél komunikace I/69, to znamená do oblasti, která jiţ byla prakticky 

„obětována“ v zájmu ekonomického rozvoje. Z Obr. 3.2. je zřejmé narušení krajinného rázu 

plošně rozlehlými objekty zemědělského druţstva, tj. dvěma areály zemědělské výroby 

situovanými po obou stranách silnice I/69 jiţně od centra obce a jedním areálem v SZ 

kvadrantu leteckého snímku. 
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Obr. 3.2. Jemná mozaika krajinného prostoru narušená areály zemědělského druţstva 

 

Plochy VD 16 a VD 15 vyplňují proluky mezi stávajícími plochami pro dopravu 

(čerpací stanice) a plochami pro drobnou výrobu a sluţby. Plocha VP 11 je z hlediska 

krajinného rázu vhodně umístěna v údolí za objekty zemědělského druţstva, kde zůstane 

pohledově skryta. Otazníky vzbuzuje umístění plochy V12, která je situována ve svahu a 

v poměrně sloţitém terénu. Obě plochy pro výrobu však do návrhu územního plánu 

přecházejí z jiţ schválené územně plánovací dokumentace. 

Návrh územního plánu vymezuje značné mnoţství ploch pro individuální bydlení, 

ploch smíšených obytných a jednu plochu pro individuální rekreaci. Většina těchto ploch je 

situována mimo současné zastavěné území obce a značná část je ve svaţitém terénu nad obcí. 

Výstavba rodinných domů, v současné době často stylově nesourodých s nezřídka 

vyuţívanými stavebními prvky a styly z měst a zahraničí, představují značné riziko ovlivnění 

krajinného rázu, zvlášť ve volné krajině. Naopak je však dnes moţno v obci pozorovat rovněţ 

výstavbu nebo přestavbu vkusných, stylově čistých rodinných domů, navazujících na tradiční 

zástavbu. Obydlí ve stráních nad obcí jsou v otevřeném terénu Liptálska viditelné ze 

značných vzdáleností a podílí se na působení obce z dálkových pohledů. V počtu a měřítku, 

v jakém jsou plochy navrţené územním plánem, budou mít určující charakter pro krajinný ráz 

nejen samy o sobě, ale i případnou potřebou výstavby nové trasy vedení vysokého napětí. 

Pro zmíněný krajinný prostor je charakteristická rozptýlená zástavba, nicméně z hlediska 

ochrany přírody a krajiny je vhodnější preferovat výstavbu ve vazbě na existující sídelní 

lokality neţ rozptyl izolovaných staveb mimo obec, kolem kterých jsou postupně vytvářeny 

nové obytné enklávy. Totéţ platí o ploše rodinné rekreace, která je sama o sobě rozsahem 

nevýznamná, ale vytváří nové „jádro“, kolem kterého se později snáz rozroste chatová osada. 
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Na kulturní památky, starší zástavbu s charakteristickými znaky lidové architektury 

ani drobné stavební památky v krajině nebudou mít navrhované plochy vliv. Naopak pozitivní 

ovlivnění přinese posílení krajinné zeleně a zakládání nových vegetačních prvků (prvky 

ÚSES, remízy, meze) a ostatních přírodních sloţek krajinného rázu.  



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP LIPTÁL  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

53 

4. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŢIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, 

ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A 

PTAČÍ OBLASTI 

4.1 Systém NATURA 2000 

V katastru Liptál se nacházejí evropsky významné lokality Semetín a Štola Sintrová, 

jejichţ popis je uveden v kapitole 2.2.6. 

Krajský úřad Zlínského kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle § 10i, odst. (3) zákona č. 

100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 26. února 2008 (č.j: KUZL 9950 /2009) shledal 

nezbytnost vyhodnocení vlivů Územního plánu města Liptál na území evropsky významných 

lokalit nebo ptačích oblastí podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. Toto hodnocení bylo zpracováno v listopadu 2009 RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., 

tvoří Přílohu č. 1 tohoto dokumentu a jeho závěry jsou shrnuty v Kapitole 4.2.  

4.2 Hodnocení vlivu záměru dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. 

V rámci hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byl 

zpracovatelem proveden terénní průzkum, jehoţ závěrem je zjištění, ţe ţádná z navrţených 

lokalit přímo nekoliduje s potenciálně ovlivněnými lokalitami soustavy NATURA 2000, 

kterými jsou ptačí oblast Horní Vsacko a evropsky významné lokality Semetín, Štola Sintrová 

a Beskydy. Zvýšená pozornost byla věnována lokalitám v blízkosti EVL Štola Sintrová. 

Zpracovatel hodnocení podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny na základě zjištěných skutečností konstatuje, ţe Územní plán Liptál nebude 

mít jako celek významný negativní vliv na předměty ochrany ani celistvost ţádných lokalit 

soustavy NATURA 2000. 
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5. ZÁVAŢNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 

KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A 

DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, 

POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH 

VARIANT ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.  

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů liniových staveb na ţivotní prostředí (Bajer a kol., 1998). V souladu 

s touto metodikou jsou jednotlivé plochy a potenciální záměry na těchto lokalitách 

ohodnoceny koeficientem významnosti, který v sobě zahrnuje velikost vlivu, jeho časový 

rozsah, reverzibilitu vlivu a další parametry a nabývá následujících hodnot: 

 významný nepříznivý vliv:  - 8 aţ - 11 

 nepříznivý vliv:   - 4 aţ - 7 

 nevýznamný aţ nulový vliv:     0 aţ - 3 

 příznivý vliv:        1 

Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí 

vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kriteria mezi sebou vynásobena. Další 

kriteria jsou jiţ prostě přičtena. Moţnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 - 1 a 

vyjadřuje účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 

Koeficient významnosti =  - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost 

území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty 

pro velikost vlivu  0 platí: 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x ( 1 - moţnost 

ochrany) 

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 

 

Kritéria, podle kterých se hodnotí koeficient významnosti, nabývají následujících 

hodnot: 

Velikost vlivu: 

 významný nepříznivý vliv -2 

 nepříznivý vliv  -1 

 nevýznamný aţ nulový vliv  0 

 příznivý vliv    1 

Časový rozsah: 

 trvalý    -3 

 dlouhodobý   -2 

 krátkodobý   -1 
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Reverzibilita: 

 nevratný   -3 

 kompenzovatelný  -2 

 vratný    -1 

Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Mezinárodní vlivy: 

 ano    -1 

 ne     0 

Veřejnost: 

 ano    -1 

 ne     0 

Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Moţnost ochrany: 

 úplná     1 

 částečná    0,1 - 0,9 

 nemoţná    0 

 

Tabulka 5.1. velikosti vlivu pro jednotlivé plochy je uvedena následně. V tabulce 

jsou uvedeny pouze vlivy, které jsou pro jednotlivé lokality nebo skupiny ploch různé. Ostatní 

vlivy jsou komentovány dále v textu, kde je míra vlivu záměru na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí rovněţ doplněna o popis nejvýznamnějších střetů. Hodnocení velikosti vlivu bylo 

provedeno pomocí Katalogu kriterií pro vyhodnocení významnosti vlivu na ţivotní prostředí, 

který je součástí výše zmíněné metodiky. Při hodnocení záměru je zatíţeno s určitou mírou 

neurčitosti, neboť se jedná pouze o vymezení plochy, pro kterou není známa konkrétní 

podoba jednotlivých záměrů. Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly dále v textu 

zkoumány i moţné kumulativní a synergické vlivy. Základem pro stanovení závaţnosti vlivu 

jsou expertní odhady, které identifikují počet a rozsah střetů rozvojových záměrů s územními 

a environmentálními limity vyuţití území. Pro záměry, u nichţ je identifikován nepříznivý 

vliv, je dále zjištěn koeficient významnosti.  

V případě, ţe byl identifikován střet vlivu koncepce s některým z limitů, neznamená 

to automaticky, ţe dojde k negativnímu ovlivnění. Je zde identifikováno riziko, které bude 

v budoucnu předmětem dalšího hodnocení v následných krocích povolení konkrétního 

záměru. 
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Tab. 5.1.: Hodnocení velikosti vlivu ÚP Liptál na sloţky ŢP  

Plocha Ovzduší Hluk ZPF PUPFL Vody ÚSES Kraj.ráz 

BI        

27 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0  

31 0 0 0 0 0 0 -1 

33 0 0 -1 0 0 0 0 

35 0 0 -1 0 0 0 0 

36 0 0 -1 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 -1 0 0 0 0 

39 0 0 -1 0 0 0 -1 

41 0 0 -1 0 0 0 0 

42 0 0 -1 0 0 0 -1 

43 0 0 -1 0 0 0 0 

44 0 0 -1 0 0 0 -1 

46 0 0 -1 0 0 0 -1 

48 0 0 -1 0 0 0 -1 

49 0 0 0 0 0 0 0 

51 0 0 -1 0 0 0 -1 

53 0 0 0 0 0 0 0 

54 0 0 -1 0 0 0 0 

55 0 0 -1 0 0 0 0 

57 0 0 0 0 0 0 0 

59 0 0 -1 0 0 0 0 

60 0 0 -1 0 0 0 0 

62 0 0 -1 0 0 0 0 

64 0 0 0 0 0 0 0 

65 0 0 -1 0 0 0 0 

67 0 0 -1 0 0 0 0 

68 0 0 0 0 0 0 0 

69 0 0 -1 0 0 0 -1 

70 0 0 -1 0 0 0 -1 

72 0 0 -1 0 0 0 -1 

73 0 0 0 0 0 0 0 

74 0 0 -1 0 0 0 -1 

76 0 0 -1 0 0 0 -1 

77 0 0 -1 0 0 0 -1 

79 0 0 -1 0 0 0 0 

80 0 0 0 0 0 0 0 

81 0 0 0 0 0 0 -1 

82 0 0 0 0 0 0 -1 

83 0 0 -1 0 0 0 0 
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Plocha Ovzduší Hluk ZPF PUPFL Vody ÚSES Kraj.ráz 

84 0 0 -1 0 0 0 0 

86 0 0 -1 0 0 0 -1 

RI        

114 0 0 0 0 0 0 -1 

OV.4        

145 0 0 0 0 0 0 1 

OH        

21 0 0 -1 0 0 0 0 

DS        

1 1 -1 0 0 0 0 0 

2 1 -1 0 0 0 -1 0 

3 1 -1 0 0 0 0 0 

4 1 -1 -1 0 0 0 0 

5 1 -1 0 0 0 0 0 

6 1 -1 0 -1 0 0 0 

7 1 -1 -1 0 0 0 0 

8 1 -1 0 0 0 0 0 

9 1 -1 -1 -1 0 0 0 

10 1 -1 0 0 0 -1 0 

14 1 -1 0 0 0 0 0 

TV        

137 0 0 0 0 1 0 0 

138 0 0 0 0 1 0 0 

139 0 0 0 0 1 0 0 

140 0 0 0 0 1 0 0 

141 0 0 0 0 1 0 0 

142 0 0 0 0 1 0 0 

143 0 0 0 0 1 0 0 

144 0 0 0 0 1 0 0 

TE        

119 0 0 0 0 0 0 -2 

120 0 0 0 0 0 0 -2 

121 0 0 0 0 0 0 -2 

122 0 0 0 0 0 0 -2 

123 0 0 0 0 0 0 -2 

124 0 0 0 0 0 0 -2 

125 0 0 0 0 0 0 -2 

126 0 0 0 0 0 0 -2 

127 0 0 0 0 0 0 -2 

128 0 0 0 0 0 0 -2 

129 0 0 0 0 0 0 -2 

130 0 0 0 0 0 0 -2 

131 0 0 0 0 0 0 -2 
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Plocha Ovzduší Hluk ZPF PUPFL Vody ÚSES Kraj.ráz 

132 0 0 0 0 0 0 -2 

133 0 0 0 0 0 0 -2 

134 0 0 0 0 0 0 -2 

135 0 0 0 0 0 0 -2 

136 0 0 0 0 0 0 -2 

PV        

19 0 0 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 

40 0 0 -1 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 

52 0 0 0 0 0 0 0 

56 0 0 0 0 0 0 0 

58 0 0 0 0 0 0 0 

61 0 0 0 0 0 0 0 

63 0 0 0 0 0 0 0 

66 0 0 0 0 0 0 0 

71 0 0 0 0 0 0 0 

75 0 0 0 0 0 0 0 

78 0 0 0 0 0 0 0 

85 0 0 0 0 0 0 0 

PZ        

13 1 0 -1 0 0 0 1 

17 1 0 -1 0 0 0 1 

30 1 0 0 0 0 0 1 

34 1 0 0 0 0 0 1 

SO.1        

22 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 -1 0 0 0 0 

25 0 0 -1 0 0 0 0 

26 0 0 -1 0 0 0 0 

SO.3        

23 0 0 0 0 0 0 -1 

50 0 0 -1 0 0 0 0 

87 0 0 0 0 0 0 -1 

88 0 0 -1 0 0 0 -1 

89 0 0 0 0 0 0 -1 

90 0 0 0 0 0 0 -1 

91 0 0 0 0 0 0 -1 

92 0 0 0 0 0 0 -1 

93 0 0 0 0 0 0 -1 

94 0 0 0 0 0 0 -1 

95 0 0 0 0 0 0 -1 
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Plocha Ovzduší Hluk ZPF PUPFL Vody ÚSES Kraj.ráz 

96 0 0 0 0 0 0 -1 

97 0 0 -1 0 0 0 -1 

98 0 0 0 0 0 0 -1 

99 0 0 0 0 0 0 -1 

100 0 0 0 0 0 0 -1 

101 0 0 -1 0 0 0 -1 

102 0 0 -1 0 0 0 -1 

103 0 0 0 0 0 0 -1 

104 0 0 0 0 0 0 -1 

105 0 0 0 0 0 0 -1 

106 0 0 0 0 0 0 -1 

107 0 0 0 0 0 0 -1 

108 0 0 -1 0 0 0 -1 

109 0 0 -1 0 0 0 -1 

110 0 0 -1 0 0 0 -1 

111 0 0 0 0 0 0 -1 

112 0 0 0 0 0 0 -1 

113 0 0 0 0 0 0 -1 

146 0 0 0 0 0 0 -1 

VP        

11 -1 -1 -1 0 0 0 -2 

12 -1 -1 -1 0 0 0 -2 

VD        

15 0 -1 0 0 0 0 -1 

16 0 -1 -1 0 0 0 -1 

VZ        

18 0 -1 0 0 0 0 0 

20 0 -1 -1 0 0 0 0 

WT        

115 0 0 0 0 1 1 0 

116 0 0 -1 0 1 1 0 

K 0 0  0 0 1 1 

P 0 0  0 0 1 1 

L        

117 0 0 -1 1 0 0 0 

5.1 Vliv na ovzduší a klima 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, přičemţ vyuţití většiny z nich můţe mít 

určitý vliv na kvalitu ovzduší. Pokud je imisní příspěvek zdroje menší jak 20 % referenční 

hodnoty a není překročen imisní limit ve vztahu k průměrným ročním koncentracím, případně 

imisní příspěvek zdroje představuje méně jak 20 % zákonného limitu, povaţujeme vliv zdroje 

za nevýznamný aţ nulový. Takový vliv se dá očekávat prakticky u všech jednotlivých ploch, 
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určených pro bydlení (BI, SO). Naopak kumulativní vliv těchto ploch, především ploch SO.3, 

které jsou zpravidla vymezeny mimo dosah rozvodu zemního plynu, má potenciál zhoršení 

kvality ovzduší v obci, především v zimních inverzních obdobích, a to paradoxně spíše 

ve středu obce neţ u zdrojů (v údolí). Moţnost ochrany je zde poměrně nízká. Koeficient 

významnosti přináší Tab. 5.3. 

Rovněţ pro plochy, určené pro výrobu, je nutno z důvodů předběţné opatrnosti 

předpokládat určitý vliv na kvalitu ovzduší (koeficient významnosti viz Tab. 5.2). Moţnost 

ochrany spočívá ve vyuţití nejlepších technologií. Kladně jsou naopak hodnoceny plochy pro 

izolační zeleň. 

Plochy DS pro silniční dopravu jsou rovněţ hodnoceny kladně, neboť zlepšení 

plynulosti dopravy s sebou nese i sníţení emisí.  

Tab. 5.2. Výpočet koeficientu významnosti ploch SO.3 pro vliv na ovzduší – kumulovaný 

efekt 

Plocha SO.3   

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Moţnost ochrany - částečná 0,2 

Koeficient významnosti -3,2 Nevýznamný vliv 

Tab. 5.4. Výpočet koeficientu významnosti ploch VP pro vliv na ovzduší 

Plocha V10, V11   

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný aţ nulový vliv 

Vliv ÚP Liptál na klima není předpokládán. 

5.2 Fyzikální vlivy – hluk 

Analogicky k vlivu na ovzduší mohou mít zastavitelné plochy pro výrobu (VP, VD, 

VZ) vliv na zvýšení akustické zátěţe buď zvýšením dopravy vyvolané záměrem, nebo 

vlastními technickými a technologickými procesy, které budou na plochách probíhat. 

Vzhledem k nutnosti předchozího posuzování záměrů v procesu EIA podle zákona 100/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nedá předpokládat, ţe by tyto záměry ve svém důsledku 

způsobovaly překročení limitů akustické zátěţe. Hodnotíme je proto jako nepříznivé, tj. 

hodnotou -1. Plocha VZ, která je situována přímo mezi obytnou zástavbou, je z hlediska 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP LIPTÁL  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

61 

nebezpečí zvýšených hlukových hladin nejméně příznivá, neboť moţnost ochrany je niţší, 

neţ u ostatních lokalit.  

Rovněţ nové plochy silniční dopravy mají potenciál zvýšit hladinu hluku, neboť 

realizace stoupacích pruhů přinese zvýšení rychlosti motorových vozidel. Z výpočtu, který je 

součástí Odůvodnění územního plánu, vyplývá, ţe limity hluku by neměly být překročeny. 

Plochy jsou proto hodnoceny koeficientem -1. Moţností ochrany jsou protihlukové stěny, 

jejichţ lokalizaci obsahuje návrh ÚP Liptál.  

Výpočet koeficientu významnosti pro tyto plochy je proveden v Tabulce 5.5. 

Tab. 5.5. Výpočet koeficientu významnosti ploch pro vliv na hluk 

Plocha VP, VD   

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný aţ nulový vliv 

Tab. 5.6. Výpočet koeficientu významnosti ploch pro vliv na hluk 

Plocha VZ   

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Moţnost ochrany - částečná 0,2 

Koeficient významnosti -3,2 Nevýznamný vliv 

Tab. 5.7. Výpočet koeficientu významnosti ploch pro vliv na hluk 

Plocha DS   

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný aţ nulový vliv 

U ostatních ploch není vliv na zvýšení akustické zátěţe předpokládán. 

5.3 Vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy 

Vlivy záměru na obyvatelstvo můţeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 vliv na veřejné zdraví 

 sociálně-ekonomický vliv 
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5.3.1 Vliv na veřejné zdraví 

Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s vymezením zastavitelných ploch návrhem 

územního plánu je v přímé souvislosti s posouzením imisní a hlukové zátěţe lokality. 

Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který vyuţívá syntézu všech 

dostupných údajů a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu 

mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně 

charakterizace existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících. 

V procesu hodnocení rizika je nutno identifikovat dvě základní veličiny: 

 Nebezpečnost (Hazard) - vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví 

člověka či na ţivotní prostředí.  

 Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níţ 

za definovaných podmínek (za definované expozice) můţe dojít k poškození 

zdraví. 

Ve fázi hodnocení vlivu záměrů územního plánu nelze identifikovat imisní zátěţ ani 

akustickou expozici, kterým bude obyvatelstvo potenciálně vystaveno. Podklady hodnocené 

v této fázi územně plánovací dokumentace pouze vymezují limitní rozsah ploch a konkrétní 

akustické a rozptylové studie budou podle potřeby provedeny aţ při posuzování konkrétních 

záměrů výstavby.  

Pro vyhodnocení koeficientu významnosti pro vlivy na akustickou zátěţ a ovzduší 

(plochy výroby, plochy bydlení) a v souladu s metodikou byl pro kumulovaný vliv ploch, 

vymezených územním plánem, zvolen vliv -1, který je charakterizován následovně:  

 některé fyzikální, chemické nebo biologické faktory překračují v součtu 

s pozadím v obytném území stanovený limit (coţ ale nemusí být ve všech 

případech zdravotně rizikové) 

  do obytného území jsou v měřitelných mnoţstvích emitovány zdravotně 

významné faktory, pro něţ není stanoven limit 

Výpočet koeficientu významnosti pro tyto plochy je proveden v Tabulce 5.8. 

Tab. 5.8. Výpočet koeficientu významnosti ploch pro vliv na veřejné zdraví – 

kumulovaný vliv 

Plocha VP, VD, VZ, SO.3   

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - dlouhodobý -2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Moţnost ochrany - částečná 0,2- 0,5 

Koeficient významnosti -2 aţ -3,2 Nevýznamný aţ nulový vliv 
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Konkrétní záměry budou v budoucnu ve fázi projektové dokumentace předmětem 

dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na ţivotní prostředí v rámci procesu EIA 

podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě potřeby budou vlivy 

na ovzduší posouzeny v rozptylových studiích, vlivy hluku pak v hlukových studiích. 

ÚP Liptál navrhuje dále obytné plochy, které svým působením nemají vliv 

na zdravotní stav obyvatel, ale naopak jsou situovány do sféry stávajícího zdroje hluku, 

kterým je silnice I/69. V těchto plochách pravděpodobně nebudou překročeny limitní hodnoty 

akustické zátěţe, nicméně se bude jednat o hladiny, kdy budou obyvatelé těchto míst 

pravděpodobně obtěţováni hlukem. Obtěţování vyvolává celou řadu negativních emočních 

stavů včetně pocitů rozmrzelosti, špatných nálad, deprese, pocitů beznaděje nebo vyčerpání. 

Stupeň senzitivity či tolerance vůči hluku je u člověka individuálně rozdílný, jedná se 

o významně osobnostně fixovanou vlastnost. Předpokládá se, ţe v normální populaci existuje 

10 – 20% vysoce senzitivních, stejně jako velmi tolerantních osob, u zbytku populace 

víceméně platí kontinuální závislost míry obtěţování na intenzitě hlukové zátěţe. 

Obtěţování hlukem vede i k projevům nepřímo negativně ovlivňujícím ţivotní styl 

člověka – zavírání oken, nedostatečné větrání, nevyuţívání balkonů, stěhování, 

nesnášenlivost. U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními 

emocemi začíná zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny denního hluku 

42 dB(A). Řada epidemiologických studií zjistila u souborů obyvatel neprofesionálně 

exponovaných hluku zvýšení celkové nemocnosti. Nejpravděpodobnější vysvětlení 

skutečnosti se nabízí jako důsledek působení chronického stresu. Nejčastěji se jedná o některá 

onemocnění zaţívacího traktu, poruchy krevního tlaku, aterosklerózu, niţší odolnost vůči 

infekci, spastické stavy a prediabetické stavy. K rozdílům v nemocnosti dochází aţ po delší 

době strávené v hlučném prostředí, u nervových onemocnění po 8 – 10 letech, u cévních 

onemocnění po 11 – 15 letech. 

K dalším velmi nepříjemným zdravotním účinkům hluku patří nepříznivé ovlivnění 

spánku. Prokazatelně se projevuje obtíţemi při usínání, probouzením, alterací délky a hloubky 

spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Můţe docházet ke zvýšení krevního tlaku, 

zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného 

spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, sníţením 

výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení 

spotřeby sedativ a léků na spaní. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k 

adaptaci obyvatel ani po více letech (zdroj SZÚ Praha). 

Riziko obtěţování hlukem je pravděpodobné u následujících lokalit 88, 89, 90, 22, 

23, 24 a 25, pro citlivé osoby i 104, 146, 97, 95, 91 a 87. 

5.3.2 Sociálně-ekonomický vliv 

Návrh ÚP vytváří podmínky a předpoklady pro zvýšení počtu pracovních míst, a to 

především vymezením ploch pro výrobu VP 11 a 12.  
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5.4 Vliv na půdu – zábor ZPF 

Zábor ZPF byl hodnocen podle následující škály významnosti: 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze větší neţ 10 ha 

 z celkového záboru ZPF převaţují pozemky s nejvyššími povolenými třídami 

ochrany 

Nepříznivý vliv (-1): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze od 0,3 do 10 ha  

 z celkového záboru ZPF převaţují pozemky s nejvyššími povolenými třídami 

ochrany 

Nevýznamný aţ nulový vliv (0): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze pod 0,3 ha 

 záměr nepředstavuje zábor ZPF 

ÚP Liptál vymezuje cca zastavitelných 50 ploch s poţadavkem záboru zemědělského 

půdního fondu od 0,3 do 10 ha a více neţ 60 zastavitelných ploch o rozsahu do 0,3 ha. 

Všechny plochy jsou ve třídách ochrany IV. a V. Nejrozsáhlejší z těchto jednotlivých ploch 

jsou plochy pro výrobu s rozsahy 2,08 ha (VP11) a 2,92 ha (VP12), plochy pro silniční 

dopravu, lokality pro bydlení individuální a lokality pro zástavbu smíšenou obytnou 

vesnickou.  

Tab. 5.9.: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na půdu – jednotlivé plochy  

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -3,5 Nevýznamný vliv 

Kumulativní vliv lokalit pro bydlení je nutno hodnotit známkou -2, neboť zábor ZPF 

v jednotlivých plochách je následující: 

 zábor ZPF v lokalitách pro bydlení: 28,4 ha 

 zábor ZPF v lokalitách pro zástavbu smíšenou obytnou vesnickou: 10,1 ha 

 

Tab. 5.10.: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na půdu – kumulativní vliv BI, 

SO.3  

Velikost vlivu -2 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -5 Nepříznivý vliv 
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5.5 Vliv na půdu, ztíţení obhospodařování ZPF, dotčení meliorací 

Obhospodařování zemědělské půdy kolem zastavěného území a zbytkových ploch 

ZPF kolem návrhových ploch pro výstavbu je zajištěno prostřednictvím stávajících 

komunikací v krajině, u kterých je případně navrţeno jejich rozšíření.  

Ztíţení obhospodařování ZPF se dá předpokládat realizací záměrů na plochách 51, 

145, 86, 94 - 99, 101, 102, 104 – 106, 109, 113, 146.  

U nově navrţených ploch pro bydlení 31, 35, 36, 76, 77, 86, u nově navrţených ploch 

smíšených pro obytnou zástavbu vesnickou 90, 91, 96, 97, 104, 105, 110, 111, 146, u ploch 

veřejných prostranství 32, 85, u ploch pro veřejnou zeleň 30, 34, plochy pro občanskou 

vybavenost 21, u plochy pro smíšenou zástavbu v centrální zóně 22, u plochy pro výrobu 11, 

pro technickou infrastrukturu 118, 128, 129, 135, 136 na k.ú. Liptál dojde ke střetu 

s plošnými investicemi do půdy (meliorace). Při realizaci staveb bude nutno odvodňovací 

zařízení upravit tak, aby byla v nedotčených plochách ZPF nadále provozuschopná. 

5.6 Vliv na půdu – projevy půdní eroze 

Převáţná část ploch zemědělské půdy v řešeném území je zatravněna. Ostatní plochy 

orné půdy s extrémní délkou a spádem doporučuje zpracovatel ÚP Liptál rozdělit 

zatravňovacími zasakovacími pásy s porostem, podél polních cest doplnit doprovodnou zeleň, 

podél vodních toků a nad záchytnými příkopy vytvořit zatravňovací zasakovací pásy. Část 

protierozních opatření bude rovněţ řešena realizaci prvků ÚSES. 

Pro prvky ÚSES bude vyňato cca 24 ha na zemědělské půdě a to na orné půdě, 

loukách a pastvinách. Realizace prvků ÚSES a ploch krajinné zeleně bude mít příznivý vliv 

na projevy erozní činnosti. 

5.7 Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa 

Návrh územního plánu Liptál předpokládá zábor lesních pozemků v lokalitách 6 a 9 

o maximální ploše 0,61 ha pro stavbu stoupacích pruhů do sedla Syrákov. Jako kompenzace 

zabíraných ploch je v návrhu ÚP vymezeno 1,08 ha zemědělské půdy určené k zalesnění 

(lokalita 117). Návrhové plochy pro výstavbu rodinných domů v lokalitách 28, 46, 48, 54, 82, 

návrhové plochy smíšené zástavby v lokalitách 87, 88, 90, 103, 106, 110, 108, 111, 112, 113 

a návrhová plocha pro výrobu 11, zasahují do ochranného pásma lesa (nevýznamný aţ nulový 

vliv).  

Hodnocení je uvedeno v Tab. 5.1., škála pro kritérium významnosti je následující: 

Nepříznivý vliv (-1): 

 záměr představuje trvalý zábor pod 1 ha v kategorii lesů ochranných nebo 

zvláštního určení 

 záměr představuje trvalý zábor pod 5 ha v kategorii lesů hospodářských  
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Nevýznamný aţ nulový vliv (0): 

 záměr představuje dočasný zábor pod 1 ha v kategorii lesů ochranných nebo 

zvláštního určení 

 záměr představuje dočasný zábor pod 5 ha v kategorii lesů hospodářských  

 záměr zasahuje do ochranného pásma lesa 

 záměr nevyţaduje zábor PUPFL 

Příznivý vliv (+1 ): 

 záměr vytváří předpoklad pro rozšíření PUPFL 

 

Tab. 5.11.: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na PUPFL – plochy DS 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -3,5 Nevýznamný vliv 

Moţností ochrany se dá chápat kompenzace zabíraných ploch a konkrétní projektové 

řešení záměru s ohledem na minimální zábor PUPFL. 

5.8 Vliv na horninové prostředí a svahové pohyby 

Návrhové plochy nejsou lokalizovány v evidované aktivní nebo potenciální ploše 

sesuvů. Lokality 51, 52, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 111 však 

jsou situovány v blízkosti evidovaných sesuvných území, případně ve svaţitém území 

nad stávající zástavbou. Umístění případných staveb v řešených plochách musí být prověřeno 

odborným inţenýrsko-geologickým a hydrologickým průzkumem. 

5.9 Vliv na biologickou rozmanitost 

Z hlediska biologických vlivů mají plochy, stanovené ÚP, ve svém důsledku 

nevýznamný aţ nulový vliv (0), neboť jejich vyuţití 

 nepředstavuje moţnost šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin do okolí 

 nepředstavuje moţnost výskytu (zavlečení) obtíţných ţivočichů do okolí  

 nepředstavuje riziko přenosu nákaz  

5.10 Vliv na faunu a flóru 

Záměr budování nových objektů má vţdy dopad na flóru a faunu v sledované oblasti. 

Z tohoto hlediska je nejvýznamnějším záměrem návrhu ÚP vymezení ploch pro výrobu VP11 

a 12 a rozšíření silnice I/69.  



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP LIPTÁL  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

67 

Vlivy na rostlinstvo je nezbytné posuzovat z několika hledisek: 

 Přímá likvidace rostlinných druhů a jejich společenstev trvalými i dočasnými 

zábory půdy v etapě výstavby.  

 Ústup rostlinných druhů v důsledku změněných stanovištních podmínek 

 Dlouhodobé změny ve sloţení fytocenózy vlivem eutrofizace půd  

Zastavitelné plochy, vymezené ÚP, jsou zpravidla na pozemcích, které jsou nyní 

vyuţívány jako louky, pastviny nebo orná půda. Většina potenciálně postiţených rostlin a 

ţivočichů patří mezi poměrně běţné druhy a jejich populace tak můţe být doplněna 

z okolního území. Je však nutné brát v potaz i moţnost postiţení některých vzácnějších či 

chráněných druhů.  

Vliv ploch, vymezených návrhem ÚP, je proto z hlediska vlivu na biotu hodnocen 

jako nevýznamný aţ nulový, neboť:  

 lokalizace ploch nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště 

chráněného genofondu  

 záměry nezasahují floristicky a faunisticky hodnotná stanoviště 

Kladný vliv na biotu bude mít vymezení prvků ÚSES, především doplnění lokálních 

biokoridorů a biocenter, včetně vodních ploch. 

 

5.11 Vliv na vodu  

Vliv návrhových ploch ÚP Liptál na podzemní, povrchovou vodu a odtokové poměry 

v území je podrobně řešen v Kap. 3.4. Vzhledem k vymezení ploch pro realizaci 

kanalizačního sběrače (lokality TV) je očekáván kladný vliv územního plánu na kvalitu 

povrchových vod v řešeném území. 

Souhrnně lze konstatovat, ţe  

 plochy řešené návrhem ÚP nezakládají předpoklad pro riziko ohroţení kvality 

ani kvantity podzemních vod 

 plochy řešené návrhem ÚP nezakládají předpoklad pro negativní ovlivnění 

kvality povrchových vod  

 záměry nenarušují bilanci povrchových vod v řešeném území  

 záměry nevyţadují likvidaci ani překládání vodoteče 

Z tohoto důvodu je vliv návrhových ploch na vody hodnocen jako nulový aţ 

nevýznamný. Budoucí plochy výroby budou napojeny na kanalizaci obce, případně budou mít 

vlastní předčištění odpadních vod. Určitý otazník zůstává u ploch pro bydlení, především 

ploch mimo dosah obecní kanalizace (SO.3), kde bude řešena likvidace odpadních vod 

vlastními ČOV, případně septiky. 
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5.12 Vliv na ÚSES a VKP 

Ţádná z vymezených ploch nebude vyţadovat zásah do významných krajinných prvků 

a ÚSES, naopak ÚP Liptál vymezuje v souladu s nadřazenou dokumentací plochu 

nadregionálního biokoridoru a doplňuje lokální prvky ÚSES. Návrhové vodní plochy v nivě 

stávající bezejmenné vodoteče pro potřeby částečného zadrţování vody v povodí a posílení 

ekologické stability v krajině jsou převzaty z původní územně plánovací dokumentace.  

V lokalitách 2 a 10 – plochy pro silniční dopravu – dojde ke kříţení lokálního 

biokoridoru a ochranného pásma nadregionálního koridoru se silnicí I/69. Podmínky 

pro výstavbu v těchto plochách plochách pro dopravu musí být v navazujících řízeních 

stanoveny tak, aby bylo zajištěno bezkolizní kříţení silnice I/69 s biokoridory.  

V souladu s uţitou metodikou je vliv plochy DS 10 hodnocen jako nepříznivý (-1), 

který je charakterizován následovně:  

 záměr znamená kříţení funkčního lokálního biokoridoru v úhlu větším neţ 60
o
 

u liniových staveb  

Výpočet koeficientu významnosti pro plochu DS10  je uveden v Tab. 5.12. 

Tab. 5.12.:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na ÚSES – plocha DS10 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Moţnost ochrany - značná 0,8 

Koeficient významnosti -1,4 Nevýznamný aţ nulový vliv 

5.13 Vliv na hmotné statky a kulturní dědictví včetně dědictví 

architektonického a archeologického 
 

Lokality vymezené ÚP Liptál nebudou mít vliv na hmotné statky a kulturní dědictví 

5.14 Vliv na krajinu 

Vliv návrhových ploch v jednotlivých lokalitách je jiţ částečně řešen v Kap. 3.8. 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz jsou nejvýznamnější suburbanizační tlaky, které se projevují 

jednak vymezením nových ploch pro výstavbu výrobních areálů, přestoţe nejsou vyčerpány 

kapacity v prostoru bývalého druţstva, jednak rozšiřováním obytných ploch dále do krajiny, 

aniţ by byly vyčerpány moţnosti ploch v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavěné 

území obce, a to jak pro individuální bydlení v rodinných domech, tak i pro lokality obytné 

smíšené venkovské. Návrh ÚP Liptál vhodně doplňuje plochy pro individuální bydlení 

v zastavěném nebo v návaznosti na zastavěné území obce, do návrhu však přechází značné 
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mnoţství obytných ploch, převzatých ze stávající územně plánovací dokumentace. Do volné 

krajiny je rovněţ umístěna většina ploch smíšených obytných venkovských.  

Pro hodnocení v Tab. 5.1. byla pouţita následující škála vlivů: 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 záměr znamená realizaci nových měřítkem nebo soustředěním nápadných 

objektů do krajiny oproti měřítku (soustředění) stávající urbanistické struktury 

dotčeného území (např. velké halové komplexy, plošně rozsáhlá soustředění 

drobných objektů do krajiny) 

 záměr znamená realizaci pohledově významného technického prvku do krajiny 

(výrazné bodové a prostorové dominanty, výrazné nadzemní linie, průseky 

lesními a liniovými porosty), případně dominantní změnu blízkého pohledového 

horizontu 

 záměr zcela mění nebo potlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné 

historické hodnoty území likvidací původních dokladů vyuţití a kultivace 

krajiny (ráz historických sídel nebo jejich částí, mlýny, hutě, hamry, rybniční 

soustavy, technické památky, agrární terasy, prostory historicky významných 

událostí) nebo likviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny 

 záměr znamená pohledově výraznou změnu hmot a objemů objektů stávajícího 

průmyslového, obchodního, zemědělského a podobného areálu 

Nepříznivý vliv (-1): 

 záměr znamená realizaci nových objektů způsobem, který jen okrajově 

ovlivňuje pohledově významné krajinné prostory 

 záměr znamená změnu architektury, měřítka a hmot objektů, včetně výškových 

parametrů, které nevýrazně mění stávající parametry krajiny a vizuálně 

vnímatelné siluety sídelních útvarů 

 záměr znamená pohledové narušení stávajících pohledově určujících 

strukturních prvků krajiny  

 záměr mění jen okrajově historické uspořádání území a doklady o kultivaci 

krajiny 

Nevýznamný aţ nulový vliv (0): 

 záměr neznamená pohledově patrnou změnu vizuálně vnímatelných krajinných 

prostorů 

 záměr není realizován v pohledově určujících liniích a směrech  

 záměr neznamená změnu architektury a hmot objektů, včetně výškových 

parametrů 

 záměr nemění kulturně historické uspořádání území 

Pro výrobní areály byla v souladu s metodikou zvolena hodnota vlivu -2, stejně tak 

jako pro liniový prvek technické infrastruktury - vysokého napětí, které bude vedeno 

na horizontu. Plochy bydlení, vymezené pro stavbu rodinných domů ve svazích nad obcí, byly 

ohodnoceny známkou vlivu -1, neboť se dá očekávat, ţe „záměr znamená pohledové narušení 

stávajících pohledově určujících strukturních prvků krajiny“. Stejnou známkou byly 

ohodnoceny jednotlivé plochy SO.3, přestoţe kumulativní vliv těchto ploch se dá hodnotit 

vlivem -2 (plošně rozsáhlá soustředění drobných objektů do krajiny). Vymezení plochy je 

však vţdy hodnoceno se značnými neurčitostmi, bez konkrétní znalosti příslušného záměru. 
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Návrh územního plánu Liptál limituje v jednotlivých lokalitách zastavěnou plochu a výšku 

objektů, některé z těchto ploch, které přecházejí z původní ÚPD, jsou však jiţ částečně 

vyuţity, ne vţdy v souladu s těmito limity. 

Příznivý vliv na krajinný ráz přinese vymezení prvků ÚSES a ploch krajinné zeleně. 

Potenciál pro vytvoření nové estetické dominanty má rovněţ lokalita 145, určená pro stavbu 

zvonice. 

Příznivý vliv (+1): 

 záměr vytváří nové estetické dominanty a pohledově významné prvky 

v krajině, které vhodně doplňují přírodní estetické hodnoty, vhodně rozvíjejí 

kulturně historické hodnoty nebo doplňují charakter osídlení a zástavby včetně 

měřítka, formy, materiálu a barevnosti 

 záměr znamená zrušení nebo pohledovou eliminaci negativní krajinné 

dominanty 

 záměr znamená obnovu historické struktury krajiny a doplnění, vytvoření 

pohledově určujících přírodních prvků krajiny (revitalizační efekty) 

Nepříznivý vliv vymezení ploch je řešen výpočtem koeficientu významnosti v Tab. 

5.13. a 5.14. 

Tab. 5.13.:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv krajinný ráz – plochy VP, TE, 

kumulativní SO.3  

Velikost vlivu -2 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -5 Nepříznivý vliv 

 

Tab. 5.14.:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv krajinný ráz – plochy BI, RI, VD - 

kumulativní vliv  

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Moţnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -3,5 Nevýznamný vliv 

 

Moţností ochrany je volba architektury objektů a ztvárnění jejich okolí, odclonění a 

zapojení do krajiny vyuţitím prvků zeleně, u technické infrastruktury pouze volba typu 

sloupu.  
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5.15 Významnost vlivů ÚP Liptál na ţivotní prostředí 

Souhrnný přehled hodnot kumulovaných koeficientů významnosti vlivu, 

diskutovaných v kapitolách 5.1. aţ 5.14. je uveden v Tabulce 5.15.  

Tab. 5.15.: Koeficient významnosti velikosti ÚP Liptál na sloţky ŢP  

Plocha Vyuţití 

 
Vlivy na veřejné zdraví a sloţky ţivotního prostředí 
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BI bydlení 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 -3,5 

RI rekreace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,5 

OV.4 kaplička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

OH hřbitov 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0 

DS rozšíření I/69 +1 -2 0 0 -3,5 0 -3,5 0 0 -1,4 0 0 

TV kanalizace 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

TE vedení VN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 

PV veřejná prostranství 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0 

PZ izolační zeleň  +1 0 +1 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 +1 

SO.1 obytné smíšené 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0 

SO.3 obytné smíšené -3,2 0 -3 0 -5 0 0 0 0 0 0 -5 

VP výroba -2 -2 -3 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 -5 

VD drobná výroba 0 -2 -3 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 -3,5 

VZ zemědělská výroba 0 -3,2 -3 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 0 

WT vodní plochy 0 0 0 0 -3,5 0 0 +1 +1 +1 0 0 

K, P krajinná zeleň 0 0 0 0  +1 0 +1 0 +1 0 +1 

L les 0 0 0 0 -3,5 +1 +1 0 0 0 0 0 
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6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ŘEŠENÍ ÚP A JEJICH ZHODNOCENÍ. 

SROZUMITELNÝ POPIS POUŢITÝCH METOD VYHODNOCENÍ 

VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů staveb na ţivotní prostředí (Bajer a kol., 1998), jejíţ popis je uveden 

v předchozí kapitole. Posuzování bylo prováděno jednak na základě průzkumů v terénu, 

jednak z dostupné územně plánovací dokumentace a odborných podkladů. Predikce vlivu 

koncepce na okolní prostředí byla zpracována na základě podrobné analýzy předpokládaných 

vlivů a expertního odhadu zpracovatelů. Hodnocení záměru, jak jiţ bylo zmíněno, je zatíţeno 

mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze o vymezení ploch, pro které není známa konkrétní 

podoba jednotlivých záměrů, plánovaný typ výroby, apod. V průběhu zpracování posouzení 

se však neobjevily skutečnosti, které by omezovaly spolehlivost závěrů. 

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů jednotlivých lokalit územního plánu 

na sloţky ţivotního prostředí je moţno konstatovat, ţe územní plán, tak jak je předkládán, 

neznamená z hlediska identifikovaných vlivů ţádný významný nepříznivý vliv. Jako 

nepříznivý vliv byl vyhodnocen zábor ZPF a vliv na krajinný ráz. Příznivé pro ţivotní 

prostředí jako celek je především vymezení ploch krajinné zeleně, přírodních a vodních ploch, 

izolační zeleně. Pro obyvatele obce se jako příznivý předpokládá sociálně-ekonomický vliv.  

Návrh územního plánu Liptál je předkládán v jedné variantě. Souhrnné vyhodnocení 

jeho vlivů na ţivotní prostředí pro návrhové plochy je obsahem Tabulky 5.15. v Kap. 5.15. 

Nulová varianta by ve zmíněné tabulce vynulovala veškeré koeficienty vlivu, to znamená, ţe 

nerealizace územně plánovací dokumentace by obci nepřinesla ani pozitivní, ani negativní 

změnu stávajícího stavu. Hodnocení nulové varianty je však zavádějící, neboť nulová varianta 

neřeší rozvojové potřeby obce, potřebu vymezení ÚSES a nutnost sladění územního plánu 

s nadřazenou dokumentací. 
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7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 

SNÍŢENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŢNÝCH 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z REALIZACE ZÁMĚRŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Následující opatření pro předcházení, sníţení nebo kompenzaci všech 

předpokládaných a potenciálních negativních vlivů realizace záměrů územního plánu 

na ţivotní prostředí, vyplývají z rozborů, provedených v předchozích kapitolách. Opatření 

jsou uvedena rovněţ pro kritéria, u kterých je předpokládán nevýznamný aţ nulový vliv.  

7.1 Vliv na veřejné zdraví, ovzduší, hluk 

 

Konkrétní projekt vybudování stoupacích pruhů do sedla Syrákov na silnici I/69 

a výrobních areálů bude v budoucnu ve fázi projektové dokumentace předmětem dalšího 

hodnocení při posuzování vlivu záměrů na ţivotní prostředí v rámci procesu EIA podle 

zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vlivy na ovzduší budou posouzeny 

v rozptylové studii, vlivy hluku pak v hlukové studii. V místech, kde by mohly nové úseky 

komunikací způsobovat nadměrnou akustickou zátěţ, bude nutno realizovat protihluková 

opatření (protihlukové stěny apod.).  

Doporučení SEA:  

 Lokality 23, 24, 25 a 89 nevyuţívat trvalému bydlení - v tomto smyslu upravit 

funkční vyuţití ploch, jako podmínku pro výstavbu občanské vybavenosti 

stanovit realizaci protihlukových opatření. 

 Lokalita 22 a 88 – jako podmínku pro obytnou výstavbu stanovit realizaci 

protihlukových opatření 

 Lokality 90, 91, 97, 104 a 146 z územního plánu zcela vypustit z důvodů 

akustické expozice (plus záboru ZPF, krajinného rázu – viz dále). 

 Lokality 18 a 20 – nevhodné situovat výrobu v obytné zástavbě. Lokality 

přecházejí z platného ÚP, prověřit moţnost vypuštění. 

Objekty, které budou nově vybudovány na zastavitelných plochách, by měly být 

vytápěny zemním plynem nebo elektrickou energií, případně s vyuţitím obnovitelných zdrojů 

energie. Pro omezení akustické zátěţe a znečištění ovzduší vlivem pojezdu vozidel 

a sekundární prašností lze doporučit maximální ozelenění volných ploch nově vzniklých 

areálů.  

7.2 Vliv na zemědělský půdní fond  

Vliv na zemědělský půdní fond je jedním z nejvýznamnějších vlivů předkládané 

koncepce na ţivotní prostředí. Identifikace nepříznivého vlivu však neznamená automaticky 
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uskutečnění záboru ZPF. Návrh ÚP Liptál stanoví limity moţného zastavění jednotlivých 

pozemků v ploše: 

BI – 60% u samostatně stojících rodinných domů, 70% u řadových 

RI, SO.1, SO.3, VP, VD, VZ – 70% 

Doporučení SEA: 

BI – lokality 31, 42, 44, 48, 81 82 vypustit z návrhu územního plánu. Prověřit 

moţnost vypuštění lokalit 70, 72, 74 a 76, přecházejících z platného ÚP. 

- zmenšit rozsah lokalit 36 a 39. Prověřit moţnost zmenšení lokalit 51 (ponechat 

řadu RD podél komunikace), 69 a 86  

- nepovolovat výstavbu řadových RD (rovněţ z důvodu ochrany krajinného rázu) 

PV – lokality 40 a 45 – zmenšit rozsah v souvislosti se zrušením ploch BI 

RI – lokalita 114 – vypustit z návrhu ÚP 

SO.3 – lokality 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 

146 vypustit z návrhu územního plánu. Prověřit moţnost vypuštění lokalit 95, 

99, 101, 102, 110, 113, přecházejících z platného ÚP. 

PZ – lokalitu 17 vypustit z návrhu ÚP 

OV.4 – lokalita 145 (záměr zvonice) – přesunout na okraj pozemku k silnici 

VP – prověřit moţnost zmenšení lokality 12 

VP, DS - jedná se o vymezení plochy pro záměry, které budou v budoucnu 

předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na ţivotní prostředí v rámci 

procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy bude nutno 

upřednostňovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF.  

 

7.3 Vliv na vodu 

Kaţdá výstavba na nové ploše, původně zařazené jako ZPF, bude mít za následek 

změnu odtokových poměrů. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zajistit cílenou 

redukcí zpevněných ploch a zasakováním vhodných dešťových vod na lokalitách.  

U všech projektových záměrů je třeba poţadovat řešení záchytu a nezávadného 

zneškodnění dešťových, splaškových a průmyslových vod. Z hlediska ochrany podzemních a 

povrchových vod je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu k odvádění a čištění odpadních 

vod. 
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7.4 Vliv na svahové pohyby 

Vzhledem k moţnosti aktivace svahových pohybů v lokalitách 51, 52, 59, 60, 62, 64, 

65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 111 je nutno před řešením záměrů v těchto plochách 

provést inţenýrsko - geologické zhodnocení situace v odpovídající podrobnosti.  

 

7.5 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES 

V procesu řešení konkrétních záměrů na rozvojových plochách VP, DS bude ve fázi 

projektové dokumentace vliv na biotu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu 

záměrů na ţivotní prostředí v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. V rámci hodnocení uvedeného vlivu budou pro tyto záměry zpracovány 

botanické posudky a zoologická posouzení. V lokalitách DS 2 a 10 je nutno zajistit bezkolizní 

kříţení s biokoridory. 

 

7.6 Vliv na krajinu 

Krajinný prostor Liptálsko má výrazný krajinný ráz, jehoţ podmínky ochrany uvádí 

Tab. 7.1., přejatá z dokumentu Krajinný ráz Zlínského kraje (ARVITA P, spol. s.r.o.): 

Tab. 7.1. Podmínky ochrany krajinného prostoru Liptálsko 

Krajinný ráz je citlivý především na: 

 ţivelnou výstavbu stylově nesourodých rodinných domů 

 vytváření nových dominant, potlačujících současné dominanty obrazu místa 

 stavby vertikálního charakteru (při nevhodném umístění, barevnosti, atd.) 

 urbanizaci vesnic - pronikání cizorodých vlivů z měst a zahraničí (zejména stavební 

prvky a styly) 

Moţné způsoby podpory a posílení krajinného rázu: 

 ochrana a zdůraznění drobných stavebních památek v krajině 

 podpora a zdůraznění lokálních dominant, ochrana obrazu místa před pronikáním 

cizorodých vlivů 

 zvýšení podílu krajinné zeleně a její ochrana, zakládání nových vegetačních prvků 

(např. v rámci realizace ÚSES) 

 podpora zachování a obnovy původních stavení a hospodářských budov 

Další doporučená opatření k péči o krajinný ráz: 

 Při umisťování staveb, které mohou krajinný ráz výrazně narušit, vţdy provádět 

posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. 

 Celková zvýšená pozornost k přírodním sloţkám krajinného rázu. 

 Při plánování nových stavebních celků a obnově stávajících (např. obytných čtvrtí a 

průmyslových areálů) podporovat jejich přirozenější začlenění do krajiny, např. výsadbami 

zeleně, apod. 

 Regulace výstavby nových rodinných domů tak, aby nenarušovaly cizorodým 

vzhledem nebo nepřirozenou barevností ráz intravilánu obcí a nevytvářely negativní vizuální 

dominanty, upřednostňovat ty stavby, které svým charakterem, barevností a pouţitým 

materiálem harmonizují s okolím 

 Pro podrobné zjištění konkrétních hodnot a hrozící střetů v určitém území je vhodné 

zpracovat hodnocení krajinného rázu katastru daných obcí. 
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Pro ochranu krajinného rázu stanoví návrh ÚP Liptál výškové limity budov 

v jednotlivých lokalitách:  

BI – 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 59, 62, 64, 67, 69, 70,72, 74, 76, 77, 81, 82, 86 – 

1 nadzemní podlaţí a podkroví, ostatní lokality 2 nadzemní podlaţí 

RI - 1 nadzemní podlaţí a podkroví 

OH (hřbitov) – 1 nadzemní podlaţí 

SO.1, SO.3 v ploše 23 – 2 nadzemní podlaţí a podkroví 

SO.3 (mimo 23) - 1 nadzemní podlaţí a podkroví 

Doporučení SEA: 

BI – lokality 42, 44 a 48 vypustit z návrhu územního plánu. Budoucí zástavba, 

situovaná ve svahu a pohledově exponovaná, s horizontálně vedenými 

příjezdovými cestami podél hlavní komunikace, je v rozporu s tradičním 

charakterem obce. Prověřit moţnost vypuštění lokalit 70, 72, 74 a 76, 

přecházejících z platného ÚP. 

-   nepovolovat výstavbu řadových RD  

RI – lokalita 114 – vypustit z návrhu ÚP – vytváří předpoklad vzniku nového „jádra“ 

další zástavby 

SO.3 – lokality 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 

146 vypustit z návrhu územního plánu z důvodu zamezení další suburbanizace 

obce. Prověřit moţnost vypuštění lokalit 99, 101, 102, 110 a 113, 

přecházejících z platného ÚP.  

VP 12 - prověřit moţnost zmenšení lokality, přecházející z platného ÚP. 
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8. CÍLE OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ 

NA MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ 

ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH K ÚP LIPTÁL, A ZPŮSOB, JAK 

BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, 

ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

8.1 Ovzduší  

Návrh ÚP Liptál nevytváří podmínky pro záměry, které by ohrozily plnění limitních 

hodnot z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění (novela 429/2005 Sb.), kterým se 

stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 

ovzduší. 

Konkrétní záměry výrobních podniků a rozšíření silnice I/69 budou v budoucnu ve 

fázi projektové dokumentace předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na 

ţivotní prostředí v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, v případě potřeby budou vlivy na ovzduší posouzeny v rozptylových studiích, aby 

nedošlo k rozporu s globálním cílem Integrovaného krajského programu sniţování emisí 

oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaného 

programu ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje, kterým je zajistit na celém území 

Zlínského kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené poţadavky (imisní limity a 

cílové imisní limity) a přispět k dodrţení závazků, které Česká republika přijala v oblasti 

omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy). 

8.2 Voda 

Státní politika ţivotního prostředí ČR, schválená usnesením vlády č. 235 ze dne 17.3. 

2004 řadí ochranu povrchových a podzemních vod do kapitoly Udrţitelné vyuţívání 

přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady. Koncepce vychází z aktuální 

problematiky a z poţadavků vyplývajících z uplatňování Rámcové směrnice 64 2000/60/ES 

o vodní politice.  

Cíle a závěry státní politiky ţivotního prostředí se v rámci Zlínského kraje promítají 

do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje jako základního koncepčního 

dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky, který byl zastupitelstvem Zlínského kraje 

schválen 20. října 2004 na 26. usnesením č. 770/Z26/04. 

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Liptál s tímto dokumentem je obsahem 

kapitoly 1.2.5. Návrh ÚP Liptál je s PRVKZK zcela v souladu.  
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8.3 Půda 

Ochrana zemědělských půd je v rámci ÚP zajištěna prostřednictvím zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky MŢP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění a Metodického pokynu Odboru ochrany 

lesa a půdy MŢP ČR k odnímání půdy ze ZPF (č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996, 

uveřejněný ve Věstníku MŢP, částka 4 dne 12.12.1996), která zařazuje bonitované půdně 

ekologické jednotky (BPEJ) do 5ti tříd ochrany a stanovuje podmínky pro jejich odnětí ze 

ZPF. 

V návrhu ÚP Liptál jsou zastavitelné plochy vymezeny na půdách ve IV. a V. třídě 

ochrany ZPF. Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převáţně podprůměrnou produkční 

schopností, do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční 

schopností. U třídy IV je moţné vyuţití pro výstavbu, pozemky zařazené do třídy V jsou 

k zástavbě doporučené.  

8.4 Příroda a krajina 

ÚP Liptál respektuje „Koncepci ochrany přírody a krajiny“ Zlínského kraje, která 

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.  

Kromě koncepčních dokumentů zpracovaných na celostátní úrovni vyplývají 

poţadavky na ochranu přírody rovněţ ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Vzhledem 

k ÚP Liptál se jedná o nadřazenou územně plánovací dokumentaci, z níţ vyplývá poţadavek 

na respektování a vymezení plochy nadregionálního biokoridoru Kelčský Javorník. 

8.5 Kulturní a historické památky 

Ochrana nemovitých kulturních památek a území vymezených jako památkové zóny 

a rezervace se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

Hodnocená dokumentace není v rozporu s uvedeným předpisem ani Zásadami územního 

rozvoje Zlínského kraje. 

8.6 Obyvatelstvo 

V roce 1989 byla ve Frankfurtu nad Mohanem přijata Evropská charta ţivotního 

prostředí a zdraví a v roce 1994 v Helsinkách Evropský akční plán pro ţivotní prostředí a 

zdraví. Na základě těchto dokumentů byl zpracován Akční plán zdraví a ţivotního prostředí 

ČR, který schválila vláda ČR usnesením č. 810 ze dne 9. prosince 1998. Z cílů, 

formulovaných akčním plánem, se do úkolů územního plánování promítá Cíl 10 – Zdravé a 
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bezpečné ţivotní prostředí. Vzhledem k záměrům rozvojových ploch, vymezených návrhem 

ÚP, se jedná především o minimalizaci negativních účinků působení hluku a imisní zátěţe.  

Vliv návrhu ÚP na akustickou a imisní zátěţ byl popsán a vyhodnocen v předchozích 

kapitolách, které obsahují rovněţ doporučení k předejití moţných problémů, přestoţe návrh 

ÚP není v rozporu s uvedeným materiálem. 
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9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) 

VLIVU NÁVRHU ÚP NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dle ustanovení §10h zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ţivotní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů., musí být v rámci implementace ÚP prováděno sledování a 

rozbor vliv koncepce na ţivotní prostředí a veřejné zdraví. V případě, ţe předkladatel zjistí 

nepředvídané závaţné negativní vlivy provádění koncepce na ţivotní prostředí nebo veřejné 

zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat 

příslušný úřad (KÚ) a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně ÚP. 

Vzhledem k záměrům ÚP Liptál byly vybrány cíle jiţ dříve uvedených strategických 

dokumentů, které mají potenciální vztah k vymezení rozvojových ploch, a byly navrţeny 

indikátory vlivu na ţivotní prostředí, které jsou shrnuty v Tabulce 9.1. 

Tab. 9.1. Návrh monitorovacích indikátorů vlivu ÚP na ţivotní prostředí 

Sloţka ŢP Cíl ochrany ŢP Monitorovací indikátor 

Ovzduší Sniţovat znečištění ovzduší, 

zejména mnoţství 

suspendovaných částic frakce 

PM10 a BaP, dodrţení limitní 

hodnot imisní zátěţe, 

stanovených nařízením vlády 

č. 350/2002 Sb. 

 

 imisní koncentrace PM10 

a BaP v řešeném území 

 počet obyvatel 

vystavených nadlimitní 

imisní zátěţi  

Hluk Sniţovat hlukovou zátěţ 

obyvatelstva, splnění 

hlukových limitů pro vnější 

hluk, stanovených nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb. 

 hladiny hluku v řešeném 

území 

 počet obyvatel 

vystavených 

nadměrnému hluku 

Voda Posilovat retenční funkci 

krajiny 

 podíl nových zpevněných 

ploch 

 podíl dešťových vod 

z nově zpevněných ploch 

zasáknutých na pozemku 

a odvedených do 

kanalizace nebo vodoteče 

 Zlepšovat stav a ekologické 

funkce vodních útvarů 

 kvalita odpadních vod 

vypouštěných 

do vodoteče a vodních 

útvarů  
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Půda  Omezovat nové zábory ZPF  podíl zpevněných ploch 

 podíl ploch zeleně 

 rozloha nových záborů  

Ekosystémy, prvky ÚSES Zachování biodivezity a 

stabilizační funkce ÚSES v 

krajině 

 zásahy do prvků ÚSES 

 nově vytvořené prvky 

ÚSES 

Krajinný ráz, kulturní 

dědictví 

Chránit krajinný ráz a 

kulturní dědictví 

 vliv na kulturní památky  

 vliv na krajinný ráz: 

  zasaţení vymezujících 

horizontů 

 změna typické krajinné 

scény 

 změna kraj. dominant  

 vliv na drobné kult. 

památky 

 vliv na prvky krajinné 

zeleně 

Obyvatelstvo Zlepšení kvality ţivota 

obyvatel 

 počet nově vytvořených 

pracovních míst 

 zlepšení kvality ŢP 

v obci (imise, hluk) 
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10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Územní plán Liptál je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., a s vyhláškou 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Byl zpracován odborným týmem společnosti 

S-projekt plus, a.s, tř. T. Bati 508, Zlín. Předmětem posouzení SEA je pracovní návrh 

(textová a grafická část z 30. 10. 2009). 

Krajský úřad Zlínského kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle § 10i, odst. (3) zákona 

č. 100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 26. února 2009 (č.j: KUZL 9950/2009) shledal, ţe 

návrh Územního plánu Liptál je nutno posoudit z hlediska vlivů na ţivotní prostředí, neboť 

některá funkční vyuţití území (např. plochy rekreace, plochy výroby a skladování, plochy 

dopravní a veřejné infrastruktury) mohou stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a pro hodnocenou koncepci nelze vyloučit 

významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti samostatně nebo ve spojení 

s jinými koncepcemi a záměry. 

Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na ţivotní prostředí je vypracováno 

ve smyslu §10i zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu návrhu 

územního plánu s koncepčními a strategickými národními, krajskými a regionálními 

dokumenty z oblasti ţivotního prostředí, resp. cíli, zásadami a opatřeními stanovenými 

v těchto dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů 

v oblastech: 

 vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy 

 vliv na ovzduší a klima  

 vliv na biologickou rozmanitost, faunu, floru 

 vliv na vodu  

 vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa; 

 vliv na přírodu a ekosystémy – CHKO, maloplošná ZCHÚ, ÚSES, lokality soustavy 

NATURA 2000, VKP  

 vliv na krajinu a krajinný ráz 

 vliv na kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického  

Vyhodnocení vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 

ustanovení § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo vypracováno 

RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., tvoří Přílohu č. 1 tohoto dokumentu a jeho závěry byly do 

dokumentu zapracovány.  
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Z procesu vyhodnocení vlivů předmětných záměrů územního plánu na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů 

(kumulovaný vliv): 

Návrh ÚP Liptál 

 Významný nepříznivý vliv – nebyl identifikován 

 Nepříznivý vliv – zábor ZPF, vliv na krajinný ráz  

 Nevýznamný aţ nulový vliv – ovzduší, hluk, veřejné zdraví, zábor PUPFL 

 Příznivý vliv – voda, ÚSES, sociálně ekonomický vliv 

Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí jsou 

navrţena ochranná opatření, která sniţují významnost nepříznivých vlivů. 
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11. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA 

KE KONCEPCI 

Předloţené „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Liptál na ţivotní prostředí“ odpovídá 

poţadavkům přílohy zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, a poţadavkům § 10i zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ţivotní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

11.1 Závěry 

Na základě vyhodnocení významnosti vlivů Územního plánu Liptál na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí je moţno konstatovat, ţe předmětná koncepce nemá z hlediska 

identifikovaných vlivů ţádný významný nepříznivý vliv na ţivotní prostředí.  

Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Zlínského kraje, nebyl 

vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Z tohoto důvodu je 

předmětem hodnocení vlivů Územního plánu Liptál na ţivotní prostředí i hodnocení vlivů 

záměrů územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a to podle ustanovení 

§ 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Hodnocení 

provedl v listopadu 2009 RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. se závěrem, ţe Územní plán Liptál 

nebude mít jakoţto celek významný negativní vliv na celistvost a předmět ochrany EVL 

Semetín, EVL Štola Sintrová, EVL Beskydy a PO Horní Vsacko.  

Z celkového pojetí koncepce dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivu Územního plánu 

Liptál na ţivotní prostředí k závěru, ţe při respektování navrţených podmínek 

a doporučení pro realizaci koncepce nevyvolá územní plán závaţné střety se zásadami 

ochrany ţivotního prostředí. 

11.2 Návrh stanoviska ke koncepci 

K Územnímu plánu Liptál doporučujeme vydat souhlasné stanovisko za dodrţení 

následujících podmínek, které řeší eliminaci negativního vlivu posuzovaného řešení na 

veřejné zdraví (protihluková opatření), na zemědělský půdní fond a na přírodu a krajinu: 

 Lokality 23, 24, 25 a 89 nevyuţívat trvalému bydlení – v tomto smyslu upravit funkční 

vyuţití ploch, jako podmínku pro výstavbu občanské vybavenosti stanovit realizaci 

protihlukových opatření. 

 Lokality 22 a 88 - jako podmínku pro obytnou výstavbu stanovit realizaci 

protihlukových opatření. 

 Lokality 31, 42, 44, 48, 81, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 112, 114, 146 a 17 vypustit z návrhu územního plánu. Prověřit moţnost 

vypuštění lokalit 18, 20, 95, 99, 101, 102, 110, 113, 70, 72, 74 a 76 přecházejících 

z platného územního plánu. 
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 Zmenšit rozsah lokalit 36, 39, 40, 45. Prověřit moţnost zmenšení lokalit 12, 51, 69 a 86 

přecházejících z platného územního plánu. 

 Lokalitu 145 (záměr zvonice) – přesunout na okraj pozemku blíţe k silnici 

 

 V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé záměry 

posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí (EIA) dle 

zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat 

některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona. 

 V konkrétní projektové dokumentaci minimalizovat zábory ZPF.  

 Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod je nezbytné zajistit bezpečné 

odvádění odpadních a sráţkových vod ze zastavěných ploch.  

 Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Zásahy do 

terénu budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění 

archeologických výzkumů za účelem minimalizace zásahů ve smyslu ochrany a 

záchrany archeologických nálezů.  

 Při plánování nových stavebních celků poţadovat jejich přirozenější začlenění do 

krajiny výsadbami zeleně. 

 V příslušných lokalitách respektovat systém odvodnění pozemků.  

 Kritéria architektonických návrhů staveb budou respektovat hmoty okolní zástavby a 

klasické materiály, nepovolovat výstavbu řadových rodinných domů. 

 Před řešením záměrů v lokalitách 51, 52, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 

77, 81, 82, 111 provést inţenýrsko - geologické zhodnocení situace v odpovídající 

podrobnosti. 

 Ve fázi projektové dokumentace posoudit vlivy rozšíření silnice I/69 na ovzduší 

v rozptylové studii, vlivy hluku v hlukové studii. Realizovat protihluková opatření 

v místech, kde by mohla silnice I/69 způsobovat akustickou zátěţ. 

 Lokality 2 a 10 - zajistit průchodnost biokoridorů. 
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13. PŘÍLOHA Č. 1 – HODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE PODLE § 45I 

ZÁKONA Č. 114/1992 SB. 

 


